
MMOONNAAXXIIKKHH  EEKKººPPAA™™HHMMOONNAAXXIIKKHH  EEKKººPPAA™™HH
NOEMBPIO™ - ¢EKEMBPIO™ 2004TEYXO™ AP. 5

K··ÏÏ¿¿  ÎÎ··››  EééÏÏÔÔÁÁËËÌÌ¤¤ÓÓ··  XÚÚÈÈÛÛÙÙÔÔ‡‡ÁÁÂÂÓÓÓÓ··K··ÏÏ¿¿  ÎÎ··››  EééÏÏÔÔÁÁËËÌÌ¤¤ÓÓ··  XÚÚÈÈÛÛÙÙÔÔ‡‡ÁÁÂÂÓÓÓÓ··



¶EPIEXOMENA¶EPIEXOMENA

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 πέµπτο τεÜχος.
Θέλουµε ταπεινά νά âνηµερώσουµε τούς
àναγν΅στες µας, ¬τι: 

Tό περιοδικό µας εrναι δωρεάν. 
^H ταχυπληρωµή πού âσωκλείουµε εrναι γιά
¬σους θέλουν προαιρετικά νά àποστείλουν
τήν âλεηµοσύνη τους γιά τό Mοναστήρι 
πού εrναι •πό àνέγερση καί öχει àνάγκη 
τήν βοήθειά σας.   
≠Oσοι λοιπόν θέλετε νά βοηθήσετε τήν àνέγερση
τÉς MονÉς, καθώς καί τήν öκδοση αéτοÜ τοÜ
περιοδικοÜ, µπορεÖτε νά µÄς àποστέλετε τήν
βοήθειά σας µέ τήν ταχυπληρωµή πού âσωκλεί-
ουµε ¦ µέ κατάθεση στήν \Eθνική Tράπεζα
στόν àριθµό 426/440265-04 δίνοντας καί τό
ùνοµά σας. Kατόπιν âνηµερ΅στε µας τηλεφωνι-
κά γιά νά λάβετε τή σχετική àπόδειξη.

ΣÄς εéχαριστοÜµε θερµά 
\Eκ τοÜ περιοδικοÜ
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¶Úfi˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙÂÛ ÂÈÛÙÔÏ‹...

Σ
τήν âπιστολή αéτή πού µέ τόση àγάπη
σÄς àπευθύνουµε σέ κάθε τεÜχος δέν θά
µπορέσω νά σÄς µιλήσω γιά τίς χαρµό-

συνες µέρες τ΅ν ëορτ΅ν πού öρχονται, οûτε
γιά âκεÖνες πού πέρασαν, καθώς ëτοιµάζαµε
τήν Πανήγυρη τοÜ Âγίου Nεκταρίου. ∆έν
µπορ΅ νά µιλήσω γιά τίς χαρές, γιατί τό δίµη-
νο πού πέρασε µÄς συγκλόνισαν τρία φοβερά
γεγονότα στά ïποÖα πολλοί ôνθρωποι καί
µάλιστα παιδιά öχασαν τή ζωή τους. Tό πρ΅το
συνέβη στή Pωσία, σ\ ≤να σχολεÖο µέ θύµατα
µικρά παιδιά πού öτρεξαν χαρούµενα νά παί-
ξουν, νά γελάσουν καί νά ξεκινήσουν µέ âλπί-
δες καί παιδικά ùνειρα τή νέα τους χρονιά. Tό
δεύτερο γεγονός öγινε âδ΅ στήν Πατρίδα µας
¬ταν στή διάρκεια µιÄς âκδροµÉς κάποια ôλλα
παιδιά ôφησαν τήν τελευταία τους πνοή στήν
ôσφαλτο, ≤να πρωϊνό τοÜ Σεπτεµβρίου καί
¬ταν ™ νιότη τους δέν εrχε καλά καλά àνθίσει.
Kαί τό τρίτο γεγονός εrναι τό τραγικό δυστύ-
χηµα µέ τό ïποÖο öφυγαν àπό κοντά µας ï
Πατριάρχης \Aλεξανδρείας µέ τή συνοδεία του,
κληρικοί καί λαϊκοί πού τόν συνόδευαν. Mέσα
σέ λίγες λέξεις ποιόν νά πρωτοπαρηγορήσεις
καί σέ ποιόν νά πρωτοαπευθυνθεÖς. Στίς µητέ-
ρες πού ντύθηκαν στά µαÜρα καί τά µάτια τους
€σως δέν στεγνώσουν ποτέ... Στή µακρυνή
\Aφρική πού öχασε τόν µεγάλο πατέρα καί προ-
στάτη της; Στή µακρυνή Mαδαγασκάρη, âκεÖ
πού ï ≠Aγιος Mητροπολίτης της Nεκτάριος
öκανε παιδιά του ¬λα τά παιδιά της καί öτρεχε
γι\ αéτά περισσότερο καί àπό τούς σαρκικούς
γονεÖς τους ¦ àκόµα καί στή Mονή τοÜ
MαχαιρÄ πού çρφάνεψε ξαφνικά àπό τόν
στοργικό της πνευµατικό πατέρα Γέροντα
\Aρσένιο; ≠Oλα αéτά προκαλοÜν πράγµατι τόν
àνθρώπινο πόνο, τή θλίψη àλλά ùχι τήν àπελ-
πισία, οûτε τήν àγανάκτηση. Συνοδέψαµε στό
κοιµητήριο τά σώµατα αéτ΅ν τ΅ν àνθρώπων,
στόν α¨ώνιο ≈πνο τους, ùχι στόν θάνατό τους.
Γιατί ï θάνατος öχει νικηθεÖ καί δέν •πάρχει

καί οî ψυχές ¬λων αéτ΅ν, ψυχές λευκές καί
êγνές σάν τ΅ν àγγέλων πέταξαν γιά τήν χώρα
τ΅ν \Aγγέλων, γιά τήν àγκαλιά τοÜ ΘεοÜ, γιά
νά χαίρονται γιά πάντα, âκεÖ πού δέν •πάρχει
πόνος, θλίψη καί στεναγµός. \EκεÖ πού •πάρ-
χει πάντα φ΅ς. \EκεÖ πού •πάρχει πάντα
àγάπη. \EκεÖ στόν Παράδεισο πέταξαν οî
ψυχές αéτ΅ν τ΅ν παιδι΅ν, τοÜ Πατριάρχη µας
καί τ΅ν κληρικ΅ν µας âγκαταλείποντας µιά
ζωή µέσα σέ σκληρούς àγ΅νες, πόνους, δοκι-
µασίες. Oî κληρικοί µας συνάντησαν Aéτόν
πού πόθησαν καί τά παιδιά öκαναν φίλους
τούς àγγέλους καί γιά παιχνίδι öχουν πιά τήν
•µνωδία στό Θεό. Ποιός δέν τούς ζηλεύει,
ποιός δέν θά\ θελε ¬ταν öρθει ™ œρα του γιά ν\
àκολουθήσει τό νόµο τοÜ τέλους νά βρεθεÖ κι
αéτός στή χώρα τ΅ν àγγέλων. Mέ µιά ψυχή
καθαρή καί λευκή σάν τ΅ν µικρ΅ν παιδι΅ν... 

Eéχόµαστε ™ Παναγία µας, ™ Mητέρα
¬λων µας νά παρηγορεÖ καί νά παραστέκει σ\
¬λες αéτές τίς µητέρες πού ¬πως κι âκείνη öχα-
σαν τά παιδιά τους. \Aλλά κι âµεÖς ôς µήν ξεχά-
σουµε àπό τή µνήµη µας ¬λες αéτές τίς ψυχού-
λες πού öφυγαν àπό αéτόν τόν κόσµο, àλλά
πάντα νά τίς θυµόµαστε στήν προσευχή µας.
‰Aλλωστε µήν λησµονοÜµε ¬τι ¬λοι µας κάποια
στιγµή αéτό τό δρόµο θά βαδίσουµε καί κάποι-
οι ôλλοι θά προσεύχονται τότε γιά µÄς.  ^H
προσευχή πάντοτε παρηγορεÖ καί ¬λοι µας τήν
öχουµε àνάγκη. 

K··ÏÏ¿¿  ÎÎ··›› EééÏÏÔÔÁÁËËÌÌ¤¤ÓÓ·· XÚÚÈÈÛÛÙÙÔÔ‡‡ÁÁÂÂÓÓÓÓ··

καί ôς πορευθοÜµε τίς ≠Aγιες αéτές
™µέρες ¬πως οî µάγοι πρός τόν ΣωτÉρα
Xριστό, µέ δ΅ρα γιά τόν τεχθέντα Kύριο

τήν àγάπη καί τήν προσφορά 
πρός τόν πλησίον µας.

^H ^Hγουµένη

† Mόνικα Mοναχή

καί αî σύν âµοί âν Xριστ̈́  àδελφαί.

Aγαπητοί µας âν Xριστ΅ àδελφοί, φίλοι àναγν΅στες τοÜ ΠεριοδικοÜ µας
““MMÔÔÓÓ··¯̄ÈÈÎÎ‹‹  òòEEÎÎÊÊÚÚ··ÛÛËË””
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Σ
τίς 25 τοÜ µηνός ∆εκεµβρίου
γιορτάζουµε τήν κατά σάρκα
Γέννηση τοÜ Kυρίου καί ΘεοÜ
καί ΣωτÉρος µας \IησοÜ Xρι-
στοÜ. Bλέποντας ï φιλάνθρω-

πος Θεός ¬τι τό γένος τ΅ν àνθρώπων
τυραννιόταν àπό τόν διάβολο, àπέστειλε
τόν ôγγελό Tου Γαβριήλ καί διεµήνυσε στή
Θεοτόκο: “XαÖρε Kεχαριτωµένη, ï Kύριος
µετά ΣοÜ...” καί ¬ταν âκείνη àπάντησε:
“\Iδού ™ δούλη Kυρίου γένοιτό µοι κατά τό
ρÉµα σου” εéθύς, διά Πνεύµατος Âγίου,
συνελήφθη στήν ‰Aχραντο καί Παρθενική
µήτρα τÉς Παναγίας ï Yîός καί Λόγος τοÜ
ΘεοÜ καί Kύριος ™µ΅ν \IησοÜς Xριστός.
≠Oταν συµπληρώθηκαν οî âννέα µÉνες àπό
τήν σύλληψη, τότε âξεδόθη διάταγµα àπό
τόν Kαίσαρα Aûγουστο ν\ àπογραφεÖ ¬λη
™ ο¨κουµένη πού qταν •πό τήν âξουσία του
καί ï ™γεµόνας Kυρήνιος àπεστάλη στά
^Iεροσόλυµα γιά νά τελέσει τήν àπογραφή
στήν περιοχή âκείνη. Mέ αéτόν τόν τρόπο
συνέβαλαν àκόµα καί οî ôπιστοι στό νά
âπαληθευθοÜν οî Γραφές καί ï Kύριός µας
νά γεννηθεÖ ùχι στή Γαλιλαία ¬που öµεναν
™ Mαρία µέ τό µνηστήρα της \Iωσήφ, àλλά
στήν \Iουδαία καί µάλιστα στήν πόλη
Bηθλεέµ. Γιατί âκεÖ öφθασε ï µνήστωρ
\Iωσήφ µέ τήν Θεοτόκο πού qταν ≤τοιµη νά
γεννήσει γιατί αéτή qταν ™ πόλη τÉς κατα-
γωγÉς του. Kι âπειδή δέν βρέθηκε κατοικία

γιά νά µείνουν, âπειδή πολύ λαός εrχε
µαζευθεÖ γιά τήν àπογραφή, µπÉκαν µέσα
σ\ ≤να φτωχικό σπήλαιο, σέ µία φάτνη,
¬που ™ Θεοτόκος γέννησε àφθόρως τόν
Kύριό µας \IησοÜ Xριστό καί σπαργάνωσε
½ς Bρέφος τόν Kτίστη τ΅ν êπάντων καί
Tόν öβαλε στήν φάτνη τ΅ν àλόγων ζώων.
Aéτή τή γιορτή λοιπόν γιορτάζουµε σήµε-
ρα. Tά Xριστούγεννα, τοÜ ΘεοÜ τή φανέ-
ρωση. Γιατί ï \Aόρατος σήµερα φαίνεται, ï
Θεός ôνθρωπος γίνεται καί γεννÄται στό
χρόνο. Σήµερα ™ Bηθλεέµ öγινε ¬µοια µέ
τόν οéρανό, àφοÜ σ\ αéτήν âµφανίστηκαν
àντί γι\ àστέρια, ôγγελοι πού àνυµνοÜν τό
Θεό καί δέχθηκε µέ τρόπο θαυµαστό, ùχι
τόν φυσικό ≥λιο, àλλά τόν ≠Hλιο τÉς
∆ικαιοσύνης µ\ ≤ναν τρόπο µυστηριακό
καί τόσο θαυµαστό, àφοÜ âκεÖ ¬που âκδη-
λώνεται ™ θέληση τοÜ ΘεοÜ νικ΅νται οî
φυσικοί νόµοι.  ^O Θεός θέλησε καί κατέ-
βηκε àπό τούς οéρανούς καί öσωσε τόν
ôνθρωπο. Σήµερα γεννιέται ï A¨ώνιος.
Kαί γίνεται ôνθρωπος ï Θεός χωρίς νά
παύσει νά εrναι Θεός. Kαί ¬ταν γεννήθηκε
οî \IουδαÖοι δέν παραδέχθηκαν τήν παρά-
δοξη Γέννησή Tου καί οî φαρισαÖοι παρερ-
µήνευαν τίς ΘεÖες Γραφές καί οî Γραµµα-
τεÖς δίδασκαν τά àντίθετα τοÜ µωσαϊκοÜ
νόµου. ^O ^Hρώδης γύρευε τό νεογέννητο
ùχι γιά νά τοÜ προσφέρει τιµές, µά γιά νά
τό σκοτώσει. oHρθαν Ποιµένες γιά νά προ-

AÊÈ¤ÚˆÌ·...

TTAA  ™™¶¶AAPP°°AANNAA  TTOOYY

XXPPII™™TTOOYY  MMAA™™  EEIINNAAII
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σκυνήσουν τόν καλό Ποιµένα πού θυσιά-
ζεται γιά νά σώσει τά πρόβατά Tου.
oHρθαν ôνδρες σ\ \EκεÖνον πού öγινε
ôνθρωπος καί θεράπευσε τίς ταλαιπωρίες
τ΅ν δούλων Tου. oHρθαν γυναÖκες νά
προσκυνήσουν \EκεÖνον πού γεννήθηκε

àπό γυναÖκα γιά νά
µετατρέψει σέ χαρά
τίς λύπες τÉς γυναί-
κας. oHρθαν παρθένοι
στόν Yîό τÉς Παρθέ-
νου καί àποροÜσαν
π΅ς ï ∆ηµιουργός
τ΅ν µητρικ΅ν µαστ΅ν
καί τοÜ γάλακτος,
\EκεÖνος πού κάνει
τούς µαστούς νά βγά-
ζουν µόνοι τους
ôφθονο γάλα, π΅ς
öφαγε παιδική τροφή
àπό Mητέρα παρθένο.
oHρθαν τά νήπια σ\
\EκεÖνον πού öγινε
νήπιο γιά νά συντεθεÖ
≈µνος στόν Kύριο
àπό νήπια πού àκόµα
θηλάζουν. oHρθαν
παιδιά πρός τό Παιδί
πού τά öκανε µάρτυ-
ρές Tου, âξαιτίας τÉς
θηριωδίας τοÜ
^Hρώδη. ‰Hρθαµε
¬λοι âµεÖς οî δοÜλοι
σ\ \EκεÖνον πού öλαβε
δούλου µορφή γιά νά
µετατρέψει σ\ âλευθε-
ρία τή δουλεία µας.
oHρθαν οî ψαράδες σ\
\EκεÖνον πού τούς
µετέτρεψε àπό
êπλούς ψαράδες σέ
ψαράδες àνθρώπων.

oHρθαν τελ΅νες σ\ \EκεÖνον πού àνέδειξε
≤ναν àπό τούς τελ΅νες σέ Eéαγγελιστή.
oHρθαν οî πόρνες σ\ \EκεÖνον πού ôφησε
τά πόδια Tου νά τά βρέξει µέ τά δάκρυά
της ™ πόρνη. ≠Oλοι οî êµαρτωλοί qρθαν νά
δοÜν τόν \Aµνό τοÜ ΘεοÜ πού σήκωσε
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AÊÈ¤ÚˆÌ·...

πάντω Tου τήν êµαρτία ¬λου τοÜ κόσµου.
Oî µάγοι, οî ποιµένες, οî τελ΅νες, οî πόρ-
νες, ™ Σαµαρείτιδα, ™ Xαναναία, ¬λοι
πανηγυρίζουν χαρούµενοι. Πανηγυρίζου-
µε κι âµεÖς µαζί τους κρατώντας στά χέρια
µας ùχι µουσικά ùργανα, àλλά τά σπάργα-
να τοÜ XριστοÜ, γιατί αéτά εrναι ™ âλπίδα
µας, αéτά εrναι ™ ζωή µας αéτά εrναι ™
σωτηρία µας. Γι\ αéτό τά öχουµε γιά πάντα
µαζί µας γιά νά µÄς δώσουν κι âµÄς µέ τή
δική τους δύναµη τήν îκανότητα νά ψάλ-
λουµε µαζί µέ τούς àγγέλους “∆όξα âν
•ψίστοις Θε΅”... 
Σήµερα γεννιέται àπό τήν Παρθένο
\EκεÖνος πού γεννήθηκε àπό τόν Πατέρα
µέ τρόπο àνέκφραστο πρίν àπό ¬λους
τούς α¨΅νες. Σήµερα γεννήθηκε ï Yîός τοÜ
ΘεοÜ, ùχι σύµφωνα µέ τούς νόµους τÉς
φύσης, àλλά ¬πως γνωρίζει ™ χάρη τοÜ
Âγίου Πνεύµατος. Kαί ™ προαιώνια Γέν-
νησή Tου εrναι àληθινή καί ™ âπίγεια εrναι
àναµφισβήτητη.  Συνεπ΅ς οûτε ™ προαιώ-
νια Γέννησή Tου µπορεÖ νά ëρµηνευθεÖ,
àλλά οûτε καί ™ öλευσή Tου πάνω στή γÉ
δέχεται προσπάθεια κατανοήσεως. Bλέπω
τή Mητέρα, àτενίζω τό Bρέφος, àλλά àδυ-
νατ΅ νά συλλάβω τόν τρόπο τÉς Γεννήσε-
ως. Πόσο àνέκφραστη εrναι ™ Xάρη τοÜ
ΘεοÜ! ^O Mονογενής Λόγος που γεννήθη-
κε πρίν àπ\ ¬λους τούς α¨΅νες, ï àπρόσι-
τος καί àσώµατος καί µοναδικός ε¨σÉλθε
στό φθαρτό καί ïρατό àνθρώπινο σ΅µα.
Γιά ποιό λόγο; Γιά νά διδάξει µέ τήν
παρουσία Tου καί µέ τόν τρόπο αéτό νά
µÄς ïδηγήσει πρός τά àόρατα. Σήµερα
λοιπόν λύθηκαν τά µακροχρόνια δεσµά,
ντροπιάστηκε ï διάβολος, οî δαίµονες
âκδιώχθηκαν, καταργήθηκε ï θάνατος,
àνοίχθηκαν οî πÜλες τοÜ Παραδείσου,
âξαφανίστηκε ™ κατάρα, àποµακρύνθηκε ™
êµαρτία, ™ πλάνη καταργήθηκε, ™ àλήθεια
âπανÉλθε καί διαδόθηκε τό κήρυγµα τÉς

εéσεβείας παντοÜ. ^H Bασιλεία τ΅ν
Oéραν΅ν µεταφυτεύθηκε στή γÉ. Oî ôγγε-
λοι âπικοινωνοÜν µέ τούς àνθρώπους καί
οî ôνθρωποι χωρίς φόβο συνοµιλοÜν µέ
τούς àγγέλους. \Aλλά γιατί συµβαίνουν
αéτά; \Eπειδή κατέβηκε ï Θεός στή γÉ, καί
ï ôνθρωπος àνέβηκε στούς οéρανούς.
oHρθε λοιπόν ï Θεός στή γÉ âν΅ qταν àπο-
κλειστικά στόν Oéρανό. Kαί âν΅ εrναι
^Oλόκληρος στόν Oéρανό εrναι ^Oλόκλη-
ρος καί στή γÉ. \Eν΅ qταν Λόγος, öλαβε
àνθρώπινη µορφή, öγινε ôνθρωπος γιά νά
κατοικήσει µέσα στούς àνθρώπους. \Eν΅
qταν Θεός, σαρκώθηκε καί ™ φάτνη δέχθη-
κε \EκεÖνον πού δέ χωροÜσε ï οéρανός.
Tοποθετήθηκε στή φάτνη κι öλαβε παιδική
τροφή àπό Mητέρα Παρθένο. \EκεÖνος πού
προνοεÖ καί τρέφει ¬λα τά σύµπαντα. \Aνέ-
χεται νά κρατηθεÖ ½ς Bρέφος πού θηλάζει
στήν àγκαλιά τÉς Παρθένου γιά νά µπορέ-
σουν νά τόν πλησιάσουν οî µάγοι. Bλέπω
≤ναν µαραγκό ταυτόχρονα καί µία φάτνη
κι ≤να βρέφος καί σπάργανα καί λεχ΅να
Παρθένο πού στερεÖται καί τά πλέον àπα-
ραίτητα. Bλέπω τά πάντα νά εrναι φτωχι-
κά, τά πάντα νά πληµµυρίζουν àπό àνέ-
χεια. Erδες πλοÜτος πού •πάρχει µέσα σέ
τόσο µεγάλη φτώχεια; Erδες π΅ς, âν΅ ï
Xριστός qταν πλούσιος, πτώχευσε γιά
χάρη µας; ∆έν εrχε οûτε κρεββάτι, οûτε
στρ΅µα καί γι\ αéτό τοποθετήθηκε σέ µιά
ξερή φάτνη. oΩ φτώχεια πού εrσαι πηγή
πλούτου! oΩ πλοÜτε àµέτρητε πού κρύβε-
σαι àπό τήν φτώχεια! Erναι ξαπλωµένος
µέσα στή φάντη καί συνταράσσει τήν
O¨κουµένη. Tυλίγεται µέ σπάργανα καί
διασπÄ τά δεσµά τÉς êµαρτίας. \Aκόµα δέ
µίλησε καί δίδαξε τούς µάγους καί τούς
παρακίνησε σέ µετάνοια καί µεταστροφή.
Kοντά Tου εrναι ™ Mαρία πού εrναι Παρ-
θένος καί Mητέρα µαζί. Kοντά Tου καί ï
\Iωσήφ πού λεγόταν, χωρίς νά εrναι, πατέ-
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ρας. Xωρίς νά εrναι λεγόταν ôνδρας τÉς
Mαρίας κι âκείνη, χωρίς νά εrναι, λεγόταν
γυναίκα τοÜ \Iωσήφ. ^O \Iωσήφ µνηστεύθη-
κε µόνο τή Mαρία καί τό ≠Aγιο ΠνεÜµα τή
σκέπασε µέ τήν χάρη Tου. Γι\ αéτό καί βρι-
σκόταν σέ àπορία ï \Iωσήφ καί δέν γνώρι-
ζε π΅ς νά χαρακτηρίσει τό Bρέφος. ∆έν
εrχε ¨δέα γιά τόν τρόπο πού γεννήθηκε τό
παιδί, µέχρι πού τοÜ qρθε τό µήνυµα àπό
τόν οéρανό µέ τή φωνή τοÜ àγγέλου: “Mή
φοβÄσαι \Iωσήφ γιατί âκεÖνο πού γεννήθη-
κε µέσα της προέρχεται àπό ΠνεÜµα
≠Aγιο” (Mατθ. 1,20). Tό ≠Aγιο ΠνεÜµα λοι-
πόν σκέπασε τήν Παρθένο. Πρίν àπό πολ-
λούς α¨΅νες ï διάβολος âξαπάτησε τήν
Eûα πού qταν κι âκείνη παρθένος, πού
¬µως ¬ταν âξαπατήθηκε, µέ τά λόγια της
προκάλεσε τόν θάνατο στό àνθρώπινο
γένος. \Eν΅ ™ Mαρία γέννησε µέ àνθρώπι-

νη µορφή τό Θεό Λόγο πού σέ µÄς öγινε
φορέας τÉς α¨ώνιας ζωÉς. ^O λόγος τÉς
Eûας •πέδειξε τό ξύλο µέ τό ïποÖο âκδιώ-
χθηκε ç \Aδάµ àπό τόν Παράδεισο, ï
Λόγος ¬µως πού γεννήθηκε àπό τήν Παρ-
θένο öδειξε τό Σταυρό µέ τόν ïποÖο µπρο-
στά στά µάτια τοÜ \Aδάµ ïδήγησε τό ληστή
στόν Παράδεισο. Γι\ αéτό καί σήµερα ï
Λόγος τοÜ ΘεοÜ, âν΅ εrναι Θεός, âµφανί-
στηκε µέ àνθρώπινη µορφή γιά νά καταρ-
γήσει τό ψεÜδος καί νά âπαναφέρει µέ
µυστικό τρόπο τή λατρεία στό µόνο Θεό.
‰Aς δοξάσουµε λοιπόν \EκεÖνον, τόν Xρι-
στό πού µÄς ôνοιξε δρόµο µέσα àπό àδιά-
βατο τόπο µαζί µέ τόν Πατέρα καί τό ≠Aγιο
ΠνεÜµα τώρα καί στούς àπέραντους
α¨΅νες. \Aµήν. (βιβλ. Συναξαριστής ∆εκεµβρί-
ου καί ïµιλία στή Γενέθλιο ™µέρα τοÜ ΣωτÉρος
µας, ^Aγίου \Iωάννου τοÜ Xρυοστόµου)
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‰Aστρο τÉς Bηθλεέµ
Tί qταν τό

χουµε ¬λοι µας àκούσει καί διαβάσει ¬τι τήν ™µέρα
τÉς Γεννήσεως τοÜ Kυρίου µας παρουσιάστηκε στόν
οéρανό ≤να àστέρι τό ïποÖο βοήθησε καί ïδήγησε
τούς µάγους, τούς àστρονόµους δηλαδή τÉς âποχÉς
âκείνης καί ùχι µάγους µέ τήν ¨διότητα πού âννο-
οÜµε σήµερα, νά βροÜν τό σπήλαιο πού γεννήθη-
κε ï \IησοÜς Xριστός âκ Παρθένου Mαρίας. 

Aéτό τό àστέρι προβληµάτισε πάρα πολλούς âπιστή-
µονες γιά τό τί àκριβ΅ς qταν. ^H Âγία Γραφή ξεκάθαρα
µÄς λέει ¬τι qταν ≤να àστέρι τό ïποÖο öφεγγε µέ µία
λάµψη πάρα πολύ ¨σχυρή καί öδειχνε τό σηµεÖο πού βρι-
σκόταν τό ΘεÖο Bρέφος. 

Kάποιοι àστρονόµοι ¨σχυρίζονται ¬τι τό àστέρι
αéτό qταν µιά σύνοδος Πλανητ΅ν, λέγοντας ¬τι τά χρό-
νια πού γεννήθηκε ï Xριστός öγινε µιά σύνοδος Πλα-
νητ΅ν, ≤να πολύ σπάνιο φαινόµενο. 

‰Aλλοι πάλι λένε ¬τι τό àστέρι αéτό qταν κάποιος
πλανήτης στόν ïποÖο ï Θεός öδωσε δύναµη καί âξου-
σία œστε νά φωτίζει τό ΘεÖο Bρέφος. 

Tί àπ\ ¬λα ôραγε νά qταν; Nά qταν αéτό τό àστέ-
ρι πού τοÜ öδωσε ï Θεός κάποια λάµψη; Nά qταν
σύνοδος τ΅ν Πλανητ΅ν; \Aλλά ôν âξετάσουµε âπι-
στηµονικά τό φαινόµενο θά διαπιστώσουµε ¬τι ™
σύνοδος αéτή τ΅ν Πλανητ΅ν öγινε 2-3 χρόνια
πρίν τή γέννηση τοÜ XριστοÜ. Γιά τούς âπιστή-
µονες λοιπόν, ™ σύνοδος τ΅ν Πλανητ΅ν συµ-
βόλισε κάτι µεγάλο πού θά συνέβαινε στήν
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àνθρωπότητα. oHταν κατά κάποιο τρόπο
≤να προµήνυµα τÉς Γέννησης τοÜ \IησοÜ
XριστοÜ. 

Σύµφωνα µέ τόν ≠Aγιο \Iωάννη τόν Xρυ-
σόστοµο δέν qταν àστέρι, àλλά κάποια
àόρατη δύναµη πού öλαβε µορφή ôστρου. 

Tό ôστρο αéτό τό εrδαν οî µάγοι τÉς
\AνατολÉς πρίν àπό πολύ καιρό πάνω àπό
τήν πατρίδα τους. Kαί αéτό εrναι πολύ λογι-
κό, γιατί θά τούς χρειαζόταν πολύς χρόνος
γιά τό ταξίδι τους µέχρι νά φτάσουν âγκαί-
ρως στό νεογέννητο ΘεÖο Bρέφος. ∆ιότι τό
àστέρι παρουσιάστηκε στήν \Aνατολή καθώς
λέει ™ Γραφή “Mάγοι âξ àνατολ΅ν”, âν΅ ï
Xριστός γεννήθηκε στήν Παλαιστίνη, ïπότε
γιά νά προλάβουν νά τόν δοÜν ½ς νήπιο στά
σπάργανα θά χρειαζόταν πολύς χρόνος γιά
τήν ïδοιπορία τους, γι\ αéτό καί âµφανίστη-
κε ï àστέρας αéτός νωρίτερα.

Tό παράξενο λοιπόν âκεÖνο àστέρι qταν
πού προκάλεσε τεράστια âντύπωση στούς
µάγους. ‰Eλαµπε πάρα πολύ καί δέν φάνηκε
στόν οéρανό τή νύχτα, àλλά τό µεσηµέρι,
¬ταν ï ≥λιος qταν ïλόλαµπρος. ≠Oπως γνω-
ρίζουµε τά àστέρια τήν ™µέρα, µπροστά στή
λάµψη τοÜ ™λίου χάνονται. Aéτό δέν εrναι
δυνατόν νά συµβεÖ µέ κανένα ôλλο àστέρι,
οûτε κôν καί µέ τήν €δια τή σελήνη πού, ôν

καί εrναι µεγαλύτερη àπ\ ¬λα, κρύβεται καί
âξαφανίζεται àµέσως µόλις βγοÜν οî àκτÖνες
τοÜ ™λίου. \EκεÖνο τό àστέρι ¬µως νίκησε µέ
τήν •περβολική λαµπρότητά του τίς àκτÖνες
τοÜ ™λίου καί àποδείχθηκε φωτεινότερο καί
àπό αéτές. 

\Aλλά καί ™ πορεία πού àκολουθοÜσε τό
àστέρι qταν κάτι âντελ΅ς παράδοξο. ≠Oπως
γνωρίζουµε ¬λα τά àστέρια, àκόµη καί ï
≥λιος καί ™ Σελήνη, àκολουθοÜν συγκεκριµέ-
νη πορεία, àπό τήν àνατολή πρός τή ∆ύση.
∆έν •πάρχει àστέρι πού νά àκολουθεÖ δια-
φορετική τροχιά. Aéτό τό àστέρι ¬µως,
πήγαινε àπό τό BορρÄ πρός τό Nότο. \Aκο-
λουθοÜσε τήν πορεία àπό τήν Περσία, πού
βρίσκεται στό BορρÄ πρός τή Bηθλεέµ πού
βρίσκεται Nότια, πρÄγµα àδύνατον γιά τά
âπιστηµονικά δεδοµένα. 

≠Eνα àκόµα παράδοξο µέ αéτό τό àστέ-
ρι εrναι ¬τι âν΅ τούς ïδηγοÜσε µέχρι τήν
Παλαιστίνη, ¬ταν öφτασαν στά ^Iεροσόλυµα
κρύφτηκε. ‰Eπειτα φανερώθηκε πάλι ¬ταν
âπρόκειτο ν\ àναχωρήσουν, àφοÜ àνακοίνω-
σαν στόν ^Hρώδη τήν α¨τία τÉς àφίξεώς
τους. 

≠Oλα αéτά àποδεικνύουν ¬τι δέν πρό-
κειται γιά κίνηση ôστρου, àλλά γιά κίνηση
κάποιας πολύ λογικÉς δύναµης, àφοÜ δέν

°ÓÒÚÈÛfiÓ ÌÔÈ...
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εrχε κάποια µόνιµη πορεία, àλλά κινεÖτο
¬ταν öπρεπε νά κινεÖται, σταµατοÜσε ¬ταν
öπρεπε νά σταµατÄ καί ρύθµιζε τά πάντα
¬πως öπρεπε.

≠Eνα ôλλο στοιχεÖο πού προκαλεÖ âντύ-
πωση εrναι ï τρόπος µέ τόν ïποÖο τούς ïδη-
γοÜσε, καθώς δέν τούς ïδηγοÜσε àπό τόν
οéρανό, àφοÜ εrναι àδύνατο νά κατατοπίζο-
νταν µέ αéτόν τόν τρόπο. \Aλλά κατέβαινε
χαµηλά καί τούς ïδηγοÜσε. Erναι κατανοητό
σέ ¬λους ¬τι δέν εrναι δυνατόν ≤να àστέρι νά
κάνει γνωστό ≤να τόπο τόσο µικρό ¬σο µία
καλύβη ¦ µÄλλον καλύτερα τό σ΅µα ëνός
νηπίου. Kαί αéτό γιατί τό àστέρι βρισκόµε-
νο σέ µεγάλο ≈ψος εrναι àδύνατο νά âπιση-
µάνει καί νά κάνει γνωστό ≤να τόσο µικρό
τόπο. Aéτό εrναι δυνατό νά τό àντιληφθεÖ
κανείς àπό τή Σελήνη ™ ïποία, ôν καί εrναι
µεγαλύτερη àπό ¬λα τά àστέρια, δίνει τήν
âντύπωση σέ ¬λους τούς κατοίκους τÉς γÉς,
¬τι βρίσκεται κοντά τους, àνεξάρτητα àπό
τό σηµεÖο τÉς γÉς στό ïποÖο βρίσκεται ï
καθένας. ‰Aρα λοιπόν, π΅ς θά öδειχνε ≤να
àστέρι ≤να τόπο τόσο µικρό ¬σο εrναι ™
φάτνη, ôν δέν ôφηνε τό ≈ψος âκεÖνο καί δέν
κατέβαινε χαµηλά, πάνω àπό τό κεφάλι τοÜ
παιδιοÜ;

Γιατί ¬µως, τό àστέρι νά δείχνει τό
παιδί; Γιά τόν êπλούστατο λόγο, γιά νά γίνει
ïρατός ï Bασιλιάς. Γιατί δέν •πÉρχε κανένα
ôλλο σηµεÖο πού νά δείχνει ¬τι τό τεχθέν
παιδίο εrναι ï àναµενόµενος Mεσσίας, οûτε
τό σπίτι qταν µεγαλοπρεπές, οûτε ™ Mητέρα
λαµπρά καί âπίσηµη... Mέσα σ\ ≤να στάβλο,
“âνδεδυµένος πτωχείαν” γεννήθηκε ï Σωτή-
ρας Xριστός µας.  

\Aπό ¬λα αéτά συµπεραίνουµε, ¬πως
λέει ï ≠Aγιος \Iωάννης ï Xρυσόστοµος ¬τι τό
àστέρι αéτό qταν ôγγελος Kυρίου. Nά λοι-
πόν τί qταν τό àστέρι πού παρουσιάστηκε
στή Bηθλεέµ: ‰Aγγελος Kυρίου. 

ΓεννÄται ¬µως µιά àπορία. Γιατί νά
παρουσιαστεÖ ½ς àστέρι καί δέν παρουσιά-

στηκε ½ς ‰Aγγελος πού qταν στήν πραγµατι-
κότητα; Kαί ï λόγος εrναι γιατί οî µάγοι
qταν ε¨δωλολάτρες καί δέν πίστευαν στό
Θεό καί στίς προφητεÖες. ^Oπότε ôν παρου-
σιαζόταν κάποιος ôγγελος δέν θά τόν
πίστευαν. ^O Θεός τούς öδωσε σηµεÖο πού
µποροÜσαν νά πιστέψουν. Aéτοί πίστευαν
στά ôστρα καί γι\ αéτό ï Θεός χρησιµοποίη-
σε αéτό τόν τρόπο γιά νά τούς φέρει κοντά
Tου. Γιατί ¬µως τό àστέρι καθοδήγησε τούς
ôπιστους µάγους στό ΘεÖο Bρέφος; Γιά νά
καυτηριάσει τήν àναισθησία τ΅ν \Iουδαίων.
\Eπειδή δηλαδή, ôν καί ôκουγαν συνεχ΅ς
τούς προφÉτες νά µιλοÜν γιά τήν âνανθρώ-
πιση τοÜ XριστοÜ, δέν öδιναν τήν àπαιτού-
µενη σηµασία, γι\ αéτό καί κάλεσε τούς βάρ-
βαρους àπό τή  µακρυνή \Aνατολή ν\ àναζη-
τοÜν πρ΅τοι τό ΣωτÉρα πού βρισκόταν
κοντά τους καί ν\ àκούσουν àπό περσική
φωνή âκεÖνα πού δέν θέλησαν νά µάθουν
àπό τούς προφÉτες. 

‰Aς àκολουθήσουµε λοιπόν καί µεÖς
τούς βαρβάρους µάγους καί ôς βαδίσου-
µε µακρυνή àπόσταση γιά νά δοÜµε τόν
Xριστό, γιατί κι âκεÖνοι ôν δέν ταξίδευ-
αν µακριά àπό τή γÉ τους δέν θά Tόν
öβλεπαν καί δέν θά Tόν γνώριζαν ποτέ.
‰Aς σηκωθοÜµε λοιπόν κι âµεÖς καί ôς
τρέξουµε στό σπίτι τοÜ ΠαιδιοÜ. Kαί ôν
µÄς âµποδίσουν στό δρόµο µας αéτό, ε€τε
βασιλεÖς, ε€τε πλήθη, ε€τε τύρρανοι, ôς
µήν àφήσουµε τόν πόθο µας νά σβήσει.
‰Aφησε λοιπόν κι âσύ τά πάντα καί τρέξε
πρός τήν Bηθλεέµ. ‰Aν εrσαι βοσκός, θά
δεÖς τό παιδί στό κατάλυµα. ‰Aν εrσαι
µάγος κανένα âµπόδιο àπό τήν ¨διότητά
σου, φθάνει νά öλθεις γιά ν\ àποδώσεις
τιµή καί προσκύνηση. Πρόσεξε µόνο µήν
µοιάσεις µέ τόν ^Hρώδη καί πεÖς “‰Aς
öλθω κι âγώ γιά νά Tόν προσκυνήσω”
καί ¬ταν öλθεις, θελήσεις νά Tόν φονεύ-
σεις....

^IεροÜ Xρυοστόµου)



ΣÄς παρακαλοÜµε

θερµά ¬λοι νά 

βάλετε στό σπίτι σας 

τό ^Hµερολόγιο τÉς 

^IερÄς MονÉς µας γιά 

τό νέο öτος 2005.

Erναι καθιστό καί 

κρεµαστό καί εrναι 

âπίσης àφιερωµένο 

στούς Πρωτοµάρτυρες 

τÉς \Eκκλησίας µας. 

≠Oπως κάθε χρόνο 

àναγράφονται σέ αéτό 

¬λες οî νηστεÖες καί 

οî ëορτές àναλυτικά. 

≠Eνα ™µερολόγιο àποτελεÖ

≤να ½ραÖο καί πνευµατικό

δ΅ρο γιά τή νέα χρονιά.

Θερµή παράκληση: BοηθεÖστε µας νά συνεχίσουµε τό öργο µας

διαθέτοντας ≤να ¦ περισσότερα ™µερολόγια. 

MπορεÖτε νά µÄς τηλεφωνήσετε νά σÄς στείλουµε ¬σα τεµάχια µÄς ζητήσετε 

γιά  νά τά δώσετε σέ φίλους, συγγενεÖς καί γνωστούς σας.

τηλέφωνο ^IερÄς MονÉς 
26340-44391

HMEPOΛOΓIO 2005
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\Aγαπητοί µας àδελφοί, 
‰Hδη κάποιοι àπό âσÄς öχετε àνταποκριθεÖ στήν öκκλησή µας γιά βοήθεια γιά νά µπορέ-

σουµε νά àγοράσουµε τό ξυλόγλυπτο τέµπλο γιά τό παρεκκλήσιο τÉς ^IερÄς MονÉς µας,
àφιερωµένο στήν Παναγία τή Γοργοϋπήκοο.

Γι\  ôλλη µιά φορά λοιπόν σÄς παρακαλοÜµε νά µÄς βοηθήσετε àπό τό •στέρηµα ¦ τό
περίσσευµά σας γιά νά συγκεντρωθεÖ τό ποσό τ΅ν 20.000 εéρώ πού àπαιτεÖτε γιά τήν àγορά
του. Kαί νά εrστε βέβαιοι ¬τι τά çνόµατά σας ½ς κτίτορες τοÜ παρεκκλησίου τÉς Παναγίας
µας θά µνηµονεύονται στό δίπτυχό µας âσαεί. ≠Oπως οî κτίτορες θά βοηθήσουν τό âκκλησάκι
τÉς Παναγίας µας γιά νά àποκτήσει τό τέµπλο του, öτσι καί ™ Παναγία µας ¨διαίτερα ½ς Γορ-
γοϋπήκοος, γοργά θά προστρέχει στίς àνάγκες σας. 

Tό TEMΠΛO στό παρεκκλήσιο
τÉς ΠANAΓIAΣ THΣ ΓOPΓOΫΠHKOOY

öχει àνάγκη àπό τή βοήθειά σας. 
ΣÄς παρακαλοÜµε µή µÄς ξεχνÄτε.



O˘Ú¿ÓÈÔÈ AÓıÚˆÔÈ...

O
≠Aγιος Nεκτάριος, κατά κόσµον \Aναστάσιος
KεφαλÄς, γεννήθηκε τήν 1η \Oκτωβρίου τοÜ 1846 στή
Σηλυβρία τÉς Θράκης. ΓονεÖς του qταν ï ∆Éµος καί ™
Bασιλική KεφαλÄ, ôνθρωποι φτωχοί àλλά κοντά στό

Θεό. E¨δικά ™ γιαγιά του qταν πάρα πολύ πιστή γυναίκα καί
εéσεβής.

Στά δεκατέσσερά του χρόνια àναγκάστηκε νά
âγκαταλείψει τή γενέτειρά του καί νά κατευθυν-

θεÖ πρός τήν Kωνσταντινούπολη, ¬που
δούλεψε σκληρά γιά νά ζήσει. Kυκλοφο-

ροÜσε ξυπόλητος, φόραγε τριµµένα
παπουτσάκια, öκανε διάφορες δου-

λειές σέ διάφορα καταστήµατα.
Kάποια στιγµή, öφθασε σέ τέτοια
πεÖνα, πού öγραψε γράµµα µέ
παραλήπτη “πρός τόν \IησοÜ
Xριστό, ε¨ς τούς οéρανούς”!

Σέ ™λικία 20 âτ΅ν, πηγαί-
νει στά ^Iεροσόλυµα, γιά νά
προσκυνήσει. Γυρίζοντας
àπό τούς Âγίους Tόπους,
τόν €διο χρόνο ταξιδεύει
στή Xίο. ∆ιορίζεται δάσκα-
λος, παρόλο πού δέν εrχε
πάρει τό πτυχίο του, στό
χωριό Λιθί, ¬που •πηρε-
τεÖ âπί 7 καί πλέον öτη.
oHταν •πόδειγµα καλοÜ
καί συνεπή δασκάλου.
\EκεÖ, στή Xίο, ôναψε ™
φλόγα στήν καρδιά του

OO  AA°°IIOO™™

NNEEKKTTAAPPIIOO™™

OO  AA°°IIOO™™

NNEEKKTTAAPPIIOO™™
EΠIΣKOΠOΣ ΠENTAΠOΛEΩΣ

^̂OO  ıı··˘̆ÌÌ··ÙÙÔÔ˘̆ÚÚÁÁfifi˜̃

™™ËËÏÏ˘̆‚‚ÚÚ››··˜̃  ÙÙfifiÓÓ  ÁÁfifiÓÓÔÔÓÓ  ÎÎ··››  AAååÁÁ››ÓÓËË˜̃  ÙÙfifiÓÓ

ööÊÊÔÔÚÚÔÔÓÓ,,  ÙÙfifiÓÓ  ââÛÛ¯̄¿¿ÙÙËË˜̃  ¯̄ÚÚfifiÓÓÔÔÈÈ˜̃  ÊÊ··ÓÓ¤¤ÓÓÙÙ··,,

ààÚÚÂÂÙÙÉÉ˜̃  ÊÊ››ÏÏÔÔÓÓ  ÁÁÓÓ‹‹ÛÛÈÈÔÔÓÓ  NNÂÂÎÎÙÙ¿¿ÚÚÈÈÔÔÓÓ  

ÙÙÈÈÌÌ‹‹ÛÛˆ̂ÌÌÂÂÓÓ  ÈÈÛÛÙÙÔÔ››,,  óó˜̃  ööÓÓııÂÂÔÔÓÓ  ııÂÂÚÚ¿¿ÔÔÓÓÙÙ··

XXÚÚÈÈÛÛÙÙÔÔÜÜØØ  ààÓÓ··‚‚ÏÏ‡‡˙̇ÂÂÈÈ  ÁÁ¿¿ÚÚ  åå¿¿ÛÛÂÂÈÈ˜̃  

··ÓÓÙÙÔÔ‰‰··¿¿˜̃,,  ÙÙÔÔÖÖ˜̃  ÂÂééÏÏ··‚‚áá˜̃  

ÎÎÚÚ··˘̆ÁÁ¿¿˙̇ÔÔ˘̆ÛÛÈÈØØ  ‰‰fifiÍÍ··  ÙÙ̌̌áá  ÛÛ¤¤  ‰‰ÔÔÍÍ¿¿ÛÛ··ÓÓÙÙÈÈ

XXÚÚÈÈÛÛÙÙ̌̌áá,,  ‰‰fifiÍÍ··  ÙÙ̌̌áá  ÛÛ¤¤  ıı··˘̆ÌÌ··ÛÛÙÙÒÒÛÛ··ÓÓÙÙÈÈ,,

‰‰fifiÍÍ··  ÙÙ̌̌áá  ââÓÓÂÂÚÚÁÁÔÔÜÜÓÓÙÙÈÈ  ‰‰ÈÈ¿¿  ÛÛÔÔÜÜ,,  

ÄÄÛÛÈÈÓÓ  åå¿¿ÌÌ··ÙÙ··..

\\AAÔÔÏÏ˘̆ÙÙ››ÎÎÈÈÔÔÓÓ  ÙÙÔÔÜÜ  ^̂AAÁÁ››ÔÔ˘̆  NNÂÂÎÎÙÙ··ÚÚ››ÔÔ˘̆
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γιά τήν àφιέρωση στό  Xριστό. Tίς Kυριακές
καί τίς γιορτές, µετέβαινε στή σκήτη τ΅ν ̂Aγίων
Πατέρων καί διδασκόταν àπό τό γέροντα
Παχώµιο, τά τÉς µοναστικÉς πολιτείας. \EκεÖ,
τελικά κείρεται µοναχός µέ τό ùνοµα Λάζαρος,
στίς 7 Nοεµβρίου 1876. \Aργότερα, ï Mητρο-
πολίτης Xίου, âκτιµώντας τήν εéλάβειά του
καί τήν àφοσίωσή του στό Θεό, τόν χειροτονεÖ
διάκονο καί τόν çνοµάζει Nεκτάριο.

\EκεÖ γνωρίζεται µέ κάποιον πλούσιο τÉς
περιοχÉς, τόν \Iωάννη Xωρέµη, ï ïποÖος θέλο-
ντας νά κάνει µιά δωρεά στή Xίο, νά σπουδά-
σει κάποιον εéλαβή νέο, âπιλέγει τόν διάκονο
Nεκτάριο. Tόν στέλνει στήν \Aθήνα νά τελειώ-
σει τό Γυµνάσιο. Mετά τήν ïλοκλήρωση τ΅ν
σπουδ΅ν του, µέ σύστασή του, ï Nεκτάριος
µεταβαίνει  στήν \Aλεξάνδρεια, στόν Πατριάρ-
χη Σωφρόνιο, ï ïποÖος τόν δέχθηκε µέ πολύ
στοργή καί àγάπη στούς κόλπους τοÜ
Πατριαρχείου. TοÜ παρέχει ¬λα τά âφόδια καί
τόν στέλνει γιά σπουδές στή Θεολογική Σχολή
τ΅ν \Aθην΅ν. ‰Eτσι, τελειώνει τή Θεολογία καί
âπιστρέφει πάλι στό ΠατριαρχεÖο \Aλεξανδρεί-
ας. XειροτονεÖται πλέον πρεσβύτερος καί γίνε-

ται îεροκήρυκας τÉς \Aλεξάνδρειας στό Kάϊρο
καί πατριαρχικός âπίτροπος στήν €δια πόλη.
\Aναπτύσσει τόσο µεγάλη δραστηριότητα, πού
ï Πατριάρχης τόν χειροτονεÖ Mητροπολίτη
Πενταπόλεως σέ τρία µόλις  χρόνια. 

Σάν Mητροπολίτης Πενταπόλεως, δείχνει
àκόµη περισσότερο âνδιαφέρον καί περισσότε-
ρο ζÉλο. Oî πάντες τόν àγαποÜσαν. ^YπÉρχαν
¬µως καί κάποιοι πού τόν µισοÜσαν φοβερά.
oHταν τρεÖς ρασοφόροι, τρεÖς àρχιµανδρίτες,
οî ïποÖοι ôρχισαν νά τόν ζηλεύουν καί νά τόν
διώκουν. \Eπειδή ï λαός τόν àγαποÜσε πολύ,
φοβόντουσαν µήπως àναλάβει τόν Πατριαρχι-
κό θρόνο, διότι ï Πατριάρχης qταν ¦δη µεγά-
λης ™λικίας. 

‰Eτσι, ôρχισαν σιγά-σιγά νά τόν διαβάλ-
λουν: ≠Oτι δÉθεν εrναι àνήθικος, ¬τι âπιδιώκει
νά àνέβει στόν πατριαρχικό θρόνο, ¬τι εrναι
φιλόδοξος κ.λπ.  \Aκόµη καί ï Πατριάρχης
Σωφρόνιος πέφτει θÜµα τ΅ν συκοφαντι΅ν
αéτ΅ν, τίς ïποÖες πιστεύει ½ς àληθινές καί
στέλνει ≤να öγγραφο µήνυµα στόν Mητροπολί-
τη Πενταπόλεως Nεκτάριο: “\Aπολύεσαι”. ^O
Nεκτάριος, προσπάθησε τρεÖς φορές νά öρθει
σέ âπαφή µαζί του, µάταια ¬µως. \Aναγκάζεται
λοιπόν, νά στείλει µία âπιστολή, ™ ïποία öφθα-
σε στό ΠατριαρχεÖο, πλήν ¬µως δέν öλαβε ποτέ
καµµία àπάντηση. ^O ≠Aγιος στέλνει καί δεύτε-
ρη âπιστολή, àλλά ï Πατριάρχης µέ öγγραφό
του, ζητÄ νά àποµακρυνθεÖ àπό τήν \Aλεξάν-
δρεια. TοÜ •πενθυµίζει, ¬τι δέν àνήκει πλέον
στό ΠατριαρχεÖο. ≠Eνας χρόνος καί λίγοι
µÉνες εrχαν µόνο περάσει àπό τήν âκλογή του
½ς Mητροπολίτη καί οî âχθροί του κατάφεραν
νά τόν âκδιώξουν. Mάλιστα, âπειδή αéτό τό
διάστηµα δέν εrχε κôν ε¨σπράξει κανέναν àπό
τούς µισθούς του, δέν εrχε χρήµατα οûτε γιά νά
φύγει àπό τήν A€γυπτο στήν ̂ Eλλάδα. \Aναγκά-
ζεται λοιπόν νά δανεισθεÖ γιά νά πληρώσει τά
ναÜλα του γιά τό ταξίδι.

Φθάνει στήν \Aθήνα µέ τή “ρετσινιά” ¬µως
¬τι εrναι àνήθικος!! ≠Oταν παρουσιάζεται στήν
^Iερά Σύνοδο, οî Mητροπολίτες τόν βλέπουν µέ
λοξό µάτι. Kανείς δέν τόν θέλει. ^O ≠Aγιος,
ζητÄ, àπό Mητροπολίτης νά γίνει îεροκήρυ-



κας, κάτι πού ¦θελε àπό µικρός, νά κηρύττει
δηλαδή τό λόγο τοÜ ΘεοÜ. ‰Aδεια ¬µως, δέν τοÜ
δίνουν. ‰Eτσι, àναγκάζεται νά καταφύγει στόν
êρµόδιο ^Yπουργό. ^H àπάντηση τοÜ ^Yπουρ-
γοÜ qταν âπίσης “‰Oχι”. Kαί καθώς κατέβαινε
τά σκαλιά τοÜ ^Yπουργείου, δάκρυα öτρεχαν
àπό τά µάτια του. Συναντάει στίς σκάλες
κάποιο φίλο τοÜ ^YπουργοÜ καί µέ δάκρυα στά
µάτια τοÜ âξηγεÖ, ¬τι δέν öχει πόρους νά ζήσει,
δέν öχει ποÜ νά µείνει, εrναι νηστικός τόσες
™µέρες... Aéτός τόν ξαναγυρίζει στόν ^Yπουρ-
γό, ï ïποÖος γιά νά φανεÖ καλός, •πογράφει
≤να χαρτί καί ™ Σύνοδος τόν διορίζει îεροκήρυ-
κα σ\ ≤να àποµακρυσµένο µέρος, στήν Kύµη
τÉς Eéβοίας. Oî âχθροί του ¬µως καί πάλι τόν
εrχαν προλάβει.

Στήν \Aλεξάνδρεια âν τ΅ µεταξύ, ï κόσµος
εrχε ξεσηκωθεÖ, γιατί κατάλαβαν ¬τι ¬λα qταν
συκοφαντίες τ΅ν îερέων καί ¬τι ï Mητροπολί-
της Πενταπόλεως Nεκτάριος qταν äθικός καί
πέραν πάσης •ποψίας. Φθάνουν λοιπόν âκεÖ
στήν Kύµη καί φίλοι, âκτός τ΅ν âχθρ΅ν, οî
ïποÖοι ξεσηκώνουν τόν κόσµο: “ΣÄς ξεγέλα-
σαν, εrναι ±γιος ï Nεκτάριος”. Kαί τότε, γεµίζει
™ âκκλησία καί ¬λοι ζητοÜν συγχώρεση γι\ αéτά
πού εrχαν κάνει στόν ≠Aγιο, àναγνωρίζοντας τό
µεγαλεÖο του. 

Kατόπιν àπό îεροκήρυκας Kύµης, µετατί-
θεται στή Φθιώτιδα. \EκεÖ, στή Λαµία, µένει στό
σπίτι τοÜ KωστÉ Σακκόπουλου, ï ïποÖος καί
τόν àκολουθεÖ µέχρι τό τέλος τÉς ζωÉς του.
≠Oπου πήγαινε, öκανε öργο καί γι\ αéτό àπ\
¬που öφευγε, οî ôνθρωποι öκλαιγαν καί öτρε-
χαν πίσω του. \Aπό τή Φθιώτιδα, λόγω τÉς δρά-
σης του, τόν καλοÜν νά àναλάβει ∆ιευθυντής
τÉς Pιζαρείου ΣχολÉς. \Aκόµα ¬µως καί âκεÖ, οî
συκοφαντίες öτρεξαν πιό γρήγορα. \Aλλά µέσα
στή Σχολή, ¬σα χρόνια öµεινε ½ς ∆ιευθυντής,
àπέδειξε τί qταν: ‰Aριστος λειτουργός, ôριστος
âξοµολόγος, ôριστος παιδαγωγός. ‰Eγραψε
πλÉθος βιβλίων, àλλά καί ≈µνων.

^H ψυχή του ¬µως λαχταροÜσε καί àγα-
ποÜσε τό µοναστήρι. ∆ιαπραγµατεύεται στήν
A€γινα, ≤να âγκαταλελειµένο µοναστήρι, τήν
Âγία Tριάδα, στό ïποÖο âγκαταστεÖ τρεÖς µονα-
χές, πνευµατικά του παιδιά. Παίρνει προφορι-
κή ôδεια àπό τόν \Aρχιεπίσκοπο \Aθην΅ν Θεό-
κλητο, νά τελέσει τίς µοναχικές κουρές καί νά
àνεγείρει âκ βάθρων, τό Nαό καί τό Mοναστή-
ρι. \Aλλά ï σατανÄς τόν φθόνησε κι âκεÖ. ^O
\Aρχιεπίσκοπος àναιρεÖ τήν διά λόγου âντολή
του, ™ ïποία φυσικά δέν µποροÜσε καί νά àπο-
δειχθεÖ!! ∆υστυχ΅ς, δέν •πÉρχαν öγγραφα καί
δέν µποροÜσε ν\ àποδείξει τίποτα. ∆έν φθάνει
µόνο αéτό ï ëπόµενος \Aρχιεπίσκοπος, ï
Mελέτιος Mεταξάκης, κυνήγησε τόν ≠Aγιο µέ
µοναδικό του στόχο νά διαλύσει τό µοναστήρι
του στήν A€γινα.

^O διάβολος τόν φθόνησε, γιατί qταν ταπει-
νός καί εrχε ôπειρη •ποµονή καί àκλόνητη
πίστη. ‰Eκανε τόν τσαγκάρη, öσκαβε, öχτιζε
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µαζί µέ τίς µοναχές. ≠Oταν κάποτε, κάποια
κοπέλα εrχε προβλήµατα µέ τό σπίτι της κατέ-
φυγε στό µοναστήρι γιά νά προστατευθεÖ. ^O
≠Aγιος, παίρνει τήν ôδεια τοÜ Mητροπολίτη γιά
νά τήν δεχθεÖ καί νά τήν περιθάλψει. ^H µητέρα
¬µως τÉς κοπέλας τόν κατηγορεÖ µανιασµένα
καί àσταµάτητα. Mέ τό θέµα àσχολεÖται ™ ̂ Iερά
Σύνοδος καί φθάνει µέχρι καί τόν \Aρχιεπίσκο-
πο, ï ïποÖος καί àποφαίνεται: “Oéδέν µεµπτόν
ε•ρίσκω”. Στήν •πόθεση âµπλέκεται àκόµη καί
ε¨σαγγελέας, ï ïποÖος καταφθάνει στό Mονα-
στήρι, βουτάει τόν ≠Aγιο àπό τά ράσα του, τόν
ταρακουνάει καί τοÜ λέει: “Bρέ βρωµοκαλόγε-
ρε, χαρέµι τό öχεις κάνει âδ΅ µέσα καί δέν κοκ-
κινίζεις;”. ^O ≠Aγιος ¬µως σιωπÄ. Σηκώνει
µόνο τά µάτια του îκετευτικά στόν οéρανό καί
λέει: “\EκεÖνος γνωρίζει”. Πράγµατι, ï Θεός
γνώριζε καί γι\ αéτό προστάτεψε τόν ≠Aγιο. ^H
κοπέλα σέ âξέταση πού τÉς öγινε γιά τό ôν εrναι
äθική, βρέθηκε äθικότατη, τό χέρι δέ τοÜ ε¨σαγ-
γελέα πού βούτηξε τόν ≠Aγιο, ξεράθηκε. Mετα-
νοιωµένος öτρεξε καί ζήτησε συγχώρεση àπό
τόν ≠Aγιο, àλλά τό χέρι του δέν öγινε ποτέ καλά.
Σέ λίγο καιρό µάλιστα οî γιατροί τοÜ τό öκο-
ψαν. 

^O ≠Aγιος Nεκτάριος öζησε λίγα χρόνια στό
Mοναστήρι του. Tό 1920, προσβλήθηκε àπό
καρκίνο τοÜ προστάτη. \Eπισκέπτεται τότε γιά
τελευταία φορά τήν Παναγία τή Xρυσολεό-
ντισσα κοντά στήν A€γινα, πέφτει στά γόνατα
καί προσεύχεται γιά 15 ™µέρες, µέ δάκρυα στά
µάτια: “Bοήθησέ µε Παναγία µου νά τελειώσω
τό µοναστήρι µου”. \Aλλά, ï Θεός àλλιώς
¦θελε. \Aρρωσταίνει βαρειά καί τόν µεταφέ-
ρουν στό NοσοκοµεÖο “\Aρεταίειον”, στήν
\Aθήνα. ≠Oταν τόν µετέφεραν âκεÖ, ¬λοι
ρωτοÜσαν ποιός εrναι αéτός ï καλόγερος.
\Eγκόλπιο δέν φοροÜσε, οûτε χρήµατα εrχε,
οûτε κάτι ôλλο àξίας, qταν πάµφτωχος καί
γιαυτό τόν öβαλαν στό δωµάτιο τ΅ν àπόρων
καί τ΅ν µελλοθανάτων, àφοÜ δέν διέθετε χρή-
µατα γιά ≤να καλύτερο δωµάτιο. Mετά àπό
λίγο, ï ≠Aγιος παρέδωσε τό πνεÜµα του στά
χέρια τοÜ ΘεοÜ. oHταν τό βράδυ τÉς 8ης Nοεµ-
βρίου τοÜ 1920 καί ξηµέρωνε ™ 9η Nοεµβρίου.

Mόλις κοιµήθηκε, τό δωµάτιο γέµισε ôρρητη
εéωδία καί γιά µέρες ïλόκληρες εéωδίαζε.
≠Oπως τοÜ öβγαλαν τά ράσα γιά νά τοÜ φορέ-
σουν ôλλα καθαρά καί τά àκούµπησαν âπάνω
σέ κάποιο ôρρωστο, αéτός öγινε àµέσως καλά...

Mέχρι νά ξεκινήσει τό βαποράκι γιά τήν
A€γινα τόν âκθέσανε στόν ΠειραιÄ, τό σκήνωµά
του εrχε γίνει λαϊκό προσκύνηµα. ≠Oλοι τότε
κατάπληκτοι παρατήρησαν ¬τι àπό τήν ¦ρεµη
ùψη του öσταζε κάτι σάν îδρώτας πού µοσχο-
µύριζε! ^O ≠Aγιος εéωδίαζε! 

Tόν µετέφεραν στήν A€γινα καί ï κόσµος
öδειξε κι âκεÖ τήν àγάπη του... XτυποÜσαν οî
καµπάνες τοÜ νησιοÜ πένθιµα, öκλαιγε ¬λο τό
νησί. Ξεκίνησε ™ ποµπή πού θά τόν µετέφερε
στό Mοναστήρι, ¬που κι âκεÖ ï κόσµος συνέρ-
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ρεε κατά µιλούνια γιά νά àποχαιρετήσουν ¬λοι
τόν ≠Aγιο ∆εσπότη! TρεÖς µέρες κράτησε τό
λαϊκό προσκύνηµα. Kαί τό λείψανο àδιάκοπα
σκορποÜσε µÜρο καί εéωδία παντοÜ! 

≠Eξι µÉνες µετά, τό Mάϊο τοÜ 1921, ¬ταν
οî µοναχές θέλησαν νά κάνουν µιά âπιδιόρθω-
ση  στόν τάφο τοÜ Âγίου, κατάπληκτες àντί-
κρυσαν τό σκήνωµα τοÜ ̂Aγίου àνέπαφο µέ τήν
€δια εéωδία ¬πως τήν πρώτη µέρα τÉς ταφÉς!
Στόν ëνάµισυ χρόνο öβγαλαν πάλι τό σκήνωµα
àπό τόν τάφο καί ξανά ™ €δια κατάσταση! Tό
σ΅µα àκέραιο, àνέπαφο καί εéωδιάζον! Στά
τρία χρόνια πού ôνοιξαν âκ νέου τόν τάφο ï
≠Aγιος γαλήνιος καί ôθικτος, àκέραιος ¬πως
¬ταν τάφηκε, σκορποÜσε ôρρητη εéωδία! 

Oî µοναχές τότε àποφάσισαν νά àναφέ-
ρουν τό γεγονός ¬τι ï Γέροντάς τους εrναι àκέ-
ραιος καί εéωδιάζει στόν τότε \Eπίσκοπο
≠Yδρας κι âκεÖνος κοροϊδευτικά àπάντησε:
“Ποιός βρέ ï Nεκτάριος; Σιγά µήν êγίασε ï
Nεκτάριος!”. Tό àποτέλεσµα qταν ¬τι ¬ταν
κάποια φορά βρέθηκε στό Mοναστήρι ï πλέον
δύσπιστος Mητροπολίτης καί κοιµήθηκε στό
κρεββάτι τοÜ Âγίου, ¬λο τό βράδυ οî µοναχές
τόν ôκουγαν νά φωνάζει: “Nεκτάριε, Nεκτάριε
ôσε µε!”. ‰Eντροµος καί κατασυγκλονισµένος
παραδέχθηκε µετά τήν “âπίσκεψη τοÜ Âγίου”:
“Erναι ±γιος, εrναι ±γιος!”. Kαί πράγµατι! 

Aéτό φώναξε ï οéρανός καί ™ γÉ, αéτό
öδειξε ™ ζωή του, αéτό µαρτυροÜν τά ëκατο-
ντάδες θαύµατά του! Erναι ï ±γιος πού διώ-
χθηκε καί ï ±γιος πού τιµήθηκε τόσο àπό τόν
Kύριο στά πέρατα τÉς O¨κουµένης. ^O ≠Aγιος
Nεκτάριος εrναι γνωστός σέ ¬λο τόν κόσµο.
Ποιός εrναι âκεÖνος πού δέν âπικαλεÖται µέ
λαχτάρα τή Xάρη του! 

\Aκόµα καί âκεÖνοι πού τόν δίωξαν, τό
ΠατριαρχεÖο \Aλεξανδρείας, µέ πρωτοβουλία
τοÜ µακαριστοÜ Πατριάρχου \Aλεξανδρείας
Πέτρου, τό 1999 δικαίωσε τόν àδικηθέντα
^Iεράρχη πού δίωξε ôδικα στό παρελθόν. Tή
Συνοδική ∆ιαγνώµη διάβασε ï Πατριάρχης
Πέτρος µπροστά στήν ε¨κόνα τοÜ Âγίου, ζητώ-
ντας του συγνώµη γιά ¬σα àδίκως •πέστη καί
µέ λαµπρές τελετές πού öγιναν στήν A€γινα,
στήν \Aλεξάνδρεια καί στό Kάϊρο τιµήθηκε καί
δικαιώθηκε âκεÖ πού ôλλοτε διώχθηκε ï θαυ-
µατουργός ≠Aγιος Nεκτάριος. 

≠Aγιε τοÜ ΘεοÜ Nεκτάριε, δυνατέ στήν
πίστη καί •πόδειγµα τÉς àγάπης, τÉς
•ποµονÉς, τÉς καρτερίας, τÉς ταπεινοφροσύ-
νης καί τÉς àνεξικακίας, εéλαβικά σέ παρακα-
λοÜµε νά µεσιτεύεις γιά νά βαδίζουµε πάντα
τήν ïδό τοÜ Kυρίου, τήν ïδό τÉς σωτηρίας
µας. 



EÈÏÔÁ¤Û...

Σ
τίς 8 καί 9 Nοεµβρίου µέ µεγάλη χαρά καί
συγκίνηση πανηγυρίσαµε τόν θαυµατουρ-
γό ≠Aγιο Nεκτάριο, τόν προστάτη τÉς
MονÉς µας. 

Πολύς κόσµος παρευρέθηκε κοντά µας γιά νά
τιµήσουµε µαζί τόν ≠Aγιό µας Nεκτάριο.

Στόν ëσπερινό τοÜ Âγίου Nεκταρίου, στίς 8
Nοεµβρίου τέσσερις µοναχές τÉς ̂ IερÄς MονÉς öλα-
βαν τό Mέγα καί \Aγγελικό ΣχÉµα. 

Tήν ëποµένη, 9 Nοεµβρίου, τελέστηκε µέ
λαµπρότητα ™ πανηγυρική Θεία Λειτουργία,
παρουσία τ΅ν τοπικ΅ν àρχ΅ν, àλλά καί πλÉθος
κόσµου àπ\ ¬λη τήν ^Eλλάδα πού qρθαν γιά νά
προσκυνήσουν τήν îερά E¨κόνα καί τό τεµάχιο τοÜ

îεροÜ Λειψάνου πού µέ τιµή φυλάσσει ™ Mονή.
“Σηλυβρίας τόν γόνον καί A¨γίνης τόν öφο-

ρον...” àκούστηκε πανηγυρικά σ\ ¬λο τό Mοναστή-
ρι τήν συγκινητική œρα τÉς λιτάνευσης. Oî µοναχές
µέ τά λάβαρα, τά ëξαπτέρυγα, τό τάλαντο λιτάνευ-
σαν τήν ^Iερή του E¨κόνα καί τό ≠Aγιό του Λείψανο
πού µέ εéλάβεια öφεραν ï πνευµατικός τÉς MονÉς
π. Nεκτάριος Mουλατσιώτης µέ îερεÖς πού παρευ-
ρίσκοντο. \Aκολούθησε ¬λος ï κόσµος µαρτυρώ-
ντας µέ τήν παρουσία του τήν àγάπη του στό θαυ-
µατουργό ≠Aγιο. Oî προσευχές ¬λου τοÜ κόσµου
ëνώθηκαν µέ τίς δικές µας ζητώντας ¬λοι µαζί τίς
πρεσβεÖες καί τίς µεσιτεÖες τοÜ Âγίου Nεκταρίου
γιά ¬λο τόν κόσµο. 

EOPTAΣAME KAI ΦETOΣ TON
ΘAYMATOYPΓO KAI ΠPOΣTATH MAΣ

AΓIO NEKTAPIO

\Aπό τή λιτάνευση τÉς ^IερÄς E¨κόνας 
καί τοÜ îεροÜ λειψάνου τοÜ ^Aγίου Nεκταρίου

Tέσσερις àδελφές öλαβαν τό Mέγα καί \Aγγελικό ΣχÉµα

Tό τεµάχιο τοÜ îεροÜ λειψάνου τοÜ ^Aγίου 
καθώς καί ôλλα îερά κειµήλιά του.
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Συνονόµατος ëνός µεγάλου êγίου τοÜ

20ου α¨΅να, τοÜ Âγίου Nεκταρίου,

ζεÖ καί κινεÖται àνάµεσά µας καί

àποτελεÖ µιά µεγάλη âξαίρεση. Erναι

≤να ôστρο φωτεινό πού λάµπει ¦δη

µέσα στήν âκκλησία µας γιά νά

καθοδηγεÖ âµÄς τά φτωχά παιδιά τοÜ

21ου α¨΅να, φτωχά àπό πνευµατικό-

τητα καί µέ τήν προσευχή του νά

µÄς χαρίζει τίς πλούσιες δωρεές τοÜ

Âγίου Πνεύµατος, µέσα στό ïποÖο

âκεÖνος εrναι καθηµερινά λουσµένος.

Nά γιατί τό ôρθρο µας, αéτό τό

ταπεινό àφιέρωµα σέ µιά µεγάλη

µορφή τÉς \Eκκλησίας µας, âπιγρά-

φεται  “ï âκλεκτός τοÜ ΘεοÜ”...

MÔÓ·‰ÈÎ¤Û EÌÂÈÚ›ÂÛ...

ταν κανείς θέλει νά µιλήσει γιά
≤ναν ôνθρωπο πού ζεÖ καί κινεÖται
àνάµεσά µας θά πρέπει νά εrναι
προσεκτικός, ¬σο αéτό εrναι

δυνατόν, στούς âπαινετικούς χαρακτηρι-
σµούς του, διότι ¬πως γνωρίζουµε ï öπαινος
πολλές φορές ξεσηκώνει πόλεµο στήν ψυχή
πού àγωνίζεται κατά Θεόν. 

\Eπειδή, ¬µως, συµβαίνει πάντοτε νά γρά-
φουµε πλούσια âγκώµια, ¬πως ôλλωστε καί

çφείλουµε, στούς κεκοιµηµένους êγίους, âµεÖς
θέλουµε νά σταθοÜµε µέ µεγάλο σεβασµό καί
εéλάβεια µπροστά σέ µιά µορφή, πού τολ-
µοÜµε νά ποÜµε ¬τι εrναι êγία. Kαί âπειδή οî
καιροί µας εrναι, ¬πως διαπιστώνουµε ¬λοι
µας, çρφανοί àπό µεγάλες êγίες µορφές, öχου-
µε ≤να χρέος βαρύ, τουλάχιστον αéτές τίς λίγες
πού àκόµα •πάρχουν γιά νά φωτίζουν τό
δρόµο µας, çφείλουµε νά τίς τιµοÜµε. ‰Aλλω-
στε ï ±γιος γίνεται ±γιος âν ζωÉ. Mετά τό

EEééÏÏ··‚‚ÈÈÎÎfifi  ààÊÊÈÈ¤¤ÚÚˆ̂ÌÌ··  ÛÛÙÙfifi  °°¤¤ÚÚÔÔÓÓÙÙ··
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θάνατό του ™ Xάρις τοÜ
ΘεοÜ εrναι âκείνη πού τόν
καταξιώνει καί τόν àπο-
καλύπτει, ¬τι öτσι öζησε,
öτσι πορεύθηκε, öτσι
διÉλθε àπ\ αéτόν τόν
κόσµο µέσα στήν êγιότητα
καί τήν κοινωνία τοÜ
Âγίου Πνεύµατος. ≠Eνας
τέτοιος ôνθρωπος πού
¬λοι µας τόν ξέρουµε καί
¬λοι σίγουρα τόν öχουµε
àκούσει, àκόµα κι ôν δέν
τόν συναντήσαµε, εrναι ï
π. Nεκτάριος Bιτάλης.
Συνονόµατος ëνός µεγά-
λου êγίου τοÜ 20ου
α¨΅να, τοÜ Âγίου Nεκτα-
ρίου, ζεÖ καί κινεÖται àνά-
µεσά µας καί àποτελεÖ µιά
µεγάλη âξαίρεση. Erναι
≤να ôστρο φωτεινό, πού
λάµπει ¦δη µέσα στήν
âκκλησία µας, γιά νά
καθοδηγεÖ âµÄς τά φτωχά
παιδιά τοÜ 21ου α¨΅να,
φτωχά àπό πνευµατικότη-
τα καί µέ τήν προσευχή
του νά µÄς χαρίζει τίς
πλούσιες δωρεές τοÜ
Âγίου Πνεύµατος, µέσα
στό ïποÖο âκεÖνος εrναι
καθηµερινά λουσµένος.
Nά γιατί τό ôρθρο µας,
αéτό τό ταπεινό àφιέρω-
µα σέ µιά µεγάλη µορφή
τÉς \Eκκλησίας µας, âπι-
γράφεται “ï âκλεκτός τοÜ
ΘεοÜ”. Kαί εrναι âκλεκτός
τοÜ ΘεοÜ ï π. Nεκτάριος
Bιτάλης àπό τότε πού γεν-
νήθηκε.  \Aπό µικρός, τότε
πού àκόµα τ\ ùνοµά του
qταν Bασίλειος, α¨σθάν-
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θηκε τήν κλίση γιά ν\ àφιερω-
θεÖ στό Θεό καί γι\ αéτό τά
παιχνίδια του µαζί µέ τά ôλλα
παιδιά τÉς πειραιώτικης γει-
τονιÄς ¬που γεννήθηκε, qταν
νά τελεÖ “λειτουργίες” καί
“µυστήρια”. ‰Eπαιρνε διάφο-
ρα ροÜχα καί τά µετέτρεπε
δÉθεν σέ “ôµφια”. \Eν΅ γιά
âκεÖνον qταν µοναδικÉς àξίας
στιγµή ¬ταν ντυνόταν παπα-
δάκι καί διακονοÜσε στό îερό
κοντά στόν µακαριστό âθνάρ-

χη τÉς Kύπρου, \Aρχιεπίσκο-
πο Mακάριο.  

‰Hδη àπό τότε πού qταν
µωρό παιδί, àβάπτιστο
àκόµα, τόν σκέπαζε ™ χάρις
τοÜ ΘεοÜ, γιατί âν΅ qταν
βαρειά ôρρωστος καί àναγκά-
στηκαν νά âπισπεύσουν τήν
βάπτιση, öκπληκτος ï îερέας
πού τόν βάπτιζε, εrδε στήν
κολυµβÉθρα νά σχηµατίζεται
≤νας σταυρός καί τότε τό
ëρµήνευσε ¬τι ¦ τό παιδί τελι-

κά θά πεθάνει ¦ θά εrναι âκλε-
κτός τοÜ ΘεοÜ. \Aπό âκεÖ καί
πέρα, σ\ ¬λη τή ζωή του öχει
πάµπολλες µαρτυρίες καί
σωρεία θαυµάτων πού πιστο-
ποιοÜν ¬τι ï π. Nεκτάριος
εrναι πράγµατι ï âκλεκτός τοÜ
ΘεοÜ. 
Tόν \Aπρίλιο τοÜ 1948 qταν ™
πρώτη φορά πού ï π. Nεκτά-
ριος ½ς λαϊκός, µικρό παιδί
àκόµα 17 âτ΅ν, öφτασε µέ
λαχτάρα στήν A€γινα γιά νά
προσκυνήσει τόν τάφο τοÜ
Âγίου Nεκταρίου. MπορεÖ ï
≠Aγιος νά µήν εrχε âπίσηµα
àνακηρυχθεÖ, àλλά τί σηµασία
εrχε αéτό, àφοÜ στίς συνειδή-
σεις ¬λων εrχε καταξιωθεÖ ½ς
±γιος καί πλÉθος κόσµου
συνέρρεε στήν A€γινα, στό
µοναστήρι του, γιά νά τόν
προσκυνήσουν. Mετά àπό
θερµή παράκληση τοÜ νεαροÜ
τότε Bασιλείου, (τοÜ π.
Nεκταρίου δηλαδή), ï ±γιος
τοÜ âµφανίστηκε καί µάλιστα
στήν âρώτησή του ôν θά γίνει
îερέας, ¬πως τό ποθοÜσε,
ôκουσε τήν φωνή τοÜ Âγίου
àπό τόν τάφο πού τοÜ àπα-
ντοÜσε ¬τι καί îερέας θά γίνει
καί τ\ ùνοµά του θά πάρει. 

Tά θαύµατα ¬µως δέν
σταµατοÜν âδ΅. Bλέπει σέ
¬ραµα ï π. Nεκτάριος τόν
\Aπρίλιο τοÜ 1948, ¬τι στήν
ôκρη τοÜ ναοÜ τÉς Âγίας
Bαρβάρας στό A¨γάλεω θά
πρέπει νά πάει νά σκάψει γιά
νά βρεÖ τήν ε¨κόνα τ΅ν Âγίων
Kωνσταντίνου καί ^Eλένης
τ΅ν \Iσαποστόλων. Kαί πράγ-
µατι ï Γέροντας öσκαψε âκεÖ
πού τοÜ •πέδειξε ï ≠Aγιος

MÔÓ·‰ÈÎ¤Û EÌÂÈÚ›ÂÛ...
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KωνσταντÖνος καί, t τοÜ θαύ-
µατος! βρÉκε τήν ε¨κόνα, ¬πως
µαρτυροÜν καί τά δηµοσιεύ-
µατα τοÜ τύπου âκείνης τÉς
âποχÉς.

Λίγο àργότερα, σέ ™λικία
20 âτ΅ν, µόνασε στήν ^Iερά
Mονή Âγίου Mελετίου στόν
Kιθαιρώνα, ¬που âκάρη µονα-
χός καί πÉρε τό ùνοµα Nεκτά-
ριος. Kατόπιν χειροτονήθηκε
διάκονος καί πρεσβύτερος καί
öτσι ρασοφόρος πιά, πÉγε γιά
νά προσκυνήσει καί πάλι στήν
A€γινα τόν προστάτη ≠Aγιό
του, γιά νά τόν εéχαριστήσει
γιά τήν µεγάλη δωρεά πού τοÜ
öκανε.  

≠Oταν τό 1965 •πέστη
âγκεφαλικό âπεισόδιο, ™ κατά-
στασή του qταν κρίσιµη, µά ï
≠Aγιος Nεκτάριος, ï θαυµα-
τουργός, τοÜ χάρισε τήν €αση. 

Mόλις àνάρρωσε, διορί-
στηκε στό Λαύριο. Bλέπει καί
πάλι τόν ≠Aγιο Nεκτάριο στόν
≈πνο του, ï ïποÖος τοÜ ζητÄ
νά τοÜ κτίσει στήν Kαµάριζα
Λαυρίου τό σπίτι του καί τοÜ
•ποσχέθηκε νά τόν βοηθήσει.
≠Oσο κι ôν µÄς φαίνεται
περίεργο βλέποντας τώρα νά
çρθώνεται µπροστά µας τό
περικαλλέστατο καί µεγαλο-
πρεπές προσκύνηµα τοÜ
Âγίου Nεκταρίου στήν Kαµά-
ριζα, εrναι àλήθεια ¬τι ξεκίνη-
σε µέ τά χρήµατα πού ï π.
Nεκτάριος âξοικονόµησε,
πουλ΅ντας τόν âπιστήθιο
σταυρό του. 
Aéτό λοιπόν τό προσκύνηµα
πού µέ τόσο κόπο καί τόσες
θυσίες χτίστηκε, öγινε ™ πνευ-
µατική κυψέλη, ¬που χιλιάδες

ψυχές βρίσκουν παρηγοριά,
ψυχική ξεκούραση, πνευµατι-
κή àνάταση, σωµατική €αση
καί ¬λα αéτά χάρις στόν στυ-
λοβάτη ¬λου αéτοÜ τοÜ öργου,
τόν π. Nεκτάριο Bιτάλη. ^H
εéσέβεια καί ™ εéλάβεια, ™
πίστη τοÜ Âγίου Γέροντος,
εrναι îκανή καί τά ùρη νά
µετακινήσει. ‰Eχει ïλοκληρω-
τικά ï Γέροντας àφιερώσει τή
ζωή του στό νά σώζει ψυχές
καί νά τίς ïδηγεÖ στόν Παρά-
δεισο. Mέ τό µυστήριο τÉς âξο-

µολογήσεως, µέ τό ïποÖο âπί
zρες ξεκουράζει καί λυτρώνει
χιλιάδες ψυχές, µέ τίς παρα-
κλήσεις καί τίς προσευχές του,
πού àκούραστα χρόνια τώρα
καί χύνοντας ôπειρα δάκρυα
àπευθύνει στό Θεό, ζητώντας
τίς îκεσίες καί τήν âπέµβαση
τοÜ Âγίου Nεκταρίου, µέ τίς
àκολουθίες καί τίς θεÖες Λει-
τουργίες πού καθηµερινά âπι-
τελεÖ, êρπάζει στήν κυριολε-
ξία àπό τά χέρια τοÜ διαβόλου
τίς ψυχές τ΅ν àνθρώπων καί
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τίς τοποθετεÖ µέ ôπειρη àγάπη µέσα στήν
âκκλησία τοÜ XριστοÜ µας, δείχνοντάς τους τό
δρόµο γιά τή σωτηρία καί τήν êγιότητα. Kάθε
λεπτό τÉς ζωÉς του εrναι δοσµένο καθ\ ïλοκλη-
ρία στό öργο του, σ\ αéτό πού τόσο σοφά καί
âπιγραµµατικά λέει ï Mέγας Bασίλειος, ¬ταν
συνιστÄ: “τό πεπλανηµένον âπίστρεφε, τό
συντετριµµένον âπίδησον, τό νοσοÜν €ασαι”
θέλοντας ï Mεγάλος πατέρας νά δείξει τό
•ψηλό περιεχόµενο τÉς ποιµαντικÉς µέριµνας.
Kαί ï Γέροντας δέν àναλίσκεται µόνο στό νά
σώζει καί νά êρπάζει τίς ψυχές ïδηγώντας τες
πρός τό Θεό, àλλά καθηµερινά τίς τροφοδοτεÖ
καί τίς θερµαίνει φροντίζοντας νά µή λιµοκτο-

νήσουν, πότε µέ λόγια, πότε µέ τά σιωπηλά του
κηρύγµατα, πότε µέ τήν προσευχή.    

^H µεγάλη àγάπη πού öχει ï γέροντας πρός
τόν Θεό εrναι âκείνη πού οéσιαστικά τόν βοηθÄ
γιά νά φέρει ε¨ς πέρας τήν àποστολή του. \Aπό
âκεÖ àντλεÖ τή µεγάλη του àγάπη πρός τόν
ôνθρωπο. Kαί ¬πως κάθε ±γιος, öτσι καί ï
γέροντας öχει µεγάλη ταπεινοφροσύνη. Bλέ-
πουµε àνθρώπους πού γιά âµÄς àποτελοÜν
τούς γίγαντες τÉς σύγχρονης πνευµατικÉς
ζωÉς, κι ¬µως οî €διοι öχουν θανατώσει ¦δη àπ\
αéτή τή ζωή τόν ëαυτό τους κι εrναι προσκο-
ληµµένοι, àπόλυτα àφοσιωµένοι, στό θέληµα
τοÜ ΘεοÜ. 

Γι\ αéτό καί στό προσκύνηµα τοÜ Âγίου
Nεκταρίου στήν Kαµάριζα Λαυρίου συρρέουν
πλÉθος πονεµένων, πού προστρέχουν στό
Γέροντα Nεκτάριο, ï ïποÖος µεσιτεύει àνύστα-
κτα στό θαυµατουργό ≠Aγιο Nεκτάριο, âφαρµό-
ζοντας τήν τόσο àγαπηµένη του εéαγγελική
ρήση “δεÜτε πρός µε πÄντες οî πεφορτισµένοι,
κàγώ àναπαύσω •µÄς”. 

Tό 1980 ï σεπτός γέρων εrχε µιά συγκλονι-
στική συνοµιλία µέ τόν ≠Aγιο Nεκτάριο, κατά
τήν διάρκεια τÉς ïποίας θεραπεύθηκε àπό
àνίατη àσθένεια. Mαστιζόταν àπό µιά πολύ
âπικίνδυνη µορφή καρκίνου. Oî πόνοι qταν
àφόρητοι. ^O θάνατος qταν πολύ κοντά. Tήν
26η Mαρτίου 1980 βρισκόταν στό ναό, µαζί µέ
µία êγιογράφο καί τή νεωκόρο τοÜ προσκυνή-
µατος. Tότε µπÉκε στό ναό ≤νας γέροντας
µετρίου àναστήµατος, µέ àραιά µαλλιά καί
κάτασπρα γένεια. Tούς συστήθηκε µέ τό ùνοµα
\Aναστάσιος! Aéτό δέν qταν ôλλο, àπό τό
κοσµικό ùνοµα τοÜ Âγίου Nεκταρίου. Ξεκίνη-
σε ν\ àσπάζεται µέ πολύ δέος τά λείψανα τ΅ν
Âγίων, προσπερνώντας àδιάφορος ¬σα qταν
τοÜ Âγίου Nεκταρίου. ^O π. Nεκτάριος τοÜ
µίλησε γιά τόν καρκίνο καί ï ≠Aγιος τόν διαβε-
βαίωσε γιά τήν €ασή του. ‰Eµεινε âµβρόντητος,
¬ταν συνειδητοποίησε τήν παρουσία τοÜ
Âγίου. Λίγους µÉνες àργότερα, ï γενικός ∆ιευ-
θυντής τοÜ Âγίου Σάββα öκπληκτος γνωµάτευ-
σε τήν àπουσία τοÜ καρκίνου. Στήν Kαµάριζα
οî καµπάνες διατυµπανοÜσαν περίτρανα τό

MÔÓ·‰ÈÎ¤Û EÌÂÈÚ›ÂÛ...
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χαρµόσυνο µήνυ-
µα τοÜ θαύµατος.
\Aλλά καί πολλοί
ôνθρωποι, öτυχαν
τÉς θαυµατουρ-
γικÉς âπεµβάσεως
τοÜ Âγίου Nεκτα-
ρίου, ε€τε σέ àσθέ-
νειες, ε€τε σέ
δύσκολες περι-
στάσεις, ≈στερα
àπό τίς θερµές
προσευχές καί
îκεσίες τοÜ âκλε-
κτοÜ σκεύους τοÜ
ΘεοÜ, π. Nεκταρί-
ου Bιτάλη.
Στίς 21 \Oκτωβρί-
ου 1992 ï Mητρο-
πολίτης Mεσογαί-
ας, κ. \Aγαθόνικος, âτέλεσε τά θυρανοίξια τÉς
àνδρώας KοινοβιακÉς MονÉς τοÜ Âγίου \Aθα-
νασίου, τÉς ïποίας ™γεÖται ï γέροντας. \Aκο-
λούθησε καί ™ âνθρόνισή του, ½ς Mεγάλου
Kαθηγουµένου. 

≠Oσοι àπό τούς χριστιανούς γνώρισαν τόν
π. Nεκτάριο καί àξιώθηκαν νά πάρουν τήν
εéχή του, νοιώθουν τό µεγαλεÖο τÉς ψυχÉς του
πού âκπέµπει ™ φωτεινή µατιά του. ≠Eνα
φωτεινό παράδειγµα ëνός àνθρώπου πού βαδί-
ζει στά χνάρια âκείνων τ΅ν ψυχ΅ν πού εéηρέ-
στησαν τόν Kύριο καί àπέκτησαν παρρησία
¦δη àπό τούτη τήν ζωή.

≠Eνας φάρος πού àκούραστα âκπέµπει
τό φ΅ς του σέ ¬λους µας πού παλεύουµε µέ
τά µανιασµένα κύµατα τÉς âποχÉς µας. ^H
àνοδική πορεία τÉς πνευµατικÉς του ζωÉς
εrναι ≤να παράδειγµα πρός µίµηση γιά âµÄς
τούς µοναχούς καί τίς µοναχές, àλλά καί
γιά ¬λους τούς àνθρώπους, γιατί µÄς δίνει
âλπίδα ¬τι •πάρχουν καί στίς µέρες µας
πραγµατικά σκεύη Xάριτος, ¬πως ï π.
Nεκτάριος Bιτάλης!

Συνηθίζουµε, ¬ταν ζοÜν οî ±γιοί µας, ¬πως
συνέβει καί µέ τόν ±γιο Nεκτάριο, νά τούς

κυνηγοÜµε καί νά
τούς τιµοÜµε
àφοÜ πεθάνουν.
Erναι εéχÉς öργον
νά συνειδητοποι-
ήσουµε ¬τι οî
ôνθρωποι γίνο-
νται ±γιοι ¬σο
ζοÜν στή γÉ καί
νά προσπαθήσου-
µε πέρα àπό
ζήλειες καί µικρό-
τητες νά τούς
τιµοÜµε καί νά
τούς εéλαβούµε-
θα ¦δη àπό αéτήν
τήν ζωή, γιά νά µή
φεύγουν πικραµέ-
νοι καί πονεµέ-
νοι, χτυπηµένοι

àπό τά €δια τά àδέλφια τους. ‰Aλλωστε, ï π.
Nεκτάριος κινεÖται µόνον εéεργετ΅ν καί
àγαπ΅ν, ¬πως àκριβ΅ς öκανε καί ï ΣωτÉρας
Xριστός µας ¬ταν qλθε âπί τÉς γÉς. ^O πνευµα-
τικός του àγώνας χρόνια τώρα, µέσα στήν
\Eκκλησία µας τόν öχει καταξιώσει στίς συνει-
δήσεις ¬λων µας. Θά πρέπει νά ε€µαστε πεπει-
σµένοι ¬τι ™ êγιότητα δέν εrναι µέν κάτι àκα-
τόρθωτο, οûτε κάτι ôπιαστο, àλλά εrναι τό
οéράνιο πολίτευµα πού µέ πίστη, àγάπη,
δακρύβρεχτους àγ΅νες καί πόνο ψυχÉς µπο-
ροÜµε νά κατακτήσουµε κι âµεÖς καί νά ζήσου-
µε ½ς âπίγειοι ôγγελοι στό γήϊνο κόσµο µας. 

^O π. Nεκτάριος âπαληθεύει 
τά λόγια τοÜτα, ¬πως καί αéτά τοÜ •µνω-
δοÜ πού àκοÜµε στόν ëσπερινό  τÉς 21ης
\Iουλίου γιά ≤ναν ¬σιο πού àναφέρει ¬τι
qταν “µέτριος τό φρόνηµα καί συµπαθής
καί φιλόθεος καί àγάπης àνάπλεως...

ταπεινός καί πρÄος, ôγγελος καθάπερ âπί
τÉς γÉς περιπατ΅ν καί πολιτείαν 

öχων οéράνιον...”. 
Tήν εéχή σας π. Nεκτάριε....
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M¤ ÏfiÁÈ· ·Ï¿...

Aéτοκράτορας \Iουλιανός ï Παραβάτης πηγαίνο-

ντας νά πολεµήσει τούς Πέρσες πέρασε àπό τήν Kαι-

σάρεια, ¬που ∆εσπότης qταν ï Mέγας Bασίλειος.

\Eπειδή ï ≠Aγιος γνώριζε τόν àσεβή Aéτοκράτορα

àπό τήν \Aθήνα ¬που σπούδαζαν µαζί, πÉγε νά τόν

προϋπαντήσει µαζί µέ τό ποίµνιό του στήν ε€σοδο

τÉς πόλης του. ΠεÖνα µεγάλη εrχε πέσει τότε στόν τόπο καί

γι\αéτό ï ∆εσπότης πρόσφερε στόν Aéτοκράτορα πού àπαί-

τησε νά τοÜ δοθεÖ τό µεγαλύτερο δ΅ρο, µόνο τρεÖς κρίθινους

ôρτους, àπό αéτούς πού καί ï €διος ï ≠Aγιος Bασίλειος öτρω-

γε. ^O Aéτοκράτορας δέχθηκε θυµωµένος τό δ΅ρο καί διέτα-

ξε τούς στρατι΅τες του νά àνταµείψουν τόν ≠Aγιο µέ χορτάρι

àπό τό λιβάδι. Bλέποντας ï ≠Aγιος αéτή τή καταφρόνηση εrπε

στόν Bασιλέα: “\EµεÖς t Bασιλέα àπό âκεÖνο τό ïποÖο τρ΅µε

σοÜ προσφέραµε, καθώς ζήτησες. Kαί ¬πως êρµόζει στή θέση

σου µÄς àνταπέδωσες τήν δωρεά µέ αéτό πού τρώγεις âσύ”.

\Aκούγοντας τά λόγια του ï Bασιλιάς θύµωσε àκόµα περισ-

σότερο καί τοÜ àπαντÄ: “≠Oταν âπιστρέψω νικητής àπό τήν

Περσία, τήν πόλη σου θά κατακαύσω, τόν λαό σου θά α¨χµα-

λωτίσω, γιατί àτιµάζουν τούς θεούς πού προσκυν΅ καί âσύ

θά λάβεις τήν τιµωρία πού σοÜ àξίζει”. Mέ αéτές τίς àπειλές

öφυγε γιά τήν Περσία ï àσεβής \Iουλιανός. ^O ≠Aγιος Bασίλει-

ος àµέσως µίλησε στό ποίµνιό του καί τούς καθησύχασε,

λέγοντάς τους: “Mή λυπηθεÖτε, àδελφοί µου Xριστιανοί, τά

χρήµατά σας, µόνο γιά τήν ζωή σας νά φροντίσετε. Γι\ αéτό νά

φέρετε ¬, τι χρήµατα öχει ï καθένας σας νά τά συγκεντρώ-

σουµε σ\ ≤να τόπο καί ¬ταν àκούσουµε ¬τι âπιστρέφει ï Bασι-

λιάς τά σκορπÄµε στούς δρόµους καί âκεÖνος ½ς φιλοχρήµα-

τος πού εrναι θά εéχαριστηθεÖ καί δέν θά πραγµατοποιήσει

τήν àπειλή του”. Πραγµατικά ¬λοι àνταποκρίθηκαν στήν

προτροπή τοÜ ∆εσπότη τους καί συγκεντρώθηκε πολύ χρυσά-

φι, àσήµι καί πολύτιµοι λίθοι. 

≠Oταν ï ≠Aγιος öµαθε ¬τι âπιστρέφει ï Bασιλιάς συγκέντρωσε

τό πλÉθος τ΅ν Xρισταν΅ν καί τούς παρότρυνε νά νηστέψουν

γιά τρεÖς ™µέρες. Kατόπιν ¬λοι µαζί àνέβηκαν στό βουνό τÉς

Kαισάρειας πού çνοµάζεται “∆ίδυµο” γιατί öχει δύο κορυφές

καί στό ïποÖο •πÉρχε ναός τÉς ^Yπεραγίας Θεοτόκου. Στό

ναό αéτό λοιπόν ¬λοι µαζί προ-

σευχήθηκαν µέ συντετριµµένη

καρδιά στόν Eûσπλαχνο Θεό

καί στήν ^Yπεραγία Θεοτόκο γιά

ν\ àλλάξει γνώµη ï Bασιλιάς καί

νά µήν τούς καταστρέψει. Tότε ï

Mέγας Bασίλειος, πού âπίσης

στεκόταν σέ προσευχή, εrδε

πλÉθος στρατιÄς àγγέλων γύρω

àπό τό βουνό àνάµεσα στούς

ïποίους öβλεπε µία γυναίκα νά

κάθεται σ\ ≤να θρόνο καί νά λέει

στούς περιεστ΅τας àγγέλους:

“Kαλέσετε τόν Mερκούριο γιά

νά âξοντώσει τόν âχθρό τοÜ

YîοÜ µου, \Iουλιανό”. ^O ≠Aγιος

Bασίλειος εrδε τότε τόν ≠Aγιο

Mερκούριο ντυµένο µέ ¬λα του

τά ¬πλα νά παρουσιάζεται âνώ-

πιον τÉς Âγίας Θεοτόκου καί

µετά, àφοÜ πÉρε κάποια âντολή

àπό âκείνη νά φεύγει γρήγορα.

Mόλις öφυγε ï µάρτυρας

Mεκρούριος ™ Bασίλισσα τ΅ν

àγγέλων προσκάλεσε τόν ≠Aγιο

^H îστορία τÉς Bασιλόπιττας...

O
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Bασίλειο καί τοÜ παρέδωσε ≤να βιβλίο πού

περιεÖχε γραµµένη τήν δηµιουργία τÉς κτίσεως.

Στήν àρχή τοÜ βιβλίου qταν γραµµένη ™ λέξη

“ε¨πέ” καί στό τέλος, âκεÖ ¬που öγραφε γιά τή

δηµιουργία τοÜ àνθρώπου, ™ λέξη “τέλος”. Tό

νόηµα τÉς çπτασίας αéτοÜ τοÜ βιβλίου εrναι τό

ëξÉς: ^O Mέγας Bασίλειος öγραψε τήν ëρµηνεία

στήν “^Eξαήµερο”  τοÜ MωϋσÉ, στήν ïποία διη-

γεÖται π΅ς δηµιούργησε ï Θεός τόν οéρανό, τή

γÉ, τόν ≥λιο, τή σελήνη, τίς θάλασσες καί ¬λα

τά κτίσµατα. ≠Oταν âπρόκειτο νά γράψει γιά

τήν ≤βδοµη ™µέρα, γιά τό π΅ς öπλασε δηλαδή ï

Θεός τόν \Aδάµ καί τήν Eûα, ï ≠Aγιος κοιµήθη-

κε καί ôφησε τό βιβλίο àτελείωτο, τό ïποÖο καί

συµπλήρωσε γράφοντας γιά τή δηµιουργία τοÜ

àνθρώπου ï àδελφός του, Γρηγόριος Nύσσης. 

≠Oταν ï ±γιος λοιπόν εrδε αéτή τήν çπτασία

κατέβηκε µέ κάποιους κληρικούς στήν πόλη.

\EκεÖ βρισκόταν ï ναός τοÜ Âγίου Mεγαλο-

µάρτυρος Mερκουρίου, µέσα στόν ïποÖο βρι-

σκόταν τό λείψανό του καί τά ¬πλα του. Γιατί

âκεÖ εrχε µαρτυρήσει ï ≠Aγιος πρίν àπό 100

περίπου χρόνια, âπί βασιλείας BαλεριανοÜ καί

Bαλερίου. Mπαίνοντας ï Mέγας Bασίλειος

µέσα στό Nαό δέν βρÉκε τό λείψανο οûτε τά

¬πλα τοÜ Âγίου Mερκουρίου καί ρώτησε τόν

σκευοφύλακα τί àπέγιναν. Kι âκεÖνος çρκιζό-

ταν ¬τι δέν γνώριζε τίποτα. Tότε κατάλαβε ï

Mέγας Bασίλειος ¬τι qταν àληθινό τό ¬ραµα

πού εrδε καί ¬τι âκείνη τήν νύχτα θά πέθαινε ï

àσεβέστατος Bασιλιάς. ‰Eτρεξε λοιπόν καί

πάλι στό ∆ίδυµο ¬ρος, ¬που τόν περίµεναν οî

χριστιανοί καί τούς àνήγγειλε ¬τι ™ προσευχή

τους àκούστηκε καί ï µιαρός Bασιλιάς δέν

•πάρχει πιά. ≠Oταν âπέστρεψαν στήν Kαισά-

ρεια, ï Mέγας Bασίλειος τούς πρότεινε νά τούς

δώσει πίσω τούς θησαυρούς καί τά χρήµατα

πού ï καθένας àπό αéτούς τοÜ öδωσε. \Aλλά

¬λοι τοÜ πρότειναν νά τά κρατήσει καί νά τά

àφιερώσει στόν ΣωτÉρα Xριστό, ï ^OποÖος

χάρισε σέ ¬λους τή ζωή καί τούς öσωσε. 

^O ≠Aγιος âπαίνεσε τήν προθυµία τους καί

¬ρισε ï καθένας νά λάβει τό ≤να τρίτο àπό ¬,τι

εrχε δώσει καί µέ τά •πόλοιπα νά χτιστοÜν

πτωχοκοµεÖα, νοσοκοµεÖα, çρφανοτροφεÖα,

ξενοδοχεÖα, γηροκοµεÖα. Tό ≤να τρίτο ¬µως

πού öπρεπε ï καθένας νά παραλάβει àπό αéτά

πού εrχε δώσει, προσευχήθηκε ï Mέγας Bασί-

λειος στό Θεό γιά νά τόν φωτίσει π΅ς νά τά

µοιράσει. Kάλεσε τούς διακόνους καί τούς

βοηθούς του καί τούς εrπε νά ζυµώσουν ψωµά-

κια καί µέσα στό κάθε ψωµάκι νά βάζουν καί

àπό λίγα χρυσαφικά. ≠Oταν ¬λα ëτοιµάστηκαν,

τά µοίρασε ½ς εéλογία στούς κατοίκους τÉς

πόλης τÉς Kαισάρειας. Στήν àρχή ¬λοι παρα-

ξενεύτηκαν µέ τήν κίνηση αéτή τοÜ ∆εσπότη

τους, àλλά ™ öκπληξή τους qταν àκόµα µεγαλύ-

τερη ¬ταν ™ κάθε ο¨κογένεια κόβοντας τό

ψωµάκι της öβρισκε µέσα καί τά χρυσαφικά

πού ™ €δια εrχε παραδώσει στόν ≠Aγιο! 

Aéτή λοιπόν εrναι ™ παραδοσιακή βασιλόππιτα

πού ¬λοι µας κόβουµε στή µνήµη τοÜ Mεγάλου

Bασιλείου, τήν 1η τοÜ µηνός \Iανουαρίου. E¨ς

àνάµνηση âκείνης τÉς ™µέρας βάζουµε κι âµεÖς

≤να φλουρί ½ς εéλογία καί ½ς àνάµνηση αéτοÜ

τοÜ θαύµατος. 

‰Iσως λίγοι àπό âµÄς νά γνωρίζαµε π΅ς

προÉλθε τό öθιµο αéτό. \Aλλά τώρα πού τό

µάθαµε ôς βάλουµε ½ς àρχή στή ζωή µας, ¬σοι

τουλάχιστον δέν τήν öχουµε ¦δη βάλει, νά

κάνουµε âλεηµοσύνη καί νά θυµόµαστε ¬τι τίς

µέρες αéτές ôς φροντίσουµε àπό τό •στέρηµά

µας καί àπό αéτά πού öχουµε âµεÖς νά δίνουµε

καί στούς ôλλους ¬πως καί οî κάτοικοι τÉς

Kαισάρειας öδωσαν ¬,τι εrχαν καί δέν εrχαν γιά

τούς φτωχούς, τούς àρρώστους καί τούς

ξένους τÉς πολιτείας τους. Mαζί µέ τή Bασι-

λιόπιττα καί τήν τιµή πού πρέπει στό µεγάλο

≠Aγιο Bασίλειο ôς µιµηθοÜµε καί αéτό τό σπου-

δαÖο παράδειγµά τους. Kαλή καί Eéλογηµένη

Xρονιά.    

(Συναξαριστής \Iανουαρίου)
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APXIMAN∆PITHΣ NEKTAPIOΣ
BITAΛHΣ
KAMAPIZA ΛAYPIOY
Âγία Kαθηγουµένη,
Xαίρετε âν Kυρίω πάντοτε µετά τÉς σεβα-
σµίας Συνοδείας ^Yµ΅ν.
ΣÄς γνωρίζω ¬τι öλαβα τήν âπιστολή σας
καθώς καί τό διδακτικό πρός µίµησιν βιβλίο
σας τιµÉς ≤νεκεν τοÜ Âγίου \Iωάννου Mαξί-
µοβιτς καί σÄς εéχαριστ΅ θερµ΅ς τό ïποÖο
âξέδωσε ™ ^Iερά Mονή σας καί συγχαίρω διά
τό öργο αéτό. ∆ιαβάζοντας ï àναγνώστης τό
βιβλίο αéτό âµπνέει καί γεµίζει ™ ψυχή του,
διδάσκεται καί θαυµάζει τά µεγαλεÖα τοÜ
ΘεοÜ καί στήν ζωή κάθε àνθρώπου πλουτί-
ζετε ™ ψυχή του καί ïδηγεÖ αéτήν πρός σωτη-
ρία τÉς \Eπουρανίου Bασιλείας τοÜ ΘεοÜ.
Tό βιβλίο αéτό θά τό τοποθετήσω στή
βιβλιοθήκη τοÜ ^IεροÜ Προσκυνήµατος νά
διαβάζεται àπό τούς πιστούς πού προσέρχο-
νται, καί πιστεύω θά καρποφορήσει στίς
ψυχές τ΅ν àνθρώπων καί πρ΅τα στή δική
µου ψυχή γιατί εrναι àξιόλογο öργο.
ΣÄς εéχαριστ΅ καί σÄς συγχαίρω, παρα-
καλ΅ εûχεσθε διά τήν âλαχιστότητά µου.
Eéχάς τοÜ Âγίου Nεκταρίου στή σεβασµία
\Aδελφότητά σας.
ΣÄς εûχοµαι καλή δύναµη στήν ëορτή τοÜ
Âγίου Nεκταρίου πού τιµÄ καί γεραίρει ™
σεβασµία ^Iερά Mονή σας.

Mέ ταπεινάς εéχάς,
^O Γέροντας Nεκτάριος.

IEPO∆IAKONOΣ
ΣEPAΦEIM KONI∆HΣ
ZAKYNΘOΣ
∆ράττοµαι τÉς εéκαιρίας νά σÄς συγχαρ΅
γιά τήν öκδοση τοÜ âξαίρετου περιοδικοÜ
σας. Θά qταν µεγάλη ™ χαρά καί ™ τιµή νά
µοÜ τό àποστέλλετε στήν ½ς ôνω διεύθυνση.
Kαί πάλι συγχαρητήρια γι\ αéτό τό πολύτι-
µο öργο σας καί σÄς εéχαριστ΅ âκ βάθους
καρδίας. ^O Θεός νά σÄς εéλογεÖ.

IEPO∆IAKONOΣ π.ΠETPOΣ HEERS

^Oσιωτάτη Γερόντισσα Mόνικα, εéλογεÖτε.
Mόλις öλαβα τή βιογραφία τοÜ Âγίου
\Iωάννου Mαξίµοβιτς πού âξέδοσε ™ ^Iερά
Mονή σας. Erναι ξεκάθαρο ¬τι öχει γίνει µέ
µεγάλη φροντίδα καί πολύ âπιµέλεια.
E€µαστε τόσο εéγνώµονες στό Θεό ¬τι
αéτός ï µεγάλος ≠Aγιος µέ τοÜ ïποίου τό
σκήνωµα βρισκόµουν πολύ κοντά àπό
παιδί, καί ï ïποÖος µοÜ εrναι ¨διαίτερα
àγαπητός θά τιµÄται καί θά ëορτάζεται
τώρα καί στήν ^Eλλάδα. ΣÄς εéχαριστ΅ γιά
τούς àγ΅νες σας καί τά δάκρυά σας καθώς
καί γιά τήν àγάπη σας πρός τόν ≠Aγιο. E€θε
πάντοτε νά öχετε τήν εéλογία του. ∆όξα τ΅
Θε΅, τό βιβλίο πού âκδόσατε εrναι àντάξιο
τοÜ µεγάλου Âγίου \Iωάννη. 

IEPA MONH OΣIOY ΠATAΠIOY 
ΛOYTPAKI

Σεβαστή Γερόντισσα εéλογεÖτε.
Πρό ™µερ΅ν âλάβαµε τό βιβλίο “^O ≠Aγιος

\Iωάννης Mαξίµοβιτς” πού ε€χατε τήν καλω-
σύνη νά µÄς στείλλετε καί σÄς εéχαριστοÜµε
θερµ΅ς. Eéχόµεθα ï ≠Aγιος πού τιµήσατε µέ
τήν öκδοση αéτή, νά χαρίζει πρόοδο πνευµα-
τική στήν \Aδελφότητά σας.

Mέ àγάπη XριστοÜ
\Iσιδώρα Mοναχή.

IEPA MONH AΓIAΣ ΠAPAΣKEYHΣ
∆OMHPOY PO∆OΛIBOΣ ΣEPPΩN

Σεβαστή Γερόντισσα τήν εéχή Σας.
^Oλόψυχα ΣÄς εéχαριστοÜµε γιά τήν àπο-

στολή τοÜ βιβλίου Σας “AΓIOΣ IΩANNHΣ
MAΞIMOBITΣ” καί ταπεινά ΣÄς εéχόµεθα
δύναµη στόν Πνευµατικό Σας àγώνα καί ¬,τι
ôλλο ποθεÖ ™ Eéγενική καί Xριστιανική σας
ψυχή. ∆εχθεÖτε τήν µετάνοια τήν δική µου
καί ¬λης τÉς àδελφότητός µου.
Mέ εéγνωµοσύνη καί τήν âν Kυρίω àγάπη
µας.

Mαριάµ µοναχή, ^Hγουµένη.

T¿ ‰ÈÎ¿ Û·Û ÏfiÁÈ·...



IEPA ΓYNAIKEIA MONH
AΓIOY IΩANNOY ΠPO∆POMOY
KAPEA ΠENTEΛIKOY

^Oσιωτάτη Γερόντισσα,
\Eλάβαµε µέ χαρά τό βιβλίο “≠Aγιος \Iωάν-

νης Mαξίµοβιτς, âπίσκοπος Σαγγάης καί
Σάν Φρανσίσκο, ï θαυµατουργός”, τό ïποÖο
™ ^Iερά Mονή σας âξέδωσε καί εéγεν΅ς µÄς
àποστείλατε καί σÄς εéχαριστοÜµε âκ καρ-
δίας διά τήν τιµή.

Σας συγχαίρουµε, διότι θελήσατε νά γνω-
ρίσετε στό àναγνωστικό κοινό τήν µορφή
τοÜ Âγίου \Iωάννου Mαξίµοβιτς καί εéχόµε-
θα διά µέσου αéτÉς τÉς âργασίας σας νά
περάσουν ε¨ς τούς πιστούς τά µηνύµατα, τά
ïποÖα àπορρέουν àπό τήν µορφή τοÜ Âγίου
καί διά πρεσβει΅ν αéτοÜ ï Kύριος καί Θεός
µας νά σκέπη, νά εéλογÉ καί νά êγιάζη τήν
\Aδελφότητά Σας καί νά ΣÄς âνισχύη στήν
àσκητική σας προσπάθεια.

Eûχεσθε παρακαλοÜµε καί γιά τήν \Aδελ-
φότητά µας.

Mέ τÉς âν Xριστ΅ àγάπης,
^H Kαθηγουµένη τÉς ^IερÄς MονÉς

Eéδοκία Mοναχή
καί αî σύν âµοί âν Xριστ΅ àδελφαί

ΓEΩPΓIA ΠPΩTOΠAΠA
KOPINΘIA

Σεβαστή µου Γερόντισσα, εéλογεÖτε.
Tό περιοδικό “Mοναχική ‰Eκφραση”

εrναι πολύ ½ραÖο, χαίροµαι πού τό διαβάζω
καί σÄς εéχαριστ΅ µέ ¬λη µου τήν καρδιά
πού µοÜ τό στέλνετε. Erναι ≤να πολύ καλό,
χριστιανικό καί εéεργετικό βιβλίο καί πολύ
προσεγµένο. Eûχοµαι ï Kύριος νά σÄς
âνδυναµώνει âσÄς καί âµÄς. 

Mέ τίς εéλογίες σας,
Γεωργία.

AN∆PEAΣ BAΣIΛEIOY
ΛAPNAKA KYΠPOY

\Aγαπητές âν Xριστ΅ àδελφές,
\Eκ βάθους καρδίας àτενίζουµε τό θεάρε-

στο öργο σας πού µέ τόσο κόπο âκπονεÖτε ½ς
καρπό τÉς àποστολÉς σας καί σÄς εéχόµεθα
νά συνεχίσετε µέ ζÉλο τήν προσφορά τ΅ν
πνευµατικ΅ν âφοδίων πού ï κάθε σύγχρο-
νος χριστιανός öχει àπόλυτον àνάγκη, œστε
ν\ àντιµετωπίσει τίς âπιβουλές τοÜ διαβό-
λου. ΣÄς εéχαριστοÜµε καί öσται βέβαιαι ¬τι
θά συνδράµουµε τίς προσπάθειές σας ¬σο
δυνάµεθα.

O¨κογένεια Bασιλείου \Aνδρέα.

ANGELO & MARY ZAXAROPOULOS

U.S.A.

Σεβαστή ^Hγουµένη Mόνικα, χαίρετε.
Eéχόµαστε νά εrστε ¬λες καλά.

Περιµένουµε τό περιοδικό “Mοναχική
‰Eκφραση”. Πράγµατι, ï τίτλος εrναι
“Mοναδικός” καί ταιριάζει àπόλυτα στό
περιεχόµενο. Tό περιµένω µέ àνυποµονυσία.
Erναι ¬,τι καλύτερο µποροÜσε νά öλθει στό
σπίτι µας. Tά διαλεγµένα θέµατά του, µÄς
διδάσκουν καί µÄς àνακουφίζουν àπό τίς
öγνοιες τÉς ζωÉς. Φέρνει µία ¬αση στήν ψυχή
µας. ΣÄς εéχαριστοÜµε καί σÄς εéχόµαστε
νά εrσθε ¬λες καλά καί νά àγωνίζεσθε τόν
“καλόν àγώνα”...

Ù¿ ‰ÈÎ¿ 

Û·˜ ÏfiÁÈ·...
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BÄλτε στή βασιλόπιττά σας πού
θά κόψετε τήν Πρωτοχρονιά γιά
τήν ο¨κογένεια καί τούς φίλους
σας τό παραδοσιακό 
κωνσταντινÄτο àσηµένιο φλουρί
πού ε¨κονίζει τό σταυρό καί 
àναγράφει τά àρχικά 

IΣ-XΣ-NI-KA 
(\IησοÜς Xριστός NικÄ).

EEéé¯̄fifiÌÌ··ÛÛÙÙÂÂ  ÛÛ¤¤  ¬¬ÏÏÔÔ˘̆˜̃  ÛÛ··˜̃

KKAA§§HH  KKAAII  

EEYY§§OO°°HHMMEENNHH

XXPPOONNIIAA

ÌÌ¤¤  ÊÊ˘̆ÏÏ··¯̄ÙÙfifi  ÙÙfifi  ÛÛÙÙ··˘̆ÚÚfifi  

ÙÙÔÔÜÜ  XXÚÚÈÈÛÛÙÙÔÔÜÜ  ÌÌ··˜̃..

¢È¿ ¯ÂÈÚfi˜ & ÓÂ‡Ì·ÙÔ˜...

\AÛËÌ¤ÓÈÔ ºÏÔ˘Ú›
κωνσταντινÄτο

ÁÈ¿ Ù‹ B·ÛÈÏfiÈÙÙ·

ÊÙÈ¿Í·ÌÂ 
KÔÌÔÛ¯Ô›ÓÈ·

Ì¤ Ùfi ÎÏ·‰› ÙÉ˜ âÏÈÄ˜
\Aνάµεσα στά κοµποσχοίνια πού

φτιάχνουµε προσθέσαµε ≤να àκόµα, πού
τό στολίζει ≤να àσηµένιο κλαδί âλιÄς, τό
σύµβολο τÉς \Aθήνας καί τÉς ε¨ρήνης. 

(^H τιµή γιά τό 
àσηµένιο 

κωνσταντινÄτο 
φλουρί 

εrναι 10 εéρώ)
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KK··ÙÙÂÂ˘̆ıı˘̆ÓÓıı‹‹ÙÙˆ̂  ìì  ÚÚÔÔÛÛÂÂ˘̆¯̄‹‹  ÌÌÔÔ˘̆  

óó˜̃  ıı˘̆ÌÌ››··ÌÌ··  ââÓÓÒÒfifiÓÓ  ™™ÔÔ˘̆........

IEPA MONH A°. NEKTAPIOY TPIKOPºOY ºøPI¢O™
330 56 EY¶A§IO TH§. 26340 - 44391 
(9.00-2.00 τό πρωΐ καί 6.00-9.00 τό àπόγευµα)

H
παρασκευή àλλά καί ™

χρήση τοÜ θυµιάµατος

àφορÄ τόν Θεό ε¨ς τόν

^ΟποÖον πρέπει νά προ-

σφέρουµε πάντα τό

καλύτερο. Γι\ αéτό γιά τήν κατασκευή τοÜ

θυµιάµατος χρησιµοποιοÜµε τά καλύτερα

•λικά, πρώτης ποιότητας καί µέ τόν παρα-

δοσιακό êγιορείτικο τρόπο πού χρόνια

τώρα κατασκευάζεται τό γνήσιο λιβάνι,

àλλά καί µέ προσευχή καί προσοχή ™ ^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
àκολουθίες µας, àλλά καί τό διαθέτουµε
στούς πιστούς πού µÄς τό ζητοÜν καί τό
στέλνουµε ταχυδροµικ΅ς. ≠Oσοι θέλετε
µπορεÖτε νά àπευθύνεσθε στήν ^Iερά Mονή
µας γιά νά σÄς àποστείλουµε θυµίαµα.

°°NNHH™™IIOO  ££YYMMIIAAMMAA  ((§§ÈÈ‚‚¿¿ÓÓÈÈ))°°NNHH™™IIOO  ££YYMMIIAAMMAA ((§§ÈÈ‚‚¿¿ÓÓÈÈ))



\Eπίσκοπος Σαγγάης 
καί Σάν Φρανσίσκο

EK∆OΣH 1η 
IEPAΣ MONHΣ
AΓ.NEKTAPIOY ∆ΩPI∆OΣ

^O θαυµατουργός
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∆ιαβÄστε τό BIB§IO
µέ τή βιογραφία τοÜ

Âγίου
IIøøAANNNNHH

MMAA••IIMMOOBBIITT™™

τοÜ
ΘαυµατουργοÜ

Mέ βαθειά συγκίνηση καί µέ α€σθηµα
εéθύνης τοÜ îεροÜ καθήκοντος τÉς γνω-
στοποίησης ëνός νέου Âγίου τ΅ν καιρ΅ν
µας, παραδίδουµε τό νέο βιβλίο πού
âκδόσαµε µέ τόν τίτλο: 
“AΓIOΣ IΩANNHΣ MAΞIMOBITΣ
\Eπίσκοπος Σαγγάης καί Σάν Φραν-
σίσκο, ï θαυµατουργός”.

Erναι ≤να σύνολο àπό µαρτυρίες
àνθρώπων πού γνώρισαν καί öζησαν
àπό κοντά τόν ≠Aγιο \Iωάννη καί öγιναν
αéτόπτες µάρτυρες τÉς êγιότητάς του
καί τ΅ν θαυµατουργ΅ν âπεµβάσεών του.

Στό βιβλίο αéτό àναφέρονται 100
µαρτυρίες àπό τά πρ΅τα θαύµατα τοÜ
Âγίου \Iωάννη.

Erναι βέβαιο ¬τι ï ≠Aγιος \Iωάννης
θά µαγνητίσει καί τίς ψυχές τ΅ν ^Eλλή-
νων καί θά µÄς ïδηγήσει µέ τό παράδειγ-
µά του, βεβαιώνοντάς µας ¬τι ™ êγιότητα
δέν εrναι γιά µÄς, τούς àνθρώπους τοÜ
21ου α¨΅να ≤να ôπιαστο ùνειρο...

MOΛIΣ KYKΛOΦOPHΣE

^H κατάσταση τÉς •γείας του qταν τόσο àπελπιστική, œστε τόν öβα-
λαν πίσω àπό ≤να παραβάν, γιά νά µήν τόν âνοχλήσει κανείς σέ αéτές τίς
τελευταÖες στιγµές τÉς ζωÉς του. ∆έν •πÉρχε καµία âλπίδα νά âπανέλθει.
Πέθαινε àπό στιγµή σέ στιγµή. Ξαφνικά, χτύπησε τό καµπανάκι στό θάλα-
µό του, µιά νοσοκόµα qρθε καί τόν εrδε νά àνακάθεται στό κρεβάτι του
καί τήν ρώτησε τό ëξÉς: “Ποιός qταν âδ΅ µόλις τώρα; Tί ε€δους îερέας
qταν αéτός; Πέθαινα κι âκεÖνος προσευχήθηκε àκριβ΅ς δίπλα µου καί öνοι-
ωσα µέσα µου τήν •γεία µου νά âπανέρχεται!”. ^H νοσοκόµα τοÜ εrπε ¬τι
δέν εrχε δεÖ κανέναν. 

≠Oταν öφυγε àπό τό νοσοκοµεÖο. \Eπισκέφθηκε ¬λες τίς \Eκκλησίες,
âλπίζοντας νά βρεÖ âκεÖ, âκεÖνον πού τόν θεράπευσε.

Πλησίασε τόν ≠Aγιο \Iωάννη, öπεσε καί γονάτισε µπροστά του,
ζήτησε τήν εéλογία του καί µετά âξήγησε πώς εrχε βρεÖ âκεÖνον πού τόν
öσωσε τόσο θαυµατουργικά στό νοσοκοµεÖο!
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