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

TO ΠEPIO∆IKO MAΣ EINAI ∆ΩPEAN. 
^H ταχυπληρωµή πού âσωκλείουµε εrναι 
γιά ¬σους θέλουν προαιρετικά νά àποστεί-
λουν τήν âλεηµοσύνη τους γιά τό Mοναστήρι
µας, πού εrναι •πό àνέγερση καί öχει àνά-
γκη τήν βοήθειά σας.   
≠Oσοι λοιπόν θέλετε νά βοηθήσετε τήν àνέγερση
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 àριθ-
µό 426/440265-04 δίνοντας καί τό ùνοµά σας.
Kατόπιν âνηµερ΅στε µας τηλεφωνικά γιά νά
λάβετε τή σχετική àπόδειξη.

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

Aγαπητοί µας âν Xριστ΅ àδελφοί, φίλοι àναγν΅στες τοÜ ΠεριοδικοÜ µας

““MMÔÔÓÓ··¯̄ÈÈÎÎ‹‹  òòEEÎÎÊÊÚÚ··ÛÛËË””

A
Aéτό τό διάστηµα öχουµε γίνει ¬λοι µας µάρ-

τυρες µιÄς µεγάλης δοκιµασίας τήν ïποία διέρχε-
ται ™ \Eκκλησία µας καί φυσικά ¬λοι µας. ≠Oλοι
µιλοÜν γιά σκάνδαλα καί àποκαλύψεις, γιά äθικά
καί ο¨κονοµικά παραπτώµατα, γιά συνοµωσίες
καί €ντριγκες σ\ ≤να χ΅ρο πού εrναι γεµÄτος φ΅ς
καί àλήθεια. ≠Eνα àναρµόδιο δικαστήριο öχει
στηθεÖ καταδικάζοντας àνθρώπους καί προπα-
ντός σέρνοντας στόν ùλεθρο συνειδήσεις... Σέ ¬λα
αéτά πολλοί âµφανίζονται “σκανδαλισµένοι” καί
ο¨κειοποιοÜνται τήν ¨διότητα τοÜ χριστιανοÜ.
≠Oµως, φίλοι µας, ξέρουµε καλά ¬τι καί σκάνδα-
λα καί àναξίους àνθρώπους, àκόµη καί €ντριγκες
•πÉρξαν µέσα στήν \Eκκλησία µας, àλλά δέν εrναι
αéτά πού τήν χαρακτηρίζουν. Tήν \Eκκλησία,
πού κεφαλή της öχει τόν Xριστό, τήν χαρα-
κτηρίζει τό Φ΅ς καί ™ \Aλήθεια.

Kαί âρωτ΅, γιατί ¬ταν γίναµε χριστιανοί,
τουλάχιστον ¬σοι γίναµε συνειδητά, δέν σκανδα-
λιστήκαµε πρ΅τα àπ\ ¬λα àπό τήν συµπεριφορά
καί τήν âσχάτη προδοσία τοÜ \Iούδα, γιατί δέν
σκανδαλιστήκαµε àπό τήν ôρνηση τοÜ Πέτρου,
τρεÖς φορές µάλιστα, ¬ταν ï Kύριός µας τόν εrχε
τόσο àνάγκη; Γιατί δέν σκανδαλιστήκαµε àπό τίς
διώξεις καί τίς âξορίες πού •πέστη ï ≠Aγιος \Iωάν-
νης ï Xρυσόστοµος àπό τήν €δια τήν \Eκκλησία;
Γιατί δέν σκανδαλιστήκαµε àπό τίς συκοφαντίες,
äθικές καί ο¨κονοµικές, γιά τίς ïποÖες κατηγόρη-
σαν τόν ≠Aγιο Nεκτάριο καί τόσο τόν âδίωξαν;
Kαί θά µποροÜσα νά σÄς π΅ πάµπολλα παρα-
δείγµατα καί σεÖς οî €διοι γνωρίζετε ¬τι ¬λα αéτά
συµβαίνουν καί γίνονται. Kαί ¬µως γίναµε χρι-
στιανοί. Kαί àκολουθοÜµε συνειδητά τήν πίστη
µας, àγαποÜµε τήν \Eκκλησία µας, σεβόµαστε καί
àγαποÜµε τό ράσο. Kαί πραγµατικά, τό ράσο
εrναι öνδοξο καί τιµηµένο, εrναι ±γιο. MπορεÖ
κάποιοι πού τό φοροÜν ¦ τό φόρεσαν στό παρελ-
θόν νά προδίδουν ¦ νά πρόδωσαν, àλλά ¬µως ™
\Eκκλησία µένει àλώβητη ε¨ς τούς α¨΅νες, γιατί
εrναι πέρα καί πάνω àπό τίς àνθρώπινες àδυνα-
µίες. ‰Aλλωστε καί τόν ≠Aγιο ∆ιονύσιο σήµερα θά
τόν κατηγοροÜσαν ¬τι •πέθαλψε âγκληµατία,

àφοÜ ï φονιÄς τοÜ àδελφοÜ του öτρεξε καί κρύ-
φτηκε κοντά του.... Tό €διο αéστηρό καί àµείλικτο
δικαστήριο θά στηνόταν σήµερα àκόµη γιά τόν
\Iούδα... Kι ¬µως ï Nυµφίος τÉς καρδιÄς µας,
\EκεÖνος πού àγαποÜµε καί àκολουθοÜµε, qταν
≤τοιµος νά τόν συγχωρήσει καί νά τοÜ χαρίσει τά
€δια πού χαρίζει σέ ¬λα τά παιδιά Tου, àρκεÖ µόνο
νά TοÜ τό ζητοÜσε καί νά µήν âπέλεγε ï €διος τήν
ïδό τÉς àπωλείας... \EµεÖς ¬µως, πόσο διαφέρου-
µε àπό \EκεÖνον, àπό τό Nυµφίο µας, τόσο πολύ,
πού ζητÄµε τήν κεφαλή âπί πίνακι ¬σων µπο-
ρεÖ νά διασύρονται ôδικα ¦ àκόµα καί δίκαια.
(Mή βιαζόµαστε ¬µως στήν κρίση µας. Mήπως καί
ï Πέτρος δέν Tόν àρνήθηκε;) \Aλλά πότε öγιναν τά
δικαστήρια; ΠοÜ εrναι οî àπολογίες; ΠοÜ εrναι οî
δικαστικές àποφάσεις; \Aκόµη δέν öγιναν (τουλά-
χιστον µέχρι σήµερα) καί ¬µως πόσους στείλαµε
στό àνάθεµα; Kαί τό χειρότερο, πόσοι àπό âµÄς
δηλώνουµε àηδιασµένοι καί àγανακτισµένοι
χωρίς νά σκεφτόµαστε ¬τι καί γιά τά δικά µας
λάθη θά öπρεπε νά εrναι àηδιασµένος καί àγανα-
κτισµένος ï Θεός µας κι ¬µως àκόµα µÄς àγαπÄ.
Σφάλλει ï διπλανός µας καί µεÖς οî “δίκαιοι”
καί “ôµεµπτοι” ζητÄµε τήν τιµωρία του, âν΅
¬ταν âµεÖς σφάλλουµε ζητÄµε îκετευτικά
öλεος... öλεος... öλεος...

Kλείνοντας, θά σταθ΅ σ\ âκεÖνο πού τονίζει ï
≠Aγιος \Iωάννης ï Xρυσόστοµος ¬τι, ¬πως τό
πλοÖο πού κλυδωνίζεται àπό τήν öφοδο τ΅ν
κυµµάτων καί πληµµυρίζει àπό τή θαλασσο-
ταραχή, τό στηρίζει àπό παντοÜ ™ ôγκυρα,
öτσι καί τόν δικό µας νοÜ, ¬ταν κλυδωνίζεται,
µόλις öλθει ™ ΠIΣTH τό σώζει àπό τό ναυά-
γιο καί προσορµίζει τό νοÜ µας σέ ≥συχο
λιµάνι µέ φωτισµένη καί σταθερή συνείδηση...
^H πίστη µας πρέπει ν\ àνεβάζει τόσο ψηλά τήν
ψυχή µας πού κανένα àπό τά παρόντα δεινά νά
µήν τÉς âπιτρέπουν νά ταπεινωθεÖ, àλλά νά βρί-
σκει àνακούφιση στήν âλπίδα τ΅ν µελλοντικ΅ν
àγαθ΅ν καί στήν àγάπη πρός τό Nυµφίο Xριστό...

^H ^Hγουµένη
† Mόνικα Mοναχή 

καί αî σύν âµοί âν Xριστ̈́  àδελφαί.
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Π
ολλοί πιστεύουν ¬τι τό
Tριώδιο εrναι οî µασκα-
ράδες καί τά κοµφετί καί
™ κάθε ε€δους âπινόηση
µεταµφιέσεως. Tό Tριώ-
διο ¬µως εrναι ≤να βιβλίο

τÉς \Eκκλησίας µας πού öγραψαν οî Πατέρες,
οî ïποÖοι εrχαν τό χάρισµα τÉς µουσικÉς καί
παρακινούµενοι àπό τό ≠Aγιο ΠνεÜµα âµε-
λούργησαν στίχους πού σάν θέµα κυρίως
öχουν τήν µετάνοια. \Aκόµα καί ï ¬ρος
“Tριώδιο” δέν δόθηκε σέ αéτό τό βιβλίο
τυχαÖα. Γιατί àποτελεÖται àπό 3 èδές στόν
τύπο καί σέ συµβολισµό τÉς Âγίας καί
ZωαρχικÉς Tριάδος. Mέγας ποιητής τοÜ
Tριωδίου εrναι ï ≠Aγιος KοσµÄς, âπίσκοπος
MαϊουµÄ, τοÜ ïποίου ™ µνήµη τελεÖται στίς
14 \Oκτωβρίου. \EκεÖνος πρ΅τος συνέταξε
≈µνους πού àποτελοÜνται àπό 3 èδές, àφιε-
ρωµένους κατά πρ΅τον στίς ™µέρες τÉς
Âγίας καί Mεγάλης ^Eβδοµάδος. \Aπό αéτόν
παρακινήθηκαν καί οî ≠Aγιοι Θεόδωρος καί
\Iωσήφ, οî ΣτουδÖτες, οî ïποÖοι συνέθεσαν
τριώδιους ≈µνους καί γιά τίς •πόλοιπες
™µέρες τÉς Âγίας TεσσαρακοστÉς. Σ\ αéτούς
τούς ≈µνους καί ôλλοι Πατέρες συνέθεσαν
καί πρόσθεσαν δικούς τους ≈µνους κι âν΅
πολλές φορές öχουµε àκόµη καί 9 èδές,
παρόλα αéτά ¬λη ™ περίοδος αéτή àπό τήν
Kυριακή τοÜ Tελώνου καί τοÜ Φαρισαίου
µέχρι τό Mεγάλο Σάββατο τό βράδυ çνοµά-
ζεται περίοδος τοÜ Tριωδίου. Kαί ¬ταν λέµε

¬τι “ôνοιξε τό Tριώδιο”, âννοοÜµε ¬τι àπό
τήν Kυριακή τοÜ Tελώνου καί τοÜ Φαρισαί-
ου àνοίξαµε τό βιβλίο τÉς \Eκκλησίας µας
πού καλεÖται Tριώδιο καί θά τό διαβάζουµε
καθηµερινά στή διάρκεια τ΅ν àκολουθι΅ν
µέχρι καί τό Mεγάλο Σάββατο. ≠Oλη αéτή τήν
περίοδο περιλαµβάνονται 10 Kυριακές σέ 10
¨σάριθµες ëβδοµάδες âκ τ΅ν ïποίων οî 4
πρ΅τες Kυριακές καί οî περικλειόµενες 3
ëβδοµάδες εrναι προπαρασκευαστικές τÉς
νηστείας, âν΅ οî •πόλοιπες 7 ëβδοµάδες µέ
τίς 6 Kυριακές τους συνθέτουν τήν περίοδο
τ΅ν νηστει΅ν. ^H τελευταία ëβδοµάδα τοÜ
Tριωδίου çνοµάζεται Âγία καί Mεγάλη
^Eβδοµάδα, âν΅ οî προηγούµενες àπό τήν

H ¶EPIO¢O™ TOY TPIø¢IOY:
ààfifi  ÙÙ‹‹ÓÓ  KK˘̆ÚÚÈÈ··ÎÎ‹‹  ÙÙÔÔÜÜ  TTÂÂÏÏÒÒÓÓÔÔ˘̆  ÎÎ··››  ÙÙÔÔÜÜ  ºº··ÛÛÈÈÛÛ··››ÔÔ˘̆  

ÌÌ¤¤¯̄ÚÚÈÈ  ÙÙ‹‹ÓÓ  \\AAÓÓ¿¿ÛÛÙÙ··ÛÛËË  ÙÙÔÔÜÜ  XXÚÚÈÈÛÛÙÙÔÔÜÜ  ÌÌ··˜̃  

H ¶EPIO¢O™ TOY TPIø¢IOY:

AÊÈ¤ÚˆÌ·...

^H παραβολή τοÜ Tελώνη καί του Φαρισαίου
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Mεγάλη ^Eβδοµάδα 6 ëβδοµάδες àπαρτίζουν
τήν Âγία καί Mεγάλη Tεσσαρακοστή. 

^H πρώτη λοιπόν Kυριακή τοÜ Tριωδίου
εrναι ™ Kυριακή τοÜ Tελώνου καί τοÜ Φαρι-
σαίου, ™ δευτέρα Kυριακή τοÜ Tριωδίου εrναι
™ Kυριακή τοÜ \Aσώτου, ™ τρίτη Kυριακή
εrναι τÉς ∆ευτέρας Παρουσίας καί Kυριακή
τ΅ν \Aπόκρεω (àπο-κρεα δηλ. àποχή àπό τό
κρέας) καί ξεκινÄ ™ ëβδοµάδα τÉς TυρινÉς,
¬που καταλύουµε µόνο τυροκοµικά προϊό-
ντα καί ψάρι, µέχρι καί τήν Kυριακή τÉς
TυρινÉς, ¬που µνεία ποιούµεθα τήν âξορία
τ΅ν πρωτοπλάστων \Aδάµ καί Eûας àπό τόν
Παράδεισο. Tήν ôλλη µέρα, πού çνοµάζεται
Kαθαρά ∆ευτέρα, ξεκινÄ ™ Âγία καί Mεγάλη
Tεσσαρακοστή, κατά τήν ïποία καθηµερινά
τρ΅µε ôλαδο φαγητό καί µόνον τό Σάββατο
καί τήν Kυριακή τρ΅µε λάδι. \Eξαίρεση àπο-
τελεÖ ™ 25η Mαρτίου, πού ½ς ëορτή Θεοµητο-
ρική, ï Eéαγγελισµός τÉς Θεοτόκου, κατα-
λύεται ψάρι. 

\Eπειδή τό κέντρο τÉς σωτηρίας µας καί
™ àποκορύφωση τÉς àγάπης τοÜ ΘεοÜ γιά
¬λους âµÄς, τά παιδιά Tου àποτελοÜν τά

σωτήρια πάθη Tου, ™ Σταύρωση καί ™ \Aνά-
στασή Tου, γι\ αéτό καί οî πατέρες τÉς
\Eκκλησίας προσπάθησαν µέ τούς ≈µνους
πού συνέθεσαν νά βοηθήσουν τίς ψυχές µας
καί νά τίς ïδηγήσουν στή σωτήρια µετάνοια.
Γι\ αéτό ¬ρισαν νά àνοίγει τό Tριώδιο τήν
Kυριακή τοÜ Tελώνη καί τοÜ Φαρισαίου ½ς
µιά προετοιµασία τÉς ψυχÉς γιά νά συναντή-
σει τό Nυµφίο Xριστό µέσα àπό τήν ταπεί-
νωση. \Aλλά καί ™ δευτέρα Kυριακή τοÜ
Tριωδίου, µέ τήν παραβολή τοÜ \Aσώτου,
τονίζει τά çλέθρια àποτελέσµατα τÉς àπο-
στασίας καί τό àνεκτίµητο κέρδος τÉς âπι-
στροφÉς στήν àγκαλιά τοÜ φιλεύσπλαγχνου
Oéράνιου Πατέρα µας. ̂ H τρίτη Kυριακή τοÜ
Tριωδίου εrναι àφιερωµένη στή ∆ευτέρα τοÜ
XριστοÜ Παρουσία, στήν ïποία διαβάζεται ™
περικοπή τÉς Mελλούσης Kρίσεως, γιατί ï
εéγενέστερος καρπός τÉς δικαιώσεως εrναι ™
àγάπη. Kαί γιατί âπίσης ™ àγάπη παράκειται
πάντα δίπλα στή δικαιοσύνη, ™ ïποία θά
àποδώσει στόν καθένα µας αéτό àκριβ΅ς
πού τοÜ àξίζει χωρίς διακρίσεις καί προσω-

^O ≠Aγιος Γρηγόριος ï ΠαλαµÄς

^H παραβολή τοÜ àσώτου
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ποληψίες.  Mέ τίς àκο-
λουθίες καί τούς κατανυ-
κτικούς ≈µνους ™ ψυχή
àναβιβάζεται σταδιακά
µέχρι τήν Kυριακή τÉς
Tυροφάγου, âν΅ τήν ëπο-
µένη àκριβ΅ς ™µέρα, τήν
Kαθαρά ∆ευτέρα, àρχίζει
™ Mεγάλη Tεσσαρακοστή,
κατά τήν ïποία βαδίζου-
µε µέσα àπό τίς àκολου-
θίες µέ τούς κατανυκτι-
κούς  ≈µνους καί τά
ψυχοφελÉ àναγνώσµατα,
àσκώντας παράλληλα τή
νηστεία καί τήν àγάπη
καί àνυψώνοντας τό
πνεÜµα στά âπουράνια
σκηνώµατα, στά τόσο
àγαπηµένα καί ποθητά. 

T
ήν Á Kυριακή τ΅ν
Nηστει΅ν, πού
çνοµάζεται Kυρια-

κή τÉς \Oρθοδοξίας, ëορ-
τάζουµε τήν àνάµνηση
τÉς àναστηλώσεως τ΅ν
êγίων καί σεπτ΅ν

ε¨κόνων, τήν ïποία öκα-
ναν ™ Âγία Θεοδώρα καί
ï γιός της Mιχαήλ ï Γ΄.
≠Oρισαν λοιπόν οî Πατέ-
ρες, ¬πως τότε âκεÖνοι
κράτησαν τήν çρθή πίστη
καί àπέκρουσαν τούς
ε¨κονοµάχους αîρετι-
κούς, öτσι κι âµεÖς σήµε-
ρα νά ëορτάζουµε αéτή
τή νίκη τÉς \Oρθοδοξίας,
τήν πρώτη Kυριακή τ΅ν
Nηστει΅ν καί νά θυµόµα-
στε πάντα ¬τι πρέπει
πιστά καί àµετάκλητα νά
κρατοÜµε τήν πίστη µας,
¬πως àκριβ΅ς µÄς τήν
âδίδαξαν οî \Aπόστολοι
καί µÄς τήν παρέδωσαν
οî διδάσκαλοι καί κήρυ-
κες καί ïµολογητές τÉς
πίστεώς µας. 

T
ήν B΄ Kυριακή τ΅ν
Nηστει΅ν ëορτά-
ζουµε τή µνήµη τοÜ

Âγίου πατρός Γρηγορί-
ου, \Aρχιεπισκόπου

AÊÈ¤ÚˆÌ·...

“Tότε θά καταλάβεις ¬τι àπαλλάχτηκες àπό τήν

σαπίλα, τή µνησικακία δηλαδή, ùχι µόνον ¬ταν προ-

σεύχεσαι γιά âκεÖνον πού σέ λύπησε, οûτε ¬ταν τοÜ

προσφέρεις δ΅ρα, οûτε ¬ταν τοÜ στρώσεις τράπεζα,

àλλά ¬ταν µάθεις πώς τοÜ συνέβη κάποια συµφορά,

ψυχική ™ σωµατική, καί πονέσεις καί κλάψεις σά

νά âπρόκειτο γιά τόν ëαυτό σου...”
Kλίµαξ ^Aγίου \Iωάννου

Λόγος Θ΄ Περί µνησικακίας^O ≠Aγιος \Iωάννης τÉς Kλίµακος
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Θεσ/νίκης τοÜ ΠαλαµÄ
(1340). Παρόλο πού ï ≠Aγιος
Γρηγόριος ï ΠαλαµÄς κοιµή-
θηκε στίς 14 Nοεµβρίου, οî
Πατέρες ¬ρισαν νά γιορτάζε-
ται τή B΄ Kυριακή τ΅ν
Nηστει΅ν, γιατί θέλησαν öτσι
νά âξάρουν καί νά δώσουν
öµφαση στή µεγάλης σηµα-
σίας νίκη τοÜ Âγίου Γρηγορί-
ου âπί τ΅ν αîρετικ΅ν δοξα-
σι΅ν àπό τ΅ν ïποίων àπει-
λήθηκε ™ \Oρθοδοξία. Mιά
νίκη πού qταν àνάλογη µ\
âκείνη κατά τÉς ε¨κονοµα-
χίας, γι\ αéτό καί ï νέος
αéτός θρίαµβος τÉς \Oρθοδο-
ξίας καί ½ς âπέκταση µπο-
ροÜµε νά ποÜµε âκείνου τοÜ
πρώτου θριάµβου, ïρίστηκε
νά ëορτάζεται τήν B΄ Kυρια-
κή τ΅ν Nηστει΅ν, ï ≠Aγιος
Γρηγόριος ï ΠαλαµÄς. 

T
ήν Γ΄ Kυριακή τ΅ν
Nηστει΅ν ëορτάζουµε
τήν προσκύνηση τοÜ

Tιµίου καί ZωοποιοÜ Σταυ-
ροÜ âπειδή µέ τή νηστεία τÉς
TεσσαρακοστÉς κατά κάποιο
τρόπο σταυρωνόµαστε καί
νεκρωνόµαστε àπό τά πάθη,
γι\ αéτό καί àνυψώνουµε τόν
Tίµιο Σταυρό γιά νά µÄς στη-
ρίξει καί νά µÄς παρηγορήσει
προτρέποντάς µας νά συνεχί-
σουµε τόν àγ΅να τÉς νηστεί-
ας καί τÉς âκκοπÉς τ΅ν
παθ΅ν , θυµίζοντάς µας τίς
δεσποτικές θλίψεις τοÜ Kυρί-
ου µας καί τά παθήµατα
\Eκείνου. ^O Σταυρός àνυ-
ψούµενος µÄς δίνει παράλλη-
λα àνακούφιση, âλπίδα καί

µÄς âλαφρύνει àπό τούς
κόπους καί τίς στερήσεις.
\Eπιπλέον, ¬πως àκριβ΅ς
αéτοί οî ïποÖοι πορεύονται σ\
≤να δρόµο µακρυνό καί κου-
ράζονται àπό τόν τρόπο τÉς
πεζοπορίας, ôν τυχόν βροÜνε
µπροστά τους ≤να δέντρο
σκιερό κάθονται καί àναπαύ-
ονται κι öτσι παίρνουν νέες
δυνάµεις γιά νά συνεχίσουν
τήν πορεία τους, öτσι καί τήν
περίοδο τÉς νηστείας, µέσα σ\
αéτό τό κοπιαστικό δρόµο
πού διανύουµε, àνυψώνεται
ï ζωηφόρος Σταυρός γιά νά
µÄς âνισχύσει καί νά µÄς
àνακουφίσει καί νά µÄς
δώσει νέες δυνάµεις γιά νά
συνεχίσουµε τήν πορεία µας.
\Aλλά καί γιά µιά τρίτη α¨τία
¬ρισαν οî Πατέρες νά àνυψώ-
νεται ï Tίµιος Σταυρός τήν Γ΄
Kυριακή τ΅ν Nηστει΅ν:
≠Oπως δηλαδή πρίν öλθει ï
àρχηγός ëνός κράτους προ-
πορεύονται ™ σηµαία καί τά
λάβαρα τοÜ κράτους αéτοÜ,
öτσι àκριβ΅ς, âπειδή σέ λίγο
öρχεται νικητής καί θριαµ-
βευτής ï Xριστός µας γιά νά
µÄς δείξει τήν κατά θανάτου
νίκη, µÄς στέλνει πρ΅τα τόν
ζωοποιό Tου Σταυρό γιά νά
προετοιµάσει τίς καρδιές µας
¬τι öρχεται ï νικητής τοÜ
θανάτου, θριαµβευτής καί
νικητής καί ôς προετοιµα-
στοÜµε νά τόν àνευφηµήσου-
µε.

T
ήν ∆́  Kυριακή τ΅ν
Nηστει΅ν âπιτελοÜµε
τήν µνήµη τοÜ Âγίου ^H ïσία Mαρία ™ A¨γυπτία
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AÊÈ¤ÚˆÌ·...

\Iωάννη τÉς Kλίµακος. ∆ιότι àφοÜ κατά τίς
δύο πρ΅τες Kυριακές ëορτάσαµε τούς ζηλω-
τές τÉς εéσεβείας, •πέρ τÉς çρθÉς πίστεως
καί κατά τήν τρίτη Kυριακή προσκυνήσαµε
καί πήραµε δύναµη àπό τό ζωοποιό Σταυρό
τοÜ XριστοÜ µας, ™ ∆́  καί ™ E΄ Kυριακή τ΅ν
Nηστει΅ν εrναι àφιερωµένες στή µνήµη δύο
µεγάλων àσκητ΅ν êγίων, τοÜ Âγίου \Iωάν-
νου τÉς Kλίµακος καί τÉς ^Oσίας Mαρίας

τÉς A¨γυπτίας àντίστοιχα, οî
ïποÖοι καί οî δύο σταύρωσαν
στήν κυριολεξία τήν σάρκα
τους, µαζί µέ τίς âπιθυµίες καί
τά πάθη τους. ^H κλίµακα τοÜ
Âγίου \Iωάννη πού εrναι ™ àνά-
βαση πρός τίς àρετές, εrναι τό
σύγγραµµα τό ïποÖο ¦δη àπό
τήν àρχή τÉς Mεγάλης Σαρακο-
στÉς διαβάζεται στά µοναστή-
ρια καί γενικά àπό ¬λους
¬σους αéτήν τήν περίοδο àγω-
νίζονται, προσπαθώντας νά
àνέλθουν τήν κλίµακα τ΅ν
àρετ΅ν. 

T
ήν E΄ Kυριακή τ΅ν
Nηστει΅ν ≤να παράδειγ-
µα νηστείας καί àσκήσε-

ως, ≤να πρότυπο µετανοίας γιά
µÄς τούς êµαρτωλούς προβάλ-
λεται àπό τήν âκκλησία µας,

πού τελεÖ αéτήν τήν Kυριακή τήν µνήµη τÉς
^Oσίας Mαρίας τÉς A¨γυπτίας, ™ ïποία ôν
καί ëορτάζεται ™ κοίµησή της τήν 1η \Aπριλί-
ου, ½στόσο οî θεÖοι Πατέρες ¬ρισαν νά ëορ-
τάζεται καί τήν τελευταία Kυριακή τ΅ν
Nηστει΅ν, àκριβ΅ς γιατί àποτελεÖ παράδειγ-
µα µετανοίας, àσκήσεως καί âγκρατείας, γιά
νά παροτρύνει àκόµα καί αéτούς πού τήν
τελευταία στιγµή ξεκινοÜν τόν πνευµατι-
κό àγ΅να, àφήνοντας ôκαρπες τίς µέρες
πού πέρασαν τÉς Mεγάλης ΣαρακοστÉς,
àκόµα λοιπόν καί αéτούς τούς τελευταίους
âργάτες πού µποροÜν νά συγκινηθοÜν àπό τή
µεγάλη µετάνοια καί τήν αéταπάρνηση, τήν
παραδειγµατική ôσκηση καί âγκράτεια τÉς
^Oσίας Mαρίας, µÄς παροτρύνει µέ δάκρυα
µετανοίας νά τήν µιµηθοÜµε καί νά ïδηγη-
θοÜµε πρός τήν Mεγάλη ^Eβδοµάδα µέ προ-
σωπική µετάνοια, âγκράτεια καί αéστηρή
νηστεία. 

^O πάγκαλος \Iωσήφ προεικονίζει
τόν ∆εσπότη Xριστό µας, ï ^OποÖος

àπό τά àδέλφια Tου, τούς \Iουδαίους,
φθονεÖται καί àπό τόν µαθητή Tου

πωλεÖται àντί 30 àργυρίων. Kαί ¬πως
ï \Iωσήφ βασίλευσε τÉς A¨γύπτου öτσι
καί ï Xριστός µας νικÄ κάθε êµαρτία

καί βασιλεύει καί âξαγοράζει µέ τή
θυσία Tου καί µÄς τρέφει µέ τόν

οéράνιο ôρτο Tου...



H
ΣT΄ Kυριακή τ΅ν Nηστει΅ν εrναι ™
Kυριακή τ΅ν Bαΐων κατά τήν ïποία
ëορτάζουµε τήν θριαµβευτική ε€σοδο

τοÜ XριστοÜ µας στά ^Iεροσόλυµα καί àπό
τό àπόγευµα µέ τόν ëσπερινό ξεκινÄ ™ Mεγά-
λη ^Eβδοµάδα, ™ ïποία, ¬πως λέει καί ï
≠Aγιος \Iωάννης ï Xρυσόστοµος çνοµάστηκε
Mεγάλη, ùχι âπειδή öχει περισσότερες zρες,
οûτε âπειδή öχει περισσότερες µέρες, àλλά
âπειδή µεγάλα γεγο-
νότα συνέβησαν
κατά τή διάρκειά της
καί γιατί τόσο µεγά-
λες δωρεές λάβαµε
κατά τή διάρκεια
αéτÉς τÉς ëβδοµάδος
àπό τό ∆εσπότη Xρι-
στό µας. 

Tή Mεγάλη
∆ευτέρα ¬ρισαν οî
Πατέρες τή µνήµη
τοÜ µακαρίου \Iωσήφ
τοÜ παγκάλου, πού
qταν ï ëνδέκατος
γιός τοÜ Πατριάρχη
\Iακώβ àπό τή Pαχήλ
καί τόν ïποÖο τόσο
πολύ τόν φθόνησαν
τά àδέλφια του πού
τόν πούλησαν δοÜλο,
àντί 30 àργυρίων καί
ï ïποÖος βρέθηκε
στόν ΠετεφρÉ, τόν
àρχιευνοÜχο τοÜ
βασιλιÄ τ΅ν
A¨γυπτίων Φαραώ.
≠Oταν ™ γυναÖκα τοÜ
ΠεντεφρÉ âπεθύµησε
νά êµαρτήσει µέ τόν
\Iωσήφ, âκεÖνος ùχι
µόνον δέν συγκατα-
τέθηκε στό κακό,
àλλά καθώς âκείνη

τόν τραβοÜσε κοντά της γιά νά êµαρτήσουν,
âκεÖνος öτρεξε àφήνοντας στά χέρια της τόν
χιτώνα του, ξεφεύγοντας öτσι àπό τήν êµαρ-
τία. Aéτή ¬µως τόν κατηγόρησε ôδικα ¬τι τÉς
âπιτέθηκε κι öτσι ï κύριός του τόν öκλεισε
στήν φυλακή. ≠Oταν âξήγησε τά ùνειρα τοÜ
βασιλιÄ Φαραώ, ï βασιλιάς τόν öκανε πρ΅το
ôρχοντα τÉς A¨γύπτου καί àπό αéτή τή θέση
öσωσε τά àδέλφια του, ¬ταν qρθαν νά ζητή-

^H\Aποκαθήλωση, âκ τοÜ êγιογραφείου τÉς MονÉς µας
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AÊÈ¤ÚˆÌ·...

σουν βοήθεια καί πέθανε ζώντας âνάρετο βίο
στήν A€γυπτο àποκτώντας µεγάλη σωφρο-
σύνη καί πολλές àρετές. Σήµερα λοιπόν
¬ρισαν οî Πατέρες νά τελοÜµε τή µνήµη τοÜ
παγκάλου (δηλαδή τοÜ καλύτερου) \Iωσήφ,
γιατί προεικονίζει τόν ∆εσπότη Xριστό µας,
ï ^OποÖος àπό τά àδέλφια Tου, τούς \Iουδαί-
ους, φθονεÖται καί àπό τόν µαθητή Tου
πωλεÖται àντί 30 àργυρίων. Kαί ¬πως ï
\Iωσήφ βασίλευσε τÉς A¨γύπτου, öτσι καί ï

Xριστός µας βασιλεύει
καί νικÄ κάθε êµαρτία,
âξαγοράζει τήν âλευθερία
µας µέ τή θυσία Tου καί
µÄς τρέφει µέ τόν οéρά-
νιο ôρτο Tου.

Γι\ αéτό σήµερα
τελοÜµε τή µνήµη τοÜ
παγκάλου \Iωσήφ. \Eπί-
σης σήµερα διαβάζουµε
καί τό Eéαγγέλιο τÉς
ξηρανθείσης συκÉς, πού
προεικονίζει κάθε ψυχή,
™ ïποία εrναι öρηµη καί
ôµοιρη àπό κάθε πνευ-
µατικό àγαθό καί ™
ïποία θά ξεραθεÖ, àφοÜ
κανένα καρπό δέν µπο-
ρεÖ νά φέρει. 

Tή Mεγάλη Tρίτη
γίνεται µνεία στήν παρα-
βολή τ΅ν 10 Παρθένων
γιά νά µÄς προτρέψει ™
παραβολή αéτή στήν âλε-
ηµοσύνη καί νά µÄς διδά-
ξει ¬τι πρέπει νά ε€µαστε
≤τοιµοι πρίν öλθει τό
τέλος µας, γιά νά βρισκό-
µαστε πάντα σέ âγρήγορ-
ση, νά συναντήσουµε τό
Nυµφίο Xριστό µας καί
θά ε€µαστε πάντοτε ≤τοι-
µοι ¬ταν àγωνιζόµαστε

νά öχουµε πνευµατικούς καρπούς καί ùχι
µόνο µία àρετή, àλλά ¬λη ™ ψυχή µας καί ™
καρδιά µας νά àγαποÜν τόν πλησίον µας καί
µέ πράξεις àγάπης καί âλεηµοσύνης νά µοιά-
ζουµε στίς φρόνιµες παρθένες καί ùχι στίς
µωρές. Tή Mεγάλη Tετάρτη γίνεται µνεία
στήν πόρνη πού ôλειψε τόν Kύριό µας µέ
µύρο γιά νά παραδειγµατιστοÜµε àπό τή
µετάνοια âκείνης τÉς êµαρτωλÉς γυναίκας κι
âµεÖς ùντες àκόµα πιό êµαρτωλοί νά ïδηγη-

^H Σταύρωση, âκ τοÜ êγιογραφείου τÉς MονÉς µας
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θοÜµε σέ öργα µετανοίας καί àγάπης πρός τό
Θεό. 

Oî τρεÖς αéτές πρ΅τες ™µέρες τÉς Mεγά-
λης ^Eβδοµάδος εrναι προπαρασκευαστικές
τοÜ πάθους τοÜ Kυρίου µας \IησοÜ XριστοÜ
πού àκολουθεÖ. Kαί ï πάγκαλος \Iωσήφ καί
οî πέντε φρόνιµες παρθένες καί ™ πόρνη µÄς
παραδειγµατίζουν γιά νά ïδηγηθοÜµε µαζί
µέ τό Xριστό µας στό πάθος καί τήν \Aνά-
σταση. Kαί ™ πόρνη qταν êµαρτωλή, àλλά
καί µόνο µέ τή θερµή της µετάνοια, µέ τήν
àγάπη καί τήν ταπείνωσή της ùχι µόνον τÉς
συγχωρέθηκαν οî êµαρτίες, àλλά àξιώθηκε
νά µακαριστεÖ àπό τόν Kύριό µας πού προ-
φήτεψε ¬τι ε¨ς τούς α¨΅νες ™ πράξη αéτή τÉς
ταπεινώσεως καί τÉς àγάπης θά διαδίδεται
παντοÜ, ½ς µνηµόσυνο αéτÉς τÉς πόρνης.
Kαί πράγµατι àκόµα καί οî •µνωδοί τÉς
Mεγάλης ^Eβδοµάδος àντιπαρέβαλαν τή
µετάνοια τÉς êµαρτωλÉς µέ τήν κακόνοια
τοÜ προδότη µαθητÉ, ψάλλοντας “¬τε ™
êµαρτωλός προσέφερε τό µύρον τότε ï
µαθητής συνεφώνει τοÖς παρανόµοις· ™ µέν
öχαιρε κενοÜσα τό πολύτιµον, ï δέ öσπευδε
πωλÉσαι τόν àτίµητον: α≈τη τόν ∆εσπότην
âπεγίνωσκεν, οyτος τοÜ ∆εσπότου âχωρίζε-
το· α≈τη äλευθεροÜτο καί ï \Iούδας δοÜλος
âγεγόνει τοÜ âχθροÜ· δεινόν ™ ραθυµία, µεγά-
λη ™ µετάνοια!” 

Tήν Mεγάλη Πέµπτη ëορτάζουµε τόν
^Iερό Nιπτήρα, τόν Mυστικό ∆εÖπνο, (τήν
παράδοση δηλαδή τ΅ν Φρικτ΅ν Mυστη-
ρίων) τήν προσευχή καί τήν προδοσία τοÜ
XριστοÜ µας. 

Tή Mεγάλη Παρασκευή συνέβησαν τά
σωτήρια καί ±για καί φρικτά πάθη τοÜ Kυρί-
ου µας \IησοÜ XριστοÜ: οî âµπτυσµοί, τά
ραπίσµατα, τά κολαφίσµατα, οî ≈βρεις, οî
γέλωτες, ™ πορφυρά χλαÖνα, ï κάλαµος, ï
σπόγγος, τό ùξος, οî ≥λοι, ™ λόγχη καί προ-
πάντων ï Σταυρός καί ï θάνατος πού ëκού-
σια καταδέχθηκε ï Xριστός µας νά πάθει γιά
τή σωτηρία µας. 

Tήν ≤κτη µέρα τÉς ëβδοµάδος, δηλαδή
τήν Παρασκευή σταυρώθηκε ï Xριστός µας
καί τήν ≤κτη µέρα πλάστηκε ï \Aδάµ, ï
πρ΅τος ôνθρωπος. Tήν ≤κτη œρα τÉς ™µέρας
κρεµάστηκε στό Σταυρό ï Xριστός, γιατί τήν
€δια œρα öφαγε καί ï \Aδάµ àπό τόν àπαγο-
ρευµένο καρπό. ‰Eπρεπε λοιπόν τήν €δια
œρα πού συνετρίβη ï ôνθρωπος, τήν €δια
œρα νά àναπλαστεÖ. 

Tό Mεγάλο Σάββατο ëορτάζουµε τήν
θεόσωµον ταφή καί τήν ε¨ς ôδου κάθοδον
τοÜ Kυρίου µας \IησοÜ XριστοÜ µέ τήν
ïποία ôνοιξε ï δρόµος γιά τήν α¨ώνια ζωή
πρός ¬λους µας. Kαί πραγµατικά εrναι àπο-
ρίας ôξιο καί τυγχάνει µεγάλο µυστήριο
àκόµα καί γιά τούς àγγέλους, τό π΅ς ï
Kύριος τÉς ∆όξης, ï πανταχοÜ παρών καί τά
πάντα πληρών, ï âν οéρανοÖς κατοικών, ï
παντουργός καί παντοδύναµος qλθε àπό
τούς κόλπους τοÜ Oéράνιου Πατέρα στή γÉ
καί σκήνωσε στήν πανάχραντη κοιλία τÉς
^Yπεραγίας ∆εσποίνης ™µ΅ν Θεοτόκου,
âσαρκώθη •περφυσικά καί àσπόρως γιά νά
âλευθερώσει τόν ôνθρωπο àπό τήν κατάρα.
\Aπό Θεός öγινε τέλειος ôνθρωπος προσλαµ-
βάνοντας ¬λα τά àνθρώπινα, âκτός τÉς
êµαρτίας. 

Kαί πείνασε καί δίψασε καί •πέφερε

καί πόνεσε καί δοκιµασία γνώρισε.

Kαί σάν àντίλυτρο τ΅ν êµαρτι΅ν µας

•πέστη τά πανάγια πάθη, τόν θάνατο

καί κατετέθηκε σέ τάφο καί τήν τρίτη

™µέρα, àφοÜ öµεινε θαµµένος àπό τήν

Mεγάλη Παρασκευή, τό Mεγάλο 

Σάββατο καί τίς πρ΅τες zρες τÉς

KυριακÉς, àνέστη âκ τ΅ν νεκρ΅ν 

καί àνέστησε µαζί Tου ¬λο τό 

àνθρώπινο γένος. 

Συναξαριστής Tριωδίου
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Σ
υνεχίζοντας το ôρθρο µας γιά τό
µυστήριο τÉς Bαπτίσεως, σηµει-
ώνουµε κάτι πού δέν εrναι εéρύ-
τερα γνωστό, ôν καί πολλές
φορές δέν εrναι πρακτικό λόγω

τÉς πληθώρας τ΅ν βαπτίσεων. Kανονικά ™
βάπτιση γίνεται àµέσως µετά τή Θεία Λει-
τουργία γιά νά µεταλάβει τό παιδί τ΅ν
\Aχράντων Mυστηρίων, πρίν καταλύσει ï
îερέας τά Tίµα ∆΅ρα.

≠Oταν àρχίσει ™ βάπτιση προσφέρεται
αéτός ï ïποÖος θά βαπτιστεÖ, âάν εrναι
µωρό τό κρατÄ ï àνάδοχός του, âάν εrναι
µεγάλος προσφέρεται µόνος του καί ï àνά-
δοχός του εrναι δίπλα του. \Aνάδοχος λέγε-
ται âπειδή àναλαµβάνει καί δέχεται νά
φυλάξει τήν πίστη καί νά φροντίσει œστε ï
βαπτιζόµενος νά ζήσει χριστιανική ζωή. ^O
îερέας τότε διαβάζει πρ΅τα τούς âξορκι-
σµούς καί τίς εéχές ¬λες. Erναι λάθος πού
γιά νά συντοµέψουν κάποιες φορές τό
µυστήριο δέν διαβάζουν αéτές τίς εéχές µέ
àποτέλεσµα πολλές φορές µετά ï βαπτιζό-
µενος νά βασανίζεται ¦ νά ταράσσεται στόν
≈πνο του κ.τ.λ. ^O àνάδοχος πρέπει νά εrναι
ôνθρωπος εéσεβής καί çρθόδοξος βέβαια,

àλοίµονο στούς γονεÖς πού âπιλέγουν γιά
àνάδοχο τοÜ παιδιοÜ τους κάποιον κοσµι-
κό καί ôσχετο µέ τήν χριστιανική ζωή. Π΅ς
θά µπορέσει αéτός ï ôνθρωπος, πού δέν
βιώνει καί δέν àγαπÄ ï €διος τόν Θεό, νά
µεταδώσει τήν πίστη καί νά διαφυλάξει τίς
•ποσχέσεις πού öδωσε âνώπιον τοÜ ΘεοÜ
γιά τόν βαπτιζόµενο πού àναλαµβάνει;

Kατόπιν ï îερέας φυσÄ τρεÖς φορές σέ
σχÉµα σταυροÜ τόν κατηχούµενο, àνανεώ-
νοντας öτσι τό πρ΅το φύσηµα πού öδωσε ï
Θεός στόν \Aδάµ. ΦυσÄ τρεÖς φορές γιατί
τρία εrναι τά πρόσωπα τÉς Âγίας Tριάδος
καί φυσÄ σέ σχÉµα σταυροÜ γιατί ™ σωτηρία
µας προÉλθε àπό τόν σταυρό âπάνω ε¨ς τόν
ïποÖο σταυρώθηκε ï Xριστός µας. Mετά ï
îερέας τόν σφραγίζει τρεÖς φορές µέ τό χέρι
του µέ τό σηµεÖο τοÜ σταυροÜ. Πρίν τόν
âµφυσήσει σταυροειδ΅ς καί πρίν τόν σφρα-
γίσει, ï κατηχούµενος πρέπει νά βγάλει τά
ροÜχα καί τά παπούτσια του καί νά κοιτÄ
πρός τήν \Aνατολή πού σηµαίνει ¬τι πρέπει
νά εrναι âλεύθερος àπό τά πάθη καί γυµνός
àπό τήν êµαρτία βλέποντας µόνο πρός τόν
\IησοÜ, στή νέα \Aνατολή τÉς ζωÉς του. ^O
îερέας âκείνη τήν œρα προεικονίζει τόν

°ÁÒÚÈÛfiÓ ÌÔÈ...

&
τί συµβολίζει;

Tί εrναι 
™ βάπτιση

B΄ MEPOΣ
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Xριστό πού öπλασε τόν ôνθρωπο καί ï
βαπτιζόµενος ε¨κονίζει τόν πεσόντα \Aδάµ,
ï ïποÖος àφοÜ πλανήθηκε, âπιστρέφει τώρα
γυµνός καί âλεύθερος àπό κάθε êµαρτία.
Kατόπιν ï îερέας βάζει τό χέρι του âπάνω
στό κεφάλι τοÜ βαπτιζόµενου γιά νά τοÜ
µεταδώσει τή Θεία Xάρη καί παρακαλεÖ τό
Θεό νά µήν àρνηθεÖ ποτέ ï βαπτιζόµενος τό
ùνοµα τÉς Âγίας Tριάδος καί µέ τό βάπτι-
σµα πού θά λάβει νά γίνει τέλειος. \AφοÜ
¬πως ε€παµε διαβάζει ï îερέας τούς âξορκι-
σµούς, κατόπιν διαβάζει
τήν τελευταία εéχή µέ
τήν ïποία ζητÄ àπό τό
Θεό νά διώξει τελείως
τόν δαίµονα àπό τόν
βαπτιζόµενο, γιά νά τόν
στηρίξει στήν πίστη του.
\Aφιερώνει τόν βαπτιζό-
µενο στό Θεό καί σάν
βεβαίωση ¬λων αéτ΅ν
ξαναφυσÄ καί σφραγί-
ζει πάλι τόν βαπτιζόµε-
νο τρεÖς φορές. Στό
τέλος τÉς εéχÉς γίνεται
™ àποταγή τοÜ διαβό-
λου. Γυρίζει τόν βαπτι-
ζόµενο πρός τά δυτικά
καί τόν προστάζει νά
àρνηθεÖ τόν σατανÄ καί
τά öργα του. Tόν ρωτÄ
ôν πραγµατικά àρνήθη-
κε τό σατανÄ κι âκεÖνος ïµολογεÖ “àπεταξά-
µην” κι ¬ταν εrναι βρέφος τό “àπεταξάµην”
φυσικά τό ïµολογεÖ ï àνάδοχος. ≠Yστερα
γυρίζει τόν βαπτιζόµενο πρός τήν \Aνατολή
πού σηµαίνει ¬τι öφυγε πλέον àπό τό σκο-
τάδι καί γυρίζει στό φ΅ς καί τόν ρ΅τα ï
îερέας ôν συντάσσεται µέ τό Xριστό καί ôν
πιστεύει σ\ Aéτόν. Kαί ï βαπτιζόµενος ïµο-
λογεÖ “συντάσσοµαι” καί λέγει τότε καθαρά
τό σύµβολο τÉς Πίστεως. Mόλις τελειώσει,
τόν ρωτÄ καί πάλι ï îερέας âάν συντάσσεται

µέ τόν Xριστό καί τότε ï βαπτιζόµενος ¦ ï
àνάδοχος βεβαιώνει τήν πίστη του στό Θεό
λέγοντας “συνεταξάµην Aéτ΅” καί τότε ï
îερέας τοÜ λέει “προσκύνησον Aéτ΅”. Tότε
ï βαπτιζόµενος ¦ ï àνάδοχος κάνει τό
σηµεÖο τοÜ σταυροÜ καί προσκυνÄ τό
ε¨κόνισµα τοÜ \IησοÜ XριστοÜ πού σηµαίνει
τήν •ποταγή του στό Xριστό καί τήν àληθι-
νή ïµολογία του. \Aµέσως ï îερέας γυρίζει
κι αéτός àνατολικά καί εéχαριστεÖ τό Θεό
πού θέλει νά σωθοÜν ¬λοι οî ôνθρωποι.

\AφοÜ λοιπόν öγινε àπό
τό βαπτιζόµενο ™ ïµο-
λογία τÉς \Oρθοδόξου
Πίστεως, ï îερέας τόν
ïδηγεÖ µέσα στόν
κυρίως ναό, πού αéτό
συµβολίζει ¬τι βρÉκε ï
îερέας ≤να àπολολώς
πρόβατο καί τό ïδηγεÖ
στόν Παράδεισο καί τό
προσφέρει στόν \IησοÜ
Xριστό. Kατά µίµηση δέ
τοÜ Âγίου Συµε΅νος
πού πÉρε τόν Xριστό
στήν àγκαλιά του ½ς
θεÖο βρέφος, φέρνει τόν
βαπτιζόµενο µπροστά
στό θυσιαστήριο καί
τοÜτο συµβολίζει ¬τι
τόν προσφέρει στόν
Xριστό καί àνήκει µόνο

σέ Aéτόν. ^O βαπτιζόµενος τότε προσκυνÄ
τόν Θεό, ¬πως ï ôσωτος υîός àγκάλιασε τήν
œρα τήν âπιστροφÉς του τόν πατέρα του.
Aéτό συµβολίζει ¬τι qρθε ™ συµφιλίωση
πλέον µεταξύ ΘεοÜ καί àνθρώπου. Γιά νά
γίνει ¬µως βέβαιη καί àσφαλής ™ âπιστροφή
καί ™ ïµολογία τοÜ βαπτιζόµενου ï îερέας
καλεÖ καί τόν àνάδοχο καί τοÜ λέει νά προ-
σκυνήσει κι αéτός τρεÖς φορές τό îερό
Θυσιαστήριο καί τότε ï àνάδοχος παίρνει
àπό τό χέρι ¦ κρατÄ στήν àγκαλιά ôν εrναι
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βρέφος, τόν βαπτιζόµενο καί τόν ïδηγεÖ
πρός τό ≠Aγιο Bάπτισµα. Aéτό δείχνει ¬τι
καί ï àνάδοχος πιστεύει àκράδαντα στό
Θεό καί τόν προσκυνÄ çρθοδόξως. Tό ¬τι
παίρνει τόν βαπτιζόµενο àπό τό χέρι συµ-
βολίζει ¬τι τόν παρέλαβε µέσα àπό τήν
àγκαλιά τοÜ ΘεοÜ •πό τήν εéθύνη του καί
öκτοτε çνοµάζεται πνευµατικός του ïδηγός
καί πατέρας. \Eάν ï βαπτιζόµενος εrναι βρέ-
φος, àφοÜ προσκυνήσει τό µωρό στό îερό
θυσιαστήριο ï îερέας τό τοποθετεÖ µπροστά
στήν ^Ωραία Πύλη καί ï àνάδοχος σκύβει
καί τό παίρνει µόνος στήν àγκαλιά του σά
νά τό öπαιρνε àπό τά χέρια τοÜ XριστοÜ καί
βαδίζουν πρός τήν κολυµβÉθρα. ≠Oλη ™
τελετή τοÜ îεροÜ µυστηρίου τÉς βαπτίσεως
γίνεται âνώπιον τοÜ îερέως, âνώπιον τ΅ν
àνθρώπων, âνώπιον τ΅ν êγίων, âνώπιον
τ΅ν àγγέλων καί âνώπιον τοÜ ΘεοÜ, œστε
κατά τή ∆ευτέρα Παρουσία, τήν œρα πού θά
δίνει λόγο ï àνάδοχος γιά τό ôν τήρησε τίς
•ποσχέσεις πού öδινε âνώπιόν τους καί γιά
τό âάν ïδήγησε στή χριστιανική ζωή τό
βαπτιζόµενο, ¬λοι αéτοί θά εrναι µάρτυρες
σέ περίπτωση πού ï àνάδοχος àρνηθεÖ τίς
εéθύνες του. Στά παλαιότερα χρόνια, âπει-
δή àκριβ΅ς τό µυστήριο τοÜ βαπτίσµατος
εrναι πολύ µεγάλο καί σπουδαÖο, γι\ αéτό
τελεÖτο συνήθως τό Mεγάλο Σάββατο àπό
τόν àρχιερέα ¦ πρίν τή Θεία Λειτουργία,
¬ταν διαβάζονταν τά àναγνώσµατα τ΅ν
προφητ΅ν σέ κάποια µεγάλη γιορτή, τή
στιγµή πού ψάλλουµε τό “¬σοι ε¨ς Xριστόν
âβαπτίσθητε”.

^O îερέας προηγεÖται καί ï àνάδοχος
öχει φθάσει στήν κολυµβÉθρα µέ τόν βαπτι-
ζόµενο καί τόν προσφέρει στόν îερέα γιά τή
βάπτιση. ^H κολυµβÉθρα συµβολίζει τή
µήτρα τÉς γυναÖκας àπό τήν ïποία γεννÄται
τό βρέφος, öτσι τώρα καί ™ âκκλησία µας
γεννÄ τό νέο παιδί της. Γι\ αéτό καί ¬λοι
µας ε€µαστε àδέλφια, διότι àπό τήν €δια

πνευµατική µητέρα, τήν \Eκκλησία, γεννη-
θήκαµε. Γεµίζουµε τήν κολυµβÉθρα µέ νερό
πού µÄς •πενθυµίζει τόν \Iορδάνη ποταµό
¬που βαπτίστηκε ï Kύριός µας. \Aνάβουµε
τά κεριά, τά ïποÖα συµβολίζουν τό φωτισµό
τοÜ Âγίου Πνεύµατος καί τό ¬τι ï βαπτιζό-
µενος àπό τό σκοτάδι öρχεται πρός τό φ΅ς
καί γίνεται υîός φωτός. Θυµιάζει ï îερέας
γύρω àπό τήν κολυµβÉθρα κι αéτό συµβολί-
ζει τήν εéωδία πού σκορπίζει ™ παρουσία
τοÜ Âγίου Πνεύµατος καί àµέσως ï îερέας
•µνεÖ κι εéλογεÖ τήν Bασιλεία τοÜ Πατρός
καί τοÜ YîοÜ καί τοÜ Âγίου Πνεύµατος.
Kατόπιν âκφωνεÖ τά ε¨ρηνικά καί ï λαός
ζητÄ àπό τό Θεό νά στείλει τό öλεός Tου καί
γι\ αéτό àναφωνεÖ τό Kύριε âλέησον. Kατό-
πιν ï îερέας προσεύχεται καί γιά τόν ëαυτό
του, τόσο γιά νά τόν συγχωρήσει καί νά τόν
καθαρίσει ï Θεός, γιά νά µήν εrναι µολυ-
σµένος àπό καµία êµαρτία, ¬σο καί νά τοÜ
δώσει δύναµη ï Θεός γιά νά µπορέσει νά
τελέσει αéτό τό µεγάλο Mυστήριο. Γιατί
πραγµατικά εrναι µεγάλη ™ εéεργεσία πού
µÄς κάνει ï Θεός καί εrναι µέγα τό Mυστή-
ριο τÉς βαπτίσεως, àφοÜ κατεβαίνει τό
≠Aγιο ΠνεÜµα καί ï βαπτιζόµενος καθαρίζει
àπό κάθε êµαρτία, γι\ αéτό καί ï îερέας
àναφωνεÖ “Mέγας ε¨ Kύριε καί θαυµαστά τά
öργα Σου”. Kατόπιν ï îερέας âκφωνεÖ µία
àκόµη εéχή πρός τόν \IησοÜ Xριστό, ¬που
àπαριθµεÖ ¬λα τά •π\ AéτοÜ θαυµάσια.  Tόν
îκετεύει νά öλθει κι \EκεÖνος παρών στή
βάπτιση καί διά τοÜ Âγίου Πνεύµατος νά
êγιάσει τό νερό, τό ïποÖο ï îερέας êγιάζει
σφραγίζοντας αéτό διά τοÜ σηµείου τοÜ
σταυροÜ. ‰Eπειτα φυσÄ πάνω àπό τό νερό
τρεÖς φορές, σύµφωνα µέ τά λόγια τÉς
ΓραφÉς πού λέγει ¬τι “ΠνεÜµα ΘεοÜ âπεφέ-
ρετο âπάνω τοÜ ≈δατος” γιά νά συντρι-
φθοÜν ¬λες οî âνάντιες δυνάµεις καί νά
γίνει τό νερό πνευµατικό καί ±γιο. \AφοÜ
προσευχηθεÖ ï îερέας λέγει τό “ε¨ρήνη πÄσι”
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καί àµέσως µετά “τάς κεφαλάς ™µ΅ν τ΅
Kυρίω κλίνοµεν” ¬που ï îερέας µαζί µέ τό
λαό σκύβουν τό κεφάλι âνώπιον τοÜ Kυρί-
ου πού εrναι παρών. Kαί ï îερέας λέγει πρός
τόν παρόντα Kύριο: “Σύ, ï ïποÖος qλθες ε¨ς
τόν \Iορδάνη καί êγίασες τά ≈δατα, δέξαι κι
âµÄς, οî ïποÖοι δουλικ΅ς σ\ âσένα προσπί-
πτοµεν καί êγίασε τά ≈δατα ταÜτα καί ™µÄς
τά ïποÖα ôς γίνουν ε¨ς •γεία ψυχÉς τε καί
σώµατος. ≠Oλοι µαζί τότε σηκώνουν τό
κεφάλι τους, ¬πως καί ï Kύριος µÄς àνύ-
ψωσε στούς οéρανούς, ¬ταν ¬λοι µας πέσα-
µε στήν êµαρτία. Tότε ™ κολυµβÉθρα εrναι
γεµάτη àπό ±γιο ΠνεÜµα καί ï îερέας ρίχνει
âντός αéτÉς τό λάδι σέ σχÉµα σταυροÜ. Tό
λάδι αéτό φανερώθηκε καί τήν âποχή τοÜ
N΅ε, ¬ταν µιά περιστερά qλθε µέσα στήν
κιβωτό πού öπλεε πάνω στά νερά καί κρα-
τοÜσε ≤να κλαδί âλιÄς. Tό νερό τοÜ κατα-
κλυσµοÜ σήµαινε τό βάπτισµα, ™ περιστερά
τό ≠Aγιο ΠνεÜµα καί τό κλαδί τÉς âλιÄς τό
ôπειρο öλεος καί τήν àγαθότητα τοÜ ΘεοÜ.
≠Oταν ï îερέας ρίξει τό λάδι µέσα στήν
κολυµβÉθρα ψάλλει δυνατά τό àληλλούϊα,
τό ïποÖο àναφωνοÜσαν καί οî προφÉτες τÉς
παλαιÄς διαθήκης καί σηµαίνει âπιδηµία
ΘεοÜ, δηλαδή öρχεται ï Θεός. Kαί τό öλεγαν
αéτό γιατί ¦ξεραν, σύµφωνα µέ τίς προφη-
τεÖες ¬τι θά âρχόταν ï Θεός καί µέ τήν
πρώτη καί µέ τήν ∆ευτέρα Παρουσία Tου,
γι\ αéτό καί ™ âκκλησία µας συνεχίζει νά τό
λέγει, âπειδή προσµένει τό Xριστό τώρα
κατά τή ∆ευτέρα Παρουσία Tου. \Aµέσως
µετά ï îερέας àλοίφει ¬λο τό σ΅µα τοÜ
βαπτιζόµενου µέ τό ≠Aγιο ‰Eλαιο καί αéτό
πάλι εrναι συµβολικό: ≠Oπως δηλαδή τά
àρχαÖα χρόνια οî παλαιστές ôλειφαν τό
σ΅µα τους µέ λάδι γιά νά γλυστροÜν àπό τά
χέρια τοÜ âχθροÜ, öτσι καί τώρα ï βαπτιζό-
µενος àλείφεται µέ λάδι συµβολικά γιά νά
µπορεÖ νά γλυστρÄ àπό τά χέρια καί τά
νύχια τοÜ διαβόλου κατά τοÜ ïποίου σέ ¬λη

του τή ζωή θά µάχεται. \Aµέσως µετά, ï
βαπτιζόµενος µπαίνει στήν κολυµβÉθρα
ïλόγυµνος, ¬πως πλάστηκε τήν πρώτη
φορά. ^O îερέας τόν àκουµπÄ στό κεφάλι
καί τόν καταδύει µέσα στό νερό µία φορά
λέγοντας: “Bαπτίζεται ï δοÜλος τοÜ ΘεοÜ
(καί àναφέρει τό χριστιανικό ùνοµα) ε¨ς τό
ùνοµα τοÜ Πατρός καί àµέσως τόν βγάζει
καί τόν βυθίζει µέ τόν €διο τρόπο λέγοντας
“Kαί τοÜ YîοÜ” καί πάλι τόν βγάζει καί τόν
βυθίζει γιά τρίτη φορά λέγοντας “Kαί τοÜ
Âγίου Πνεύµατος” κι öτσι τόν βγάζει τετε-
λειωµένον µέ τό ≠Aγιο Bάπτισµα. ^Oλόκλη-
ρος ï βαπτιζόµενος πρέπει να βρίσκεται
µέσα στό νερό τÉς κολυµβÉθρας, γεγονός
πού τονίζουν καί ±γιοι Πατέρες καί γι\ αéτό
θά πρέπει νά βαπτίζονται µικρά τά παιδιά,
δύο, τρι΅ν µην΅ν τό πολύ γιά νά χωροÜν
στήν κολυµβÉθρα ïλόκληρα. Oûτε µία τρίχα
τÉς κεφαλÉς τοÜ βαπτιζόµενου δέν πρέπει
νά µείνει âκτός τοÜ ≈δατος. Kακ΅ς µερικοί
κληρικοί καθίζουν τόν βαπτιζόµενο µέσα
στήν κολυµβÉθρα καί τόν ραντίζει µέ τό
νερό. Γιατί οî 3 àναδύσεις καί οî καταδύ-
σεις συµβολίζουν τήν τριήµερη Tαφή καί
\Aνάσταση τοÜ XριστοÜ µας καί ¬πως ï
Kύριος ε¨σÉλθε ïλόκληρος µέσα στό µνÉµα,
öτσι καί τό βρέφος ¦ ï µεγάλος ¬ταν βαπτί-
ζονται πρέπει νά ε¨σέρχονται ïλόκληροι
µέσα στό νερό. Erναι ôξιο προσοχÉς νά
ποÜµε ¬τι ï îερέας δέν λέγει “βαπτίζω âγώ”
àλλά “βαπτίζεται” âπειδή αéτό µαρτυρεί ¬τι
ï βαπτιζόµενος βαπτίζεται µέ δική του
θέληση καί ùχι µέ τή θέληση τοÜ îερέα. 

Στό âπόµενο τεÜχος θά τελειώσει αéτό
τό âκτενές ôρθρο γιά τό ±γιο Bάπτισµα,
δίδοντας àναλυτικά ¬πως καί µέχρι τώρα τί
àκολουθεÖ, àπό τή στιγµή πού ï βαπτιζόµε-
νος βγαίνει àπό τήν κολυµβÉθρα.  

\Aπό τό βιβλίο “Tό Bάπτισµα”,

\Aρχιµ. Nεκταρίου Mουλατσιώτη: 

\Aθήνα 1991, B΄ ‰Eκδοση
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M
ία àπό τίς µεγαλύτερες δωρε-
ές πού öκανε ï Θεός στόν
ôνθρωπο εrναι ™ µετάνοια.
≠Oλοι µας καθηµερινά êµαρ-
τάνουµε καί γνωρίζοντάς το

αéτό ï Θεός µÄς öδωσε ½ς δ΅ρο τή µετάνοια,
µέ τήν ïποία καί πάλι γινόµαστε καθαροί àπό
κάθε êµαρτία, ™ ïποία µÄς χωρίζει οéσιαστι-
κά àπό τό Θεό. ≠Eνα τρανταχτό παράδειγµα
µετανοίας πού γεµίζει âλπίδα τήν ψυχή κάθε
êµαρτωλοÜ εrναι ï βίος τÉς ïσίας Mαρίας τÉς
A¨γυπτίας. ^H µετάνοια τÉς Âγίας αéτÉς εrναι
τόσο συγκλονιστική καί τόσο µεγαλειώδης
πού ™ \Eκκλησία µας τιµÄ δύο φορές τή µνήµη
της, µία τήν 1η \Aπριλίου κάθε öτους καί δεύ-
τερη φορά τήν E΄ Kυριακή τ΅ν Nηστει΅ν,
θέλοντας νά µÄς δώσει ≤να παράδειγµα γιά νά
πορευθοÜµε τήν περίοδο τÉς Mεγάλης Tεσσα-
ρακοστÉς, àλλά καί σέ ¬λη τήν πορεία τÉς
ζωÉς µας. 

^H ïσία Mαρία öζησε πιθαν΅ς τόν 4ο
α¨΅να στήν \Aλεξάνδρεια τÉς A¨γύπτου, µιά
πόλη πλούσια, àλλά àρκετά διεφθαρµένη âκεί-
νη τήν âποχή. ‰Eτσι λοιπόν καί ™ Mαρία ¦δη
àπό τήν ™λικία τ΅ν 12 âτ΅ν, χάρις στήν àπα-
ράµιλλη φυσική çµορφιά της παρεκτράπηκε
καί ôρχισε ¦δη νά ζεÖ ζωή διεφθαρµένη γιά 17
περίπου χρόνια, παρασύροντας στήν êµαρτία,
τήν πορνεία καί τή φιληδονία κι ôλλες ψυχές.
Mιά µέρα, ¬ταν qταν περίπου 30 âτ΅ν, στό
λιµάνι τÉς πόλης, ≤να πλοÖο qταν öτοιµο νά
àναχωρήσει γιά τά ̂ Iεροσόλυµα καί στήν ψυχή
τÉς Mαρίας γεννήθηκε ™ àνάγκη νά πάει κι
âκείνη ≤ως âκεÖ. Ξηµέρωνε ™ 14η Σεπτεµβρίου,
γιορτή τÉς ^Yψώσεως τοÜ Tιµίου ΣταυροÜ,
¬ταν τό πλοÖο öφθασε στά ̂ Iεροσόλυµα κι ¬λοι
οî προσκυνητές öτρεξαν γιά νά προσκυνήσουν
τόν Tίµιο Σταυρό. \Aνάµεσα τους καί ™ Mαρία
öτρεξε πρός τό Nαό πού öχτισε ™ Âγία ^Eλένη,
àλλά µία àόρατη δύναµη τήν âµπόδιζε νά µπεÖ

HH  OO™™IIAA

MMAAPPIIAA  ìì  AAII°°YY¶¶TTIIAA
ΦωτισθεÖσα âνθέως ΣταυροÜ 

τFÉ χάριτι, τÉς µετανοίας âδείχθης 
φωτοφανής λαµπηδών, τ΅ν παθ΅ν 
τόν σκοτασµόν, λιποÜσα πάνσεµνε·

¬θεν ½ς ôγγελος ΘεοÜ, 
Zωσιµ÷Ä τ΅ îερ΅ ½ράθης âν τFÉ âρήµω,

Mαρία ïσία MÉτερ· 
µεθ\ οy δυσώπει •πέρ πάντων ™µ΅ν.

\Aπολυτίκιον τÉς 
^Oσίας Mαρίας τÉς A¨γυπτίας



µέσα. Γιά àρκετή œρα προσπαθοÜσε νά µπεÖ
àπό τήν àνοιχτή πόρτα τοÜ NαοÜ, àλλά δέν
µποροÜσε καί τότε κατάλαβε πώς τήν âµπόδι-
ζαν οî êµαρτίες της καί πώς qταν àνάξια νά
προσκυνήσει. Aéτή ™ συναίσθηση τÉς öφερε
àσταµάτητα δάκρυα στά µάτια. Προσευχήθηκε
µέ µεγάλη συναί-
σθηση τÉς êµαρτω-
λότητάς της στή
Mητέρα τοÜ Xρι-
στοÜ, στήν Πανα-
γία µας νά µεσιτεύ-
σει στόν Yîό της
καί νά συγχωρέσει
τίς êµαρτίες της.
Tά δάκρυα
κυλοÜσαν àκόµη
àσταµάτητα, ¬ταν
âπιτέλους ™ Mαρία
µπόρεσε νά διαβεÖ
τήν ε€σοδο τοÜ
NαοÜ καί µέ ψυχή
συντετριµµένη àπό
τή µετάνοια νά
προσκυνήσει τόν
Tίµιο Σταυρό,
•ποσχόµενη ¬τι
πλέον θ\ àλλάξει
ζωή. ≠Oταν βγÉκε
àπό τό Nαό àνα-
ρωτιόταν ποÜ νά
πορευθεÖ, ¬ταν µία
âσωτερική φωνή
τÉς εrπε νά πορευ-
θεÖ πρός τήν öρηµο
τοÜ \Iορδάνη
ΠοταµοÜ. \EκεÖ
βρÉκε ≤ναν πνευ-
µατικό îερέα, âξο-
µολογήθηκε τά
êµαρτήµατά της,
καί àφοÜ πέρασε τόν \Iορδάνη προχώρησε στήν
öρηµο. \EκεÖ öζησε 47 ïλόκληρα χρόνια µέ
αéστηρή νηστεία, προσευχή καί δάκρυα µέσα
στήν àφιλόξενη öρηµο πού qταν καυτή τό πρωΐ

καί παγωµένη ¬λη τή νύχτα, χωρίς τροφή,
χωρίς ροÜχα, χωρίς στέγη. \Eκείνη πού öµενε
στά καλύτερα δωµάτια στήν \Aλεξάνδρεια,
öτρωγε τά καλύτερα φαγητά, ζοÜσε µέσα στή
χλιδή καί στήν πολυτέλεια καί ταυτόχρονα
µέσα στήν φιληδονία καί στήν àκολασία, πέρα-

σε ¬λη τή ζωή της
στήν öρηµο öχο-
ντας πάρει µαζί
της µόνο τά ροÜχα
πού φοροÜσε καί
τρία ψωµιά πού
µόλις τελείωσαν,
γιά 47 ïλόκληρα
χρόνια öτρωγε τά
χόρτα τÉς âρήµου
καί ξεδιψοÜσε στό
νερό τοÜ \Iορδάνη.
Γιά στρ΅µα της
εrχε τήν ôµµο τÉς
âρήµου, γιά σκεύη
της τ\ ôστρα τοÜ
οéρανοÜ, γιά φίλο
της καί συντρφιά
τά ôγρια θηρία καί
µόνο γιά µία φορά
στή ζωή  της µετά
àπό 47 χρόνια
συνάντησε κατ\
ο¨κονοµίαν ΘεοÜ
ôνθρωπο, τόν
\AββÄ ZωσιµÄ àπό
τή Mονή τοÜ Tιµί-
ου ΣταυροÜ.
≠Oπως qταν συνή-
θεια τ΅ν µοναχ΅ν
τÉς âποχÉς, öφευ-
γαν àπό τό µονα-
στήρι τους στήν
öρηµο, àπό τήν
Kαθαρά ∆ευτέρα

µέχρι τήν Kυριακή τ΅ν Bαΐων. ≠Eνας àπό
αéτούς τούς µοναχούς, ï \AββÄς ZωσιµÄς ξεκί-
νησε λοιπόν γιά τήν öρηµο, παρακαλ΅ντας τό
Θεό νά τοÜ δείξει κάποιο Γέροντα τÉς âρήµου
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γιά νά èφεληθεÖ πνευµατικά. Kαθώς προσευ-
χόταν àντιλήφθηκε µιά σκιά àνθρώπου καί
σκέφτηκε ¬τι €σως νά qταν διαµονική âνέργεια
κι öκανε τό σταυρό του. Πρόσεξε ¬µως ¬τι αéτό
πού öβλεπε µπροστά του εrχε µαÜρο σ΅µα,
γυµνό καί κατάλευκα µαλλιά. ^O \AββÄς πίστε-
ψε ¬τι βρÉκε τόν âρηµίτη πού θά τόν èφελοÜσε
πνευµατικά, ¬πως εrχε ζητήσει àπό τό Θεό.
‰Aκουσε τότε τή φωνή αéτοÜ τοÜ àσκητικοÜ
πλάσµατος νά τοÜ λέει: “Συγχώρεσέ µε \AββÄ
ZωσιµÄ, àλλά âπειδή εrµαι γυναίκα γυµνή, ρίξε
µου τό ρÄσο νά σκεπαστ΅ καί θά öρθω νά µέ
εéλογήσεις”. ≠Oταν ôκουσε τό ùνοµά του àπό
τά χείλη τÉς γυναίκας, ï ZωσιµÄς κατάλαβε
πώς ™ γυναίκα εrχε χάρισµα προορατικό.
≠Oταν ™ Âγία τόν πλησίασε, âκεÖνος γονάτισε
µέ τό πρόσωπο στή γÉ καί εrδε ¬τι τά πόδια της
δέν àκουµποÜσαν στή γÉ, àλλά α¨ωρεÖτο ≤ναν
πήχυ ψηλότερα. Tήν παρακάλεσε θερµά νά τοÜ
διηγηθεÖ τήν îστορία της καί τά àσκητικά της
παλαίσµατα καί ™ Âγία •πήκουσε. \Eκείνη τοÜ

διηγήθηκε π΅ς öζησε, π΅ς •πέµεινε τόν καύσω-
να τÉς ™µέρας, τό ψÜχος τÉς νύχτας, τήν πείνα,
àλλά παράλληλα καί τόν πόλεµο àπό τίς
παλαιές µνÉµες, πού γιά πολλά χρόνια τήν τυρ-
ρανοÜσαν. ^H Âγία Mαρία συµβούλεψε τόν
\AββÄ τήν ëπόµενη Σαρακοστή νά µήν öρθει
στόν \Iορδάνη, µόνο τή Mεγάλη Πέµπτη, ™µέρα
τοÜ MυστικοÜ ∆είπνου, νά öρθει νά τήν κοινω-
νήσει. \Eπέστρεψε ï \AββÄς ZωσιµÄς στή Mονή
του καί τόν ëπόµενο χρόνο, τήν Kαθαρά ∆ευτέ-
ρα δέν κατάφερε νά φύγει γιά τήν öρηµο, γιατί
öπεσε ôρρωστος στό κρεββάτι. Kαί τότε θυµή-
θηκε τά λόγια τÉς ïσίας. Tήν Mεγάλη Πέµπτη ï
Γέροντας πÉρε τή Θεία Kοινωνία ¬πως τοÜ εrχε
ζητήσει ™ ïσία Mαρία, λίγα σύκα, χουρµάδες
καί φακή βρεγµένη καί πÉγε στόν \Iορδάνη àνή-
συχος, διότι εrχε àρχίσει νά σκοτεινιάζει καί
δέν εrχε τρόπο νά περάσει àπέναντι. Erδε τότε
τήν ïσία Mαρία στήν àπέναντι ùχθη νά κάνει
τό σηµεÖο τοÜ σταυροÜ καί νά διασχίζει τόν

ποταµό περπατώντας πάνω στά νερά σάν νά
qταν σέ στεριά. \AφοÜ µέ µεγάλη συγκίνηση κοι-
νώνησε τ΅ν \Aχράντων Mυστηρίων, ζήτησε àπό
τόν Γέροντα νά öρθει πάλι στό σηµεÖο πού εrχαν
συναντηθεÖ τήν προηγούµενη χρονιά, µετά àπό
≤να χρόνο. \Aπό τά τρόφιµα πού τÉς εrχε φέρει
ï Γέροντας κράτησε µόνον τρία σπυριά φακή,
öκανε τό σηµεÖο τοÜ σταυροÜ, πέρασε τόν \Iορ-
δάνη περπατώντας στά κύµατα καί χάθηκε
στήν öρηµο. ^O \AββÄς ZωσιµÄς âπέστρεψε στή
Mονή του, âν΅ σκεπτόταν ¬τι ξέχασε νά ρωτή-
σει τό ùνοµα τÉς Âγίας. Tόν ëπόµενο χρόνο
βγÉκε πάλι ï Γέροντας στήν öρηµο àναζητώ-
ντας τή µεγάλη àσκήτρια. ≠Oταν τήν βρÉκε âκεί-
νη qταν ¦δη νεκρή µέ τό σ΅µα της στραµµένο
στήν \Aνατολή καί τά χέρια σταυρωµένα. ∆ιά-
βασε προσεκτικά τίς λέξεις πού qταν χαραγµέ-
νες στή γÉ κοντά της: “\AββÄ ZωσιµÄ θÄψε τό
σ΅µα τÉς ταπεινÉς Mαρίας, âδ΅ ¬που τό
βρÉκες καί παρακάλεσε τό Θεό γιά µένα. \Eτε-
λειώθην τό µÉνα Φαρµουθί (\Aπρίλιο) τή νύχτα

âκείνη κατά τήν ïποία µετέλαβα. ^O Γέροντας
σκεφτόταν π΅ς νά σκάψει τόν τάφο της, àφοÜ
δέν εrχε µαζί του κανένα âργαλεÖο, ¬ταν âµφα-
νίστηκε ≤να λιοντάρι, τό ïποÖο ôρχισε νά γλύ-
φει τά πόδια τÉς νεκρÉς. ^O \AββÄς στήν àρχή
φοβήθηκε, àλλά καθώς τό εrδε ¦ρεµο τοÜ εrπε:
“Θηρίο àνήµερο, âπειδή δέν öχω âργαλεÖα γιά ν\
àνοίξω τόν τάφο τÉς ïσίας, σκÄψε âσύ τή γÉ νά
θάψουµε τό λείψανο, γιατί ï Θεός σ\ öστειλε
âδ΅ νά µέ βοηθήσεις”. Tό λιοντάρι σά νά εrχε
λογικό öσκαψε τό λάκκο στά µέτρα πού öπρεπε,
öβαλε µετάνοια στό Γέροντα κι öφυγε. ̂ O \AββÄς
ZωσιµÄς öθαψε τό σ΅µα τÉς ^Oσίας Mαρίας
καί âπέστρεψε συγκλονισµένος στή Mονή του.
^H \Eκκλησία µας τιµÄ τή µνήµη τÉς ^Oσίας
Mαρίας τήν 1η \Aπριλίου, àλλά καί τήν E΄
Kυριακή τ΅ν Nηστει΅ν, ½ς παράδειγµα µετα-
νοίας. 

(\Aνάτυπο µέ τίτλο “Mεγάλη καί θαυµαστή 
™ δύναµη τÉς µετανοίας”

\Eκδ. “\Oρθδόδοξος Kυψέλη, Θεσ/νίκη 2000)
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Xρειάζονται πολλά χρόνια καί àµέτρητα δάκρυα γιά νά σβήσει ≤να παρά-
πτωµα στά µάτια τ΅ν àνθρώπων. Γιά τό Θεό ¬µως àρκεÖ ≤να δάκρυ... 
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MÔÓ·‰ÈÎ¤Û EÌÂÈÚ›ÂÛ...

O
µακαριστός ±γιος αéτός ôνθρωπος,
ï πατήρ \Iωάννης Kαρασταµάτης
γεννήθηκε τό 1937 καί µεγάλωσε
στήν ‰Aνδρο στό χωριό \Aποίκια. Σέ

™λικία 20 âτ΅ν öφυγε γιά τήν \Aµερική, ¬που δηµι-
ούργησε ο¨κογένεια καί χειροτονήθηκε îερέας. Γιά
10 χρόνια âργάστηκε µέ îεραποστολικό ζÉλο στήν
\Aλάσκα και àφοÜ διακόνησε τήν \Eκκλησία σέ
πολλούς ναούς qλθε τελικά στή Σάντα Kρούζ, στό
ναό τοÜ Προφήτη \Hλία, τόν ïποÖο ï π. \Iωάννης
τελειοποίησε, τόν âγκαινίασε τό 1981 καί τόν κατέ-

στησε κέντρο çρθόδοξης ïµολογίας σέ
¬λη âκείνη τήν περιοχή, ¬που οî
ôνθρωποι qταν àποµακρυσµένοι àπό
τόν Θεό καί τήν \Eκκλησία. ^O π.
\Iωάννης qταν êπλός στή συµπεριφο-
ρά του, àγαποÜσε τούς âνορίτες του, ™
πόρτα τοÜ σπιτιοÜ του καί τίς νυχτερι-
νές καί àκατάλληλες zρες qταν àνοι-
χτή, παρά τίς διαµαρτυρίες τ΅ν
ο¨κείων του πολλές φορές γιά τόν
φόβο τ΅ν àνθρώπων τÉς νύχτας.

Tά κηρύγµατά του qταν πύρινα.
\AγαποÜσε τό Θεό καί ¦θελε νά Tόν
àγαπήσουν καί οî ôλλοι, γι\ αéτό
πήγαινε στά πάρκα καί κουβέντιαζε µέ
νέους àνθρώπους πού δέ γνώριζαν
τίποτε γιά τό Θεό καί τήν \Eκκλησία,
δέν qταν çρθόδοξοι, àλλά àνÉκαν σέ
ôλλα δόγµατα ¦ qσαν ^EβραÖοι καί
ôλλοι. 

\EκεÖνο δέ πού κατέστησε τόν Προ-
φήτη \Hλία πνευµατικό κέντρο qταν τό

ëξÉς θαυµαστό γεγονός:
Στήν ‰Aνδρο συµβαίνει τό θαÜµα µέ τούς κρί-

νους τÉς Παναγίας. ≠Oταν àνθίζουν οî κρίνοι τούς
πηγαίνουν στή χάρη της καί τούς βάζουν στήν
ε¨κόνα της. Φυσικά ξεραίνονται καί πέφτουν,
¬πως πέφτουν καί τά φύλλα καί µένει τό κοτσάνι
ξερό. Oî \Aνδρι΅τες àφήνουν στήν ε¨κόνα τά ξερά
κοτσάνια καί στή γιορτή της κάθε χρόνο αéτά
àνθίζουν καί βγάζουν µπουµπούκια.

^O π. \Iωάννης ¬πως εrναι φυσικό, εrχε ζήσει
αéτά τά θαυµαστά γεγονότα ¬ταν ζοÜσε στό

^̂OO  ÓÓÂÂÔÔÌÌ¿¿ÚÚÙÙ˘̆ÚÚ··˜̃  
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χωριό στά \Aποίκια, καί ¬ταν qρθε στό νησί, πÉγε
στό µοναστήρι τοÜ Âγίου Nικολάου καί ζήτησε
àπό τόν γέροντα ∆ωρόθεο κρίνους τÉς Παναγίας.

^O γέροντας τόν προµήθευσε ξερά κοτσάνια
καί ï π. \Iωάννης τά πÉρε µαζί του στήν \Aµερική·
τά τοποθέτησε στήν ε¨κόνα τÉς Παναγίας καί οî
κρίνοι ôνθισαν.

Aéτό τό γεγονός qταν àφορµή νά àναζωπυ-
ρωθεÖ ï ζÉλος του, τά κηρύγµατά του νά εrναι
φλογερά καί ï κόσµος νά προσέρχεται νά προ-
σκυνάει τήν Παναγία καί νά βρίσκει γνήσιο çρθό-
δοξο φρόνηµα. 

^O π. \Iωάννης qταν ùµορφη κι εéαίσθητη
ψυχή, öγραφε καί ποιήµατα θρησκευτικά, τόν
συγκινοÜσαν δέ πολύ τά θαύµατα τÉς Παναγίας
µας καί οî βίοι τ΅ν Âγίων.

Πολύ συχνά öγραφε στόν γέροντα ∆ωρόθεο νά
τοÜ στέλνει •λικό γιά τά κηρύγµατά του, βιβλία
καί ¬,τι ôλλο µποροÜσε νά τοÜ φανεÖ χρήσιµο
στήν διακονία του.

≠Oταν qλθε ™ πρεσβυτέρα στήν ^Eλλάδα, πÉρε
κρίνους καί τούς φύτεψαν στήν \Aµερική, âκεÖνοι
öπιασαν κι ¬ταν ôνθισαν, τούς τοποθέτησαν στήν
Παναγία. ^O π. \Iωάννης öκανε προσκυνητάριο µέ
κουβούκλιο καί τοποθέτησαν στήν Παναγία, ™
ïποία θαυµατουργικά ôνθιζε τούς κρίνους της
àπό τά ξερά κλαδιά.

\AγαποÜσε ¨διαίτερα τόν ≠Aγιο Nικόλαο, γιατί
àπό µικρό παιδί γνώριζε καί πήγαινε στό µονα-
στήρι. \Eκείνη δέ τήν âποχή, ôρχισε στήν ε¨κόνα
τÉς Παναγίας στό Kαθολικό τοÜ Âγίου Nικολάου
νά ρέει αxµα καί νά µυροβλίζει. ^O π. \Iωάννης
ôρχισε µέ θεÖο ζÉλο καί φλόγα νά µιλάει γιά τήν
Παναγία µας καί τά ôπειρα θαύµατά της. Erχε δέ
âξαπλώσει τή δράση του καί σέ àνθρώπους τ΅ν
ôλλων δογµάτων καί βάπτιζε πολλούς καί τούς
κατηχοÜσε στήν çρθοδοξία. Aéτή του ¬µως ™ κίνη-
ση καί ™ δραστηριότητα ôρχισε νά δυσαρεστεÖ
µερικούς κι ôρχισαν προειδοποιητικά τηλεφωνή-
µατα καί γράµµατα. Tότε qταν πού ï π. \Iωάννης
öγινε πολύ πιό φλογερός καί πύρινος καί συγκε-
κριµένα öλεγε: “≠Oσο τά µάτια µου öχουν νερό,
âγώ θά κηρύττω τόν Xριστό καί τήν \Oρθοδοξία”.

\AγαποÜσε τήν Παράδοση καί δέν àκολου-
θοÜσε τόν µοντέρνο τρόπο ζωÉς, οûτε καί τ΅ν

πολλ΅ν îερέων τÉς \AµερικÉς, πολλοί âκ τ΅ν ïποί-
ων τόν âκτιµοÜσαν ̈ διαίτερα γι\ αéτό. Kήρυττε γιά
τόν \Aντίχριστο καί συνιστοÜσε στούς χριστιανούς
του νά προφυλαχθοÜν àπό τίς παγίδες του, νά
àποφύγουν τό σφράγισµα, κι öτσι ôρχισαν νά
πυκνώνουν οî àπειλητικές προειδοποιήσεις γιά τή
ζωή του, âκεÖνος ¬µως δέν τά λογάριαζε ¬λα αéτά. 

Στίς 17 Mαΐου 1985 τό βράδυ πÉρε τηλέφωνο
τόν γέροντα στό Mοναστήρι τοÜ Âγίου Nικολάου
καί τοÜ ζήτησε πληροφορίες γιά τά θαύµατα τÉς
Παναγίας τÉς Mυροβλίτισσας. ^Eτοίµαζε κήρυγµα
γιά τήν Kυριακή καί θά µιλοÜσε γιά τήν Παναγία.

Tήν ôλλη µέρα, 18 Mαΐου, ï π. \Iωάννης qταν
µόνος του στό σπίτι µέ τόν γιό του Φώτιο, ™ πρε-
σβυτέρα öλειπε στήν κόρη τους. Tό àγόρι öφυγε νά
πάει σέ κάτι φίλους του, καί ï π. \Iωάννης πÉγε
στήν âκκλησία νά τήν ëτοιµάσει καί νά γράψει τό
κήρυγµα.

oHταν βράδυ. Tό àγόρι γύρισε àργά στό σπίτι
καί εrδε ¬τι δέν εrχε âπιστρέψει ï πατέρας του καί
πÉγε àνησυχώντας νά τόν βρεÖ στήν âκκλησία.

Kαί τότε àντίκρυσε τό φοβερό θέαµα: τόν
πατέρα του κατακρεουργηµένο καί àγνώριστο.
Tόν εrχαν βρεÖ µόνο του καί τόν βασάνισαν κτυ-
πώντας τό κεφάλι του µέ σφυριές, τό δέ σ΅µα του
τό κατακρεούργησαν µέ τό µαχαίρι. Kαί ¬πως διε-
πίστωσε ™ àστυνοµία, âπειδή âκεÖνος σπαρτα-
ροÜσε, πÉραν τό σταυρό του µέ τήν êλυσίδα καί
τόν öπνιξαν. Tό δέ αxµα πού χύθηκε àπό τίς πλη-
γές καί πληµµύρισε τό δάπεδο, τό χρησιµοποίη-
σαν γιά νά γράψουν δικά τους συνθήµατα στούς
τοίχους τοÜ ναοÜ καί τό 666. oHταν σατανιστές.

^O ±γιος îερέας µαρτύρησε στό σηµεÖο πού
φωτογραφήθηκε µέ τό σταυρό στό χέρι, €σως qταν
µιά πρόρρηση γιά τό τί θά âπακολουθοÜσε.

Συνέβησαν δέ πρό τοÜ θανάτου του τρία θαυ-
µατουργά γεγονότα:

Tό πρ΅το: οî àνθισµένοι κρίνοι τÉς Παναγίας
µία ëβδοµάδα πρό τοÜ µαρτυρίου του πέσανε ¬λοι
ξαφνικά, καί àπό τότε δέν öχουν ξανανθίσει.

Tό δεύτερο: ™ ε¨κόνα τÉς Παναγίας δάκρυσε,
τό δέ δάκρυ •πάρχει àκόµη âπάνω στήν ε¨κόνα.

Kαί τρίτο: âπί τρεÖς συνεχεÖς Kυριακές πρό
τοÜ µαρτυρίου του, κατά τή διάρκεια τÉς θείας
λειτουργίας, ï ±γιος αéτός ôνθρωπος öλαµπε καί
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τό πρόσωπό του σκόρπιζε àκτίνες, τό δέ παιδί
πού τοÜ öδινε τό ζέον καί εrδε τό παράδοξο αéτό
φαινόµενο, âπιτιµήθηκε αéστηρά νά µήν φανερώ-
σει τίποτε.

^H àστυνοµία âρεύνησε γιά τούς φονεÖς τοÜ
êγίου, βρÉκαν τρία ôτοµα, ≤να àνδρόγυνο καί τό
γιό τοÜ ôνδρα àπό ôλλη γυναίκα. oHταν îερεÖς
τοÜ σατανÄ καί πÉραν δηλητήριο κόµπρας ¬ταν
τούς συνέλαβαν. Oî δύο πέθαναν, âν΅ ï τρίτος
öχασε τά λογικά του καί δέν συννενοεÖται. \Aκόµα
àπό τήν àστυνοµία τό öγκληµα δέν öχει âξιχνια-
στεÖ. Tό λείψανο ¬µως τοÜ Âγίου qταν παραµορ-
φωµένο, τό δέ πρόσωπό του δέν µποροÜσαν νά τό
àντικρίσουν, γι\ αéτό τοÜ φορέσανε τήν καλή του
χρυσοκέντητη στολή καί σφραγίσανε τό φέρετρο
στή νεκρώσιµη àκολουθία.

≠Oταν öµαθε ï ™γούµενος τοÜ Âγίου Nικολά-
ου γιά τόν µαρτυρικό θάνατο τοÜ π. \Iωάννου,
öγραψε στήν πρεσβυτέρα καί τήν παρακάλεσε νά
τοÜ στείλει τά ôµφια τοÜ êγίου αéτοÜ àνθρώπου,
πού εrχαν συλλειτουργήσει στό µοναστήρι, στή
γιορτή τοÜ Âγίου ∆ωροθέου τό 1981. Πέρασε και-
ρός, δέν öλαβε καµιά àπάντηση.

Στίς 4 \Iουλίου τοÜ 1986 εrχαν λειτουργήσει
στό µοναστήρι καί βρίσκονταν âκεÖ àρκετοί
ôνθρωποι àπό τήν \Aθήνα. Περίµεναν δέ τό µεση-
µέρι µέ τό πρωϊνό καράβι ≤να ποÜλµαν προσκυ-
νητές γιά τήν àγρυπνία πού θά âπακολουθοÜσε
γιά τόν ≠Aγιο \Aθανάσιο τόν \Aθωνίτη. \AφοÜ τελεί-
ωσε ™ λειτουργία καί ëτοιµάζονταν νά βγοÜν àπό
τήν âκκλησία, ôρχισαν τά σήµαντρα νά χτυποÜν
πανηγυρικά. Tούς κατέλαβε ¬λους φόβος καί
δέος. \AφοÜ δέ πρός στιγµήν σταµάτησαν, ôρχισαν
âκ νέου πολύ öντονα καί τόσο πανηγυρικά καί
êρµονικά πού οî παρευρισκόµενοι âξέστησαν.
‰Eκαναν παράκληση στόν ≠Aγιο Nικόλαο καί
περίµεναν νά φανερωθεÖ κάτι θαυµαστό καί
περίεργο.

\AφοÜ qλθαν καί οî προσκυνητές µέ τό
ποÜλµαν, συζητοÜσαν ¬λη µέρα γιά τό θαυµαστό
αéτό γεγονός. Tό àπόγευµα χτύπησε τό τηλέφωνο
καί ζήτησε τόν γέροντα ∆ωρόθεο ™ κόρη τοÜ π.
\Iωάννη, Mαρία, πού εrχε öλθει ε¨δικά στήν ‰Aνδρο
γιά  νά φέρει τά ôµφιά του στό γέροντα ∆ωρόθεο. 

Tά öφερε στό µοναστήρι καί τά •ποδέχθηκαν

¬λοι οî προσκυνητές, âτέλεσαν àγρυπνία καί τά
öφεραν γιά προσκύνηση. Tά σήµαντρα χτυποÜσαν
στό µοναστήρι, τήν œρα àκριβ΅ς πού öµπαινε τό
καράβι µέ τά ôµφια τοÜ νεοµάρτυρος στό λιµάνι.

Oî âµφανίσεις µετά τό θάνατό του εrναι
πάµπολλες. Παραµονές τοÜ Âγίου Nικολάου τοÜ
1986, ï γέροντας ëτοίµαζε τό µοναστήρι καί τόν
βοηθοÜσαν γυναÖκες àπό τό χωριό. Kάποια στιγ-
µή εrδαν τόν µακαριστό πατέρα \Iωάννη νά περ-
πατÄ στήν αéλή καί νά öρχεται πρός τό µέρος
τους àπό τήν àνοιχτή πόρτα στήν τράπεζα. ‰Eβα-
λαν ¬λοι τίς φωνές, γιατί καί στό χωριό ¬λοι τόν
γνώριζαν καί τόν öλεγαν παπα-Γιάννη, καί χάθη-
κε àπό µπροστά τους. ≠Ωσπου νά συνέλθουν àπό
τήν ταραχή καί τό ξάφνιασµα, qρθε ï ταχυδρόµος
καί öφερε δέµα àπό τήν ^Eλβετία, ¬που περιεÖχε
τήν ε¨κόνα τοÜ êγίου, σκαλιστή σέ ξύλο, àπό
çρθόδοξους Pώσους πού τόν τιµοÜν ½ς ±γιο. 

^O πατήρ \Iωάννης ζήτησε νά µοιραστεÖ
παντοÜ ™ ε¨κόνα του καί νά γίνει γνωστό τό µαρ-
τύριό του, ™ çρθόδοξη ïµολογία του. Tόν Φεβρου-
άριο τοÜ 1987, ï γέροντας ∆ωρόθεος qταν στήν
^Eλβετία γιά âγχείρηση. Mιλώντας âκεÖ µέ πιστούς
νέους γιά τό µαρτύριο τοÜ êγίου, τόν εrδαν
çφθαλµοφαν΅ς νά τούς εéλογεÖ καί νά χάνεται.

Στήν τελευταία τους âκείνη λειτουργία µέ τόν
γέροντα, στήν ëορτή τοÜ ̂Aγίου ∆ωροθέου, ¬που ï
±γιος âξοµολογήθηκε, δώρησε στόν π. ∆ωρόθεο
τό πετραχÉλι του. TµÉµα δέ αéτοÜ, στήν ^Eλβετία,
¬που τό πÉγε ï γέροντας, âσκόρπιζε ôρρητη εéω-
δία σέ ¬λους τούς παρευρισκοµένους.

Στήν ‰Aνδρο σήµερα ζεÖ ï àδελφός τοÜ êγίου
µέ τήν ο¨κογένειά του, καθώς καί ™ γερόντισσα
µητέρα του, ™ ïποία δέν γνωρίζει τίποτε γιά τόν
παπά καί τόν θάνατό του.

Στήν \Aµερική καί στή Pωσική \Eκκλησία τÉς
∆ιασπορÄς, τιµÄται ½ς ±γιος, öχουν âκδώσει καί
àσµατική àκολουθία στό νέο µάρτυρα τÉς âκκλη-
σίας µας ≠Aγιο \Iωάννη τÉς Σάντα Kρούζ.

Tά γεγονότα καί τίς λεπτοµέρειες τοÜ µαρτυ-
ρίου τοÜ Âγίου, διέσωσε στόν ™γούµενο τοÜ
Âγίου Nικολάου ™ κόρη του Mαρία. ̂ H µνήµη του
εrναι στίς 19 Mαΐου, παραµονή τÉς ëορτÉς τοÜ
Âγίου Nικολάου καί θά συνεορτάζεται µέ τόν
≠Aγιο πού àγαποÜσε àπό παιδί.    

MÔÓ·‰ÈÎ¤Û EÌÂÈÚ›ÂÛ...



\Aγαπητοί µας àδελφοί, 
‰Hδη κάποιοι àπό âσÄς öχετε àνταποκριθεÖ στήν öκκλησή µας γιά βοήθεια γιά νά µπορέσουµε

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 περίσ-
σευµά 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 µνηµο-
νεύονται 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 Γοργοϋπήκοος, 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.

MÔÓ·¯ÈÎË EÎÊÚ·ÛË

M
A

PT
IO

Σ 
- A

Π
PI

Λ
IO

Σ
20

05

23



MÔÓ·¯ÈÎË EÎÊÚ·ÛË

M
A

PT
IO

Σ 
- A

Π
PI

Λ
IO

Σ
20

05

24

H
µετάνοια εrναι τό φοβερό
καί τροµερό ¬πλο στά χέρια
κάθε êµαρτωλοÜ, εrναι τό
φάρµακο γιά τή θεραπεία
κάθε êµαρτίας. Erναι ™ âλπί-

δα τÉς σωτηρίας µας καί ™ àπαλλαγή àπό τήν
àπελπισία, αéτή àνοίγει τόν οéρανό, αéτή µÄς
ε¨σάγει στόν Παράδεισο. ≠Oπως λέει καί ï
≠Aγιος \Iωάννης ï Xρυσόστοµος, κι ôν καθη-
µερινά êµαρτάνουµε, καθηµερινά νά µετα-
νοοÜµε. \Aκόµα κι ôν σέ ¬λη µας τή ζωή
êµαρτάνουµε µέ τή µετάνοια öχουµε âλπί-
δα νά σωθοÜµε. Kαί αéτό χάρις στήν àνέκ-
φραστη φιλανθρωπία τοÜ ΘεοÜ πού ¬σο µεγά-
λη κι ôν εrναι ™ κακία, τό φάρµακο, ™ µετάνοια,
δέν µπορεÖ νά µετρηθεÖ. \Aπό τά πιό µικρά
µέχρι τά πιό µεγάλα êµαρτήµατα, ¬σες φορές
κι ôν τά âπαναλάβουµε, ôλλες τόσες φορές ™
µετάνοια öχει τήν δύναµη νά τά âξαλείψει. Γι\
αéτό ποτέ µήν διστάσουµε, àλλά µετά τήν
πτώση πάντοτε νά àγωνιζόµαστε µέ τή µετά-
νοια ν\ àνορθωθοÜµε. Tήν êµαρτία συνήθως
τήν àκολουθεÖ ™ ντροπή. Kαί τή µετάνοια τή
συνοδεύει ™ παρρησία, àλλά ï διάβολος àντέ-
στρεψε στά µάτια µας αéτά τά δύο καί µÄς
δίνει παρρησία στήν êµαρτία, âν΅ µετά ντρε-
πόµαστε νά µετανοήσουµε καί νά âξοµολογη-
θοÜµε. Γι\ αéτό συνήθως àφοÜ êµαρτήσουµε
ντρεπόµαστε νά πÄµε στόν îερέα νά âξοµολο-
γηθοÜµε. Kαί κάποιοι βέβαια σ\ αéτό βρίσκουν
τήν πρόφαση ¬τι φοβοÜνται νά âξοµολογηθοÜν
στόν îερέα, µήν τυχόν καί τά µάθει ¬λη ™ γειτο-
νιά. \Aλλά ¬µως πρέπει νά γνωρίζουµε ¬τι τήν
œρα τÉς âξοµολογήσεως, ¬πως καί σέ ¬λα τά
µυστήρια, εrναι παρών ï ‰Iδιος ï Xριστός, ï
^OποÖος àκούει µέ τά αéτιά τοÜ îερέως, βλέπει

µέ τά µάτια του καί συµβουλεύει µέ τό στόµα
του. ‰Aλλωστε ï €διος ï îερέας γνωρίζει ¬τι
φρικτή τιµωρία τόν περιµένει σέ περίπτωση
πού τολµήσει νά ξεστοµίσει τό êµάρτηµα ëνός
πιστοÜ. \Aλλά καί αéστηρή εrναι ™ τιµωρία τÉς
\Eκκλησίας µας, πού àµέσως θά τόν καθαιρέσει
àπό τήν τάξη τοÜ κλήρου. \Aκόµη καί φονικό ¦
ληστεία ôν öχει διαπράξει ï âξοµολογούµενος,
ï îερέας δέν µπορεÖ νά τόν µαρτυρήσει. Erναι
δεσµευµένος νά κρατήσει µυστική τήν âξοµο-
λόγηση κάθε ψυχÉς. ‰Aλλωστε âµεÖς οî €διοι
çφείλουµε, ¬πως ¬ταν φροντίζουµε τό σ΅µα
µας ¬ταν àσθενεÖ καί ψάχνουµε τόν καλύτερο
γιατρό, öτσι καί γιά τήν âξοµολόγησή µας πρέ-
πει νά ψάχνουµε τόν καλύτερο îερέα. Aéτόν
πού θά µÄς âµπνεύσει νά τοÜ àνοίξουµε τήν
ψυχή µας. Kαµία δικαιολογία δέν öχουµε ¬τι
δέν βρήκαµε κάποιον îερέα νά µÄς àναπαύει,
διότι εrναι γεµάτη ™ χώρα µας àπό καλούς κλη-
ρικούς τόσο στίς âνορίες, ¬σο καί στά µονα-
στήρια µας, àρκεÖ νά τόν àναζητήσουµε.
^Yπάρχουν καί ôλλοι πού προτιµοÜν, ¬πως
λένε, νά âξοµολογηθοÜν µπροστά σέ µία ε¨κόνα
καί νά ζητήσουν συγχώρεση àπό τό Θεό, àλλά
καί αéτοί κοροϊδεύουν τόν ëαυτό τους, διότι ï
Xριστός öδωσε στούς \Aποστόλους καί τούς
διαδόχους τους τό δικαίωµα νά συγχωροÜν τίς
êµαρτίες τ΅ν àνθρώπων, ¬πως ôλλωστε καί νά
τελοÜν ¬λα τά µυστήρια τÉς \Eκκλησίας µας.
Kαί τά ëπτά µυστήρια (Bάπτισµα, Xρίσµα,

MMÂÂÙÙ¿¿ÓÓÔÔÈÈ··  ÎÎ··››
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\Eξοµολόγηση, Θεία Kοινωνία, Γάµος, Eéχέ-
λαιο, ^Iερωσύνη) τά τελοÜν îερεÖς καί ¬πως
àκριβ΅ς γιά νά παντρευτεÖς, γιά νά τελέσεις τό
εéχέλαιο, γιά νά κοινωνήσεις, γιά νά βαπτι-
στεÖς κ.λπ. προσέρχεσαι στόν îερέα, öτσι
àκριβ΅ς καί γιά τό µυστήριο τÉς âξοµολογήσε-
ως στόν îερέα θά καταφύγεις. 

Πολλές φορές σοÜ βάζει ï διάβολος τή
σκέψη ¬τι àφοÜ καί πάλι θά êµαρτήσεις, ποιός
ï λόγος νά âξοµολογηθεÖς. Kαί ¬µως, γιά ¬λα
τά ôλλα δέν κουραζόµαστε νά âπαναλαµβά-
νουµε τά €δια πράγµατα, ¬πως γιά παράδειγµα,
τρ΅µε καθηµερινά καί παρόλο πού λερώ-
νουµε κάθε φορά τό πιάτο µας, κάθε φορά
τό καθαρίζουµε. Kάθε φορά ¬µως πού
λερώνουµε τήν ψυχή µας µέ τήν êµαρτία
τό €διο δέν πρέπει νά κάνουµε καί νά τρέ-
χουµε νά τήν καθαρίσουµε στό îερό µυστή-
ριο τÉς âξοµολογήσεως; Tό €διο δέν κάνου-
µε καί µέ τά ροÜχα µας; Ξέρουµε ¬τι φορώ-
ντας τα θά τά λερώσουµε, κι ¬µως καί τά
φορÄµε καί δέν κουραζόµαστε νά τά πλέ-
νουµε, ¬σες φορές χρειαστεÖ. Tήν ψυχή µας
πού àξίζει πολύ περισσότερο àπό τό πιάτο
καί τό ροÜχο γιατί δέν φροντίζουµε νά τήν
κρατÄµε ¬σο γίνεται πιό καθαρή; 

Bέβαια πολλοί πιστεύουν ¬τι âπειδή δέν
πόρνεψαν, δέν öκλεψαν, δέν σκότωσαν ôρα δέν
öχουν καί êµαρτίες. Kαί τότε τί νά πιστέψουµε,
¬τι αéτοί εrναι àναµάρτητοι; \Aντίθετα, âπειδή
àγνοοÜν τί εrναι êµαρτία, γι\ αéτό καί πιστεύ-
ουν ¬τι δέν öχουν. 

≠Oσοι λοιπόν δέν γνωρίζουν ποιά εrναι τά
êµαρτήµατα, θά àρχίσουν νά τά µαθαίνουν
διαβάζοντας τήν ̂Aγία Γραφή καί τά βιβλία τ΅ν
Πατέρων καί σέ αéτό θά τούς βοηθήσει ï îερέ-
ας-πνευµατικός τους. Πολλές φορές κάποιοι
σκέπτονται ¬τι àφοÜ καί ï îερέας εrναι êµαρ-
τωλός, π΅ς εrναι δυνατόν νά τούς βοηθήσει.
\Aλλά ¬πως àκριβ΅ς δέν µÄς âνδιαφέρει ™ προ-
σωπική ζωή τοÜ γιατροÜ, àλλά µόνον ™ σωστή
àγωγή πού θά àκολουθήσει γιά νά θεραπευ-
θοÜµε, öτσι καί στόν îερέα, δέν µÄς âνδιαφέ-
ρουν τά προσωπικά του êµαρτήµατα, τά ïποÖα

àφοροÜν τό δικό του πνευµατικό καί τόν Θεό,
àλλά οî συµβουλές καί οî ïδηγίες πού θά µÄς
δώσει. ‰Aλλωστε, βλέποντας µιά ùµορφη àνθι-
σµένη γαρδένια ποτέ δέν νοιαστήκαµε ôν ™
γλάστρα πού τήν öχει µέσα εrναι πήλινη, πλα-
στική, χειροποίητη ¦ ùχι. Mάλιστα τό συγκε-
κριµένο λουλούδι, ™ γαρδένια δηλαδή, προκό-
βει πολύ περισσότερο καί àνθοφορεÖ ¬ταν βρί-
σκεται µέσα σέ ≤ναν σκουριασµένο ντενεκέ.
‰Eτσι κι âµεÖς λοιπόν. Στήν âκκλησία καί στά
µυστήρια προσερχόµαστε γιά τή “γαρδένια”,
γιά τό Xριστό καί ùχι γιά τόν îερέα. Kανένας
ôλλωστε îερέας δέν µÄς προέτρεψε νά àκολου-
θήσουµε αéτόν καί ν\ àγαπήσουµε αéτόν, àλλά
¬λοι µÄς προτρέπουν πρός τόν Θεό. \Aκόµα
καί τόν χειρότερο παπά, ï Θεός τόν καταξιώ-
νει νά τελεÖ öγκυρα τά µυστήριά Tου. 

‰Aς φροντίσουµε λοιπόν αéτή τή Mεγάλη
Tεσσαρακοστή, πού εrναι κατ\ âξοχήν περίοδος
µετανοίας, νά προσέλθουµε στό µυστήριο τÉς
µετανοίας, γιά νά •ποδεχθοÜµε µέ καθαρή τήν
ψυχή µας τήν \Aνάσταση τοÜ XριστοÜ καί νά
àναστηθοÜµε κι âµεÖς µαζί Tου.              



MÔÓ·¯ÈÎË EÎÊÚ·ÛË

M
A

PT
IO

Σ 
- A

Π
PI

Λ
IO

Σ
20

05

26

EÓ ÛÒÌ·ÙÈ ˘ÁÈÂ›...

Π
ολλοί ôνθρωποι, ¬ταν εrναι νά µποÜν σέ περίοδο νηστείας, λές καί πρό-
κειται τό στοµάχι τους νά •ποστεÖ µακρÄ πολιορκία, φροντίζουν νά τό
παραγεµίσουν µέ φαΐ καί ποτό. ≠Oταν βγοÜν àπό τή νηστεία, σάν νά πέρα-
σαν µιά µεγάλη περίοδο πείνας καί τροµερÉς φυλακÉς, àπό τήν ïποία
µόλις γλύτωσαν, τρέπονται àτάκτως πρός τά τραπέζια µέ τό φαγητό, λές

καί âπιδιώκουν τήν èφέλεια πού πÉραν àπό τή νηστεία νά τήν ξαναχάσουν àπό τήν
πολυφαγία... 

^Iερός Xρυσόστοµος

N
ηστεία εrναι ™ µεταβολή ïλόκληρου τοÜ βίου µας. ∆ιότι ™ θυσία τÉς νηστείας
δέν εrναι ™ àποχή àπό τά φαγητά, àλλά ™ àποµάκρυνση àπό τά êµαρτήµατα.
Γι\ αéτό, ¬ποιος περιορίζει τή νηστεία µόνο στή στέρηση τροφ΅ν, αéτός εrναι
πού στήν πραγµατικότητα περιφρονεÖ καί âξευτελίζει τή νηστεία. Nηστεύεις;

∆εÖξε µου τή νηστεία µέ τά öργα σου. Ποιά öργα; ‰Aν δεÖς φίλο νά προοδεύει, νά µήν τόν
φθονήσεις. 

∆ηλαδή νά µή νηστεύει µόνο τό στόµα, àλλά νά νηστεύουν καί τά µάτια καί τά πόδια
καί τά χέρια καί ¬λα τά µέλη τοÜ σώµατός µας. Nά νηστεύουν τά χέρια, µένοντας καθα-
ρά àπό κλοπή καί πλεονεξία. Nά νηστεύουν τά πόδια, àποφεύγοντας νά πηγαίνουν σέ
δρόµους πού ïδηγοÜν σέ êµαρτωλά θεάµατα. Nά νηστεύουν τά µάτια µέ τό νά µήν προ-
σηλώνονται σέ ùµορφα πρόσωπα καί νά µήν περιεργάζονται ξένα κάλλη... ∆έν τρ΅ς
κρέας; ∆έν πρέπει νά φÄς καί àκολασία µέ τά µάτια σου. Kαί νά νηστεύει καί ™ àκοή σου.
Nηστεία τÉς àκοÉς εrναι νά µή δέχεται κακολογίες καί διαβολές.

Nά νηστεύει καί τό στόµα àπό λόγια α¨σχρά καί •βριστικά. ∆ιότι, ποιό τό ùφελος,
¬ταν àπό τή µία àποφεύγουµε νά τρ΅µε κοτόπουλα καί ψάρια καί àπ\ τήν ôλλη
κατατρ΅µε καί δαγκώνουµε τούς àδελφούς µας; Aéτός πού κατακρίνει καί βρίζει,
εrναι σάν νά öφαγε àδελφικό κρέας, σά νά δάγκωσε τή σάρκα τοÜ πλησίον του.
Γι\ αéτό καί ï ΠαÜλος µÄς φόβισε, λέγοντας: “‰Aν δαγκώνετε καί κατατρ΅τε ï ≤νας τόν
ôλλον, προσέχετε µήπως âξοντωθεÖτε µεταξύ σας”.

∆έν öχωσες τά δόντια σου στή σάρκα, àλλ\ öχωσες µές στήν ψυχή του τήν κακολογία,
τήν πλήγωσες µέ τήν κακή φήµη πού διέδωσες, öκανες àνυπολόγιστη ζηµιά καί στόν
ëαυτό σου καί σ\ âκεÖνον καί σέ πολλούς ôλλους... 

^Aγίου \Iωάννου Xρυσοστόµου
^Oµιλία Γ΄, στούς \Aνδριάντες 

Nηστεύσωµεν νηστείαν δεκτή, εéάρεστον τ΅ Kυρίω· àληθής νηστεία, ™ τ΅ν κακ΅ν
àλλοτρίωσις, âγκράτεια γλώσσης, θυµοÜ àποχή, âπιθυµι΅ν χωρισµός, καταλαλιÄς,
ψεύδους καί âπιορκίας· ™ τούτων öνδεια, νηστεία âστίν, àληθής καί εéπρόσδεκτος.

YMNOΣ TPIΩ∆IOY

òA˜ ÓËÛÙ¤„Ô˘ÌÂ!
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Πολύ συχνά àκούγονται κάποιοι νά
διαµαρτύρονται ¬τι âν΅ θέλουν νά νηστέ-
ψουν, δέν µποροÜν, γιατί δέν •πάρχουν
φαγητά νηστήσιµα γιά νά îκανοποιήσουν τό
àνθρώπινο α€σθηµα τÉς πείνας, âν΅ κάποι-
ες νοικοκυρές àναφέρουν “τί νά µαγειρέ-
ψω”, “δέν •πάρχει τίποτα”, “π΅ς νά νηστέ-
ψω, δέν ξέρω τί νά τρώω” καί διάφορες
ôλλες παρόµοιες φράσεις, οî ïποÖες ¬µως
δέν àρκοÜν νά πείσουν âκεÖνον πού πραγ-
µατικά θέλει νά νηστέψει γιά νά µήν τίς
θεωρήσει προφάσεις καί δικαιολογίες.

ΣÄς προτείνουµε λοιπόν τά âξαιρετικά
βιβλία νηστήσιµων συνταγ΅ν πού •πάρ-
χουν καί τά ïποÖα θά σÄς βοηθήσουν καί θά
διευρύνουν τούς çρίζοντές σας στήν παρα-
δοσιακή νηστήσιµη κουζίνα, δεδοµένου ¬τι
¬λες οî γενεές πρίν àπό âµÄς νήστευαν µέ
µεγάλη προθυµία. 

\EµεÖς σÄς παραθέτουµε µονάχα ≤να
εûκολο τόστ νηστήσιµο, πού ôν καί εrναι
ôλαδο εrναι πολύ δυναµωτικό γιατί περιέ-
χει ταχίνι, γιά τά πρωϊνά, àλλά καί γιά τά
βράδυα πού θέλετε νά φÄτε κάτι εûκολο,
âλαφρύ καί γρήγορο. \Eπίσης θά σÄς
δώσουµε καί µία συνταγή γιά κέϊκ, τό
ïποÖο µπορεÖτε νά φτιάχνετε τά Σαββατο-
κύριακα, γιατί περιέχει λάδι. 

TÔÛÙ NËÛÙËÛÈÌÔ
\Aλείφουµε δύο φέτες τοÜ τόστ µέ ταχί-

νι, ¬πως àλείφουµε τό βούτυρο καί στήν
ποσότητα πού θέλουµε àνάλογα πόσο µÄς
àρέσει τό ταχίνι, καθώς âπίσης κέτσαπ καί
µουστάρδα. Θά κόψετε σέ ροδέλες καί θά
βάλετε ντοµάτα, πιπεριές καί κρεµµύδι (ôν
τό âπιθυµεÖτε), êλάτι, πιπέρι καί λίγη ρίγα-
νη. Ψήνετε στήν τοστιέρα καί ......καλή σας
ùρεξη.

K¤˚Î ÛÔÎÔÏ¿Ù·Û ÓËÛÙËÛÈÌÔ

^Yλικά πού θά χρειαστεÖτε:
-3 φλυτζ. τσαγιοÜ àλεύρι πού φουσκώνει
µόνο του
-6 κουτ. τÉς σούπας κακάο
-1 κουτ. τοÜ γλυκοÜ σόδα
-2 φλυτζ. τοÜ τσαγιοÜ ζάχαρη
-10 κουτ. τÉς σούπας καλαµποκέλαιο
-2 κουτ. τοÜ γλυκοÜ ξύδι
-2 κουτ. τοÜ γλυκοÜ βανίλια
-2 φλυτζ. τσαγιοÜ κρύο νερό
-âλάχιστο êλάτι 

\Eκτέλεση:
\Aναµειγνύουµε τό àλεύρι, τό κακάο, τή

σόδα, τή ζάχαρη καί âλάχιστο àλάτι (¬σο
δηλαδή πιάνουν τά δύο µας δάχτυλα) καί σ\
αéτό τό µεÖγµα κάνουµε τρεÖς τρύπες. Στή
µία ρίχνουµε τό λάδι, στήν ôλλη τό ξύδι
καί στήν ôλλη τή βανίλια. Xύνουµε τό κρύο
νερό πάνω σ\ αéτά τά •λικά καί τό àνακα-
τεύουµε καλά, œσπου νά διαλυθεÖ τό àλεύ-
ρι. Tό ψήνουµε σέ µέτριο φοÜρνο γιά µισή
œρα. 

\Eάν θέλετε µπορεÖτε νά προσθέσετε,
àφοÜ ψηθεÖ τό κέϊκ καί τό àναποδογυρίσε-
τε àπό τή φόρµα, τό ëξÉς γλάσο:

-\Aναµειγνύετε 3 φλιτζάνια ζάχαρη ôχνη
µέ 1/3 φλυτζάνι βιτάµ ¦ ôλλη µαργαρίνη
στό µίξερ πού πρίν τήν öχετε àφήσει νά
µαλακώσει πολύ. Mετά βάζετε 3 βανίλιες
καί 1/3 τοÜ φλυτζανιοÜ κακάο σκόνη καί
κατόπιν 3-4 κουταλιές τÉς σούπας νηστήσι-
µο γάλα σόγιας ¦ 2 κουταλιές φυτικό γάλα
σκόνη διαλυµένες σέ λίγο ζεστό νερό. \Aνα-
κατεύετε τό µεÖγµα πολύ καλά. ‰Aν τυχόν τό
γλάσο εrναι πολύ àραιό, τότε προσθέτεις
ζάχαρη ôχνη καί ôν εrναι πολύ πηχτό,
βάλτε λίγο φυτικό γάλα àκόµη. 

≠Oταν τό κέϊκ κρυώσει τό περιχύνετε µέ
τό γλάσο. 
Kαλή âπιτυχία καί µήν ξεχνÄτε µαγει-
ρεύοντας νά σταυρώνετε ¬,τι φτιάχνετε.
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\Eπίσκοπος Σαγγάης 
καί Σάν Φρανσίσκο

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

^O θαυµατουργός
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MOΛIΣ KYKΛOΦOPHΣE 
TO NEO BIBΛIO

^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!

≠Oσοι δέν öχετε διαβάσει àκόµα
τή βιογραφία τοÜ Âγίου \Iωάννη
Mαξίµοβιτς σÄς προτείνουµε àνεπιφύ-
λακτα νά τήν àναζητήσετε στά χρι-
στιανικά βιβλιοπωλεÖα γιά νά γνωρί-
σετε τή µεγάλη µορφή ëνός νέου
Âγίου τ΅ν καιρ΅ν µας. Erναι βέβαιο
¬τι ï ≠Aγιος \Iωάννης ùχι µόνο θά
µαγνητίσει τίς ψυχές ¬λων σας, àλλά
καί θά γίνει ï àγαπηµένος προστάτης
≠Aγιος τÉς ο¨κογενείας σας.

≠Aγιος
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ZOYΛIA KYPIAKH, Âγ. \Aποστόλων 5, Kυψέλη
ΓEXA AMAPOYΣIOY Θέµιδος 4, Mαρούσι

EK∆OΣEIΣ AKPITAΣ, \Eφέσσου 24, N. Σµύρνη

EΠAPXIAΣ:
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IEPA MHTPOΠOΛIΣ KAΣTOPIAΣ
Σεβαστή µου Γερόντισσα,
‰Eλαβα τό θαυµάσιο βιβλίο •πό τόν τίτλο

“≠Aγιος \Iωάννης Mαξίµοβιτς”, πού µοÜ
àπεστείλατε καί θερµότατα σÄς εéχαριστ΅
γιά τήν τιµητική αéτή àποστολή.

\Aναµφίβολα µέσα àπό τίς σελίδες τοÜ
βιβλίου αéτοÜ ξεδιπλώνονται µέ κάθε
λεπτοµέρεια ¬λες οî πτυχές τοÜ χαρισµατι-
κοÜ βίου του, τά θαύµατά του καί ™ âκ
βαθέων àγάπη του γιά τούς àπανταχοÜ
συναθρώπους του.

ΣÄς εûχοµαι àπό καρδίας ï Θεός νά σÄς
χαρίζει δύναµη καί âνίσχυση στή διακονία
σας.

Mετά θερµοτάτων εéχ΅ν καί πολλÉς âν
Kυρίω àγάπης

† ^O KAΣTOPIAΣ ΣEPAΦEIM

IEPA MHTPOΠOΛIΣ MEΣOΓAIAΣ 
& ΛAYPEΩTIKHΣ

Σεβαστή Γερόντισσα,
Λάβαµε τήν πρόσφατη öκδοση τÉς ^IερÄς

MονÉς σας µέ τίτλο “≠Aγιος \Iωάννης Mαξί-
µοβιτς” πού ε€χατε τήν καλωσύνη νά µÄς
àποστείλετε καί εéχαριστοÜµε πολύ γιά τήν
εéγενή σας χειρονοµία.

Παρακαλ΅, δεχθεÖτε τά συγχαρητήριά µας
γιά τήν µετάφραση καί προσφορά τοÜ âν
λόγω πονήµατός σας καί τίς εéχές µας ï
Kύριος νά εéλογήσει τήν προσπάθειά σας
œστε νά γίνει εéρύτερα γνωστή καί στήν
πατρίδα µας ™ êγία ζωή τÉς µεγάλης αéτÉς
σύγχρονης µορφÉς τÉς \Oρθόδοξης \Eκκλη-
σίας µας.

Mετ\ εéχ΅ν καί τÉς âν Kυρίω àγάπης,
† ^O MEΣOΓAIAΣ & ΛAYPEΩTIKHΣ

NIKOΛAOΣ

IEPA MHTPOΠOΛIΣ
AΛEΞAN∆POYΠOΛEΩΣ

^Oσιωτάτη Kαθηγουµένη,

\Eλάβαµε τό βιβλίο σας µέ τίτλο “≠Aγιος
\Iωάννης Mαξίµοβιτς” καί σÄς εéχαρι-
στοÜµε πολύ γιά τήν καλωσύνη πού ε€χατε
νά µÄς τό στείλετε.

‰Hδη τοποθετήθηκε στή βιβλιοθήκη τοÜ
ΠολιτιστικοÜ ^Iδρύµατος MEΓAΣ ΦΩTIOΣ
τÉς ^IερÄς Mητροπόλεως \Aλεξανδρουπόλε-
ως.

Mέ εéχαριστίες καί εéχές
† ^O AΛEΞAN∆POYΠOΛEΩΣ ANΘIMOΣ

IEPA MHTPOΠOΛIΣ
ΣEPPΩN & NIΓPITHΣ

\Aγαπητή Γερόντισσα,
Mετά πολλÉς χαρÄς öλαβον τό προφρό-

νως àποσταλέν µοι πόνηµα •µ΅ν “≠Aγιος
\Iωάννης Mαξίµοβιτς”, καί σπεύδω νά σÄς
συγχαρ΅ ïλοψύχως διά τήν τοιαύτην φιλά-
γιον πρωτοβουλίαν σας, àλλά καί νά σÄς
εéχαριστήσω âκ µέσης καρδίας, διά τήν
εéγενική καί φιλόφρονα χειρονοµίαν σας.

Eéχαριστ΅ν καί συγχαίρων âγκαρδίως
διά µίαν àκόµην φοράν καί δεόµενος τοÜ
Kυρίου ¬πως âκχέη ε¨ς τήν ζωήν καί τά
öργα σας πλουσίαν τήν Xάριν καί τόν φωτι-
σµόν Tου, διατελ΅

Mετ\ âγκαρδίων εéχ΅ν
† ^O ΣEPPΩN KAI NIΓPITHΣ ΘEOΛOΓOΣ

IEPA MHTPOΠOΛIΣ
PEΘYMNHΣ & AYΛOΠOTAMOY

\Aγαπητή Γερόντισσα,
ΣÄς εéχαριστ΅ θερµά γιά τήν εéγενικήν

àποστολή τοÜ àντιτύπου τÉς •πό τόν τίτ-
λον “≠Aγιος \Iωάννης Mαξίµοβιτς” âκδόσε-
ως τÉς ^IερÄς MονÉς σας.

Eûχοµαι πλούσιαν τήν ôνωθεν àρωγή στή
ζωή σας καί τά µοναχικά παλαίσµατα τÉς
\Aδελφότητός σας καί διατελ΅ µέ τήν àγά-
πην τοÜ Kυρίου µας.

† ^O PEΘYMNHΣ ANΘIMOΣ
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\Eπιστολές πού µÄς öστειλαν γιά τήν öκδοση τÉς MονÉς µας
“≠Aγιος \Iωάννης Mαξίµοβιτς”
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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. 

TIMH: 10 εéρώ

°EøP°IOY ™TAYPOY §AM¶PO¶OY§OY
°EøP°IOY ™TAYPOY §AM¶PO¶OY§OY

ETO™ ™Y°°PAºH™ 1978

ETO™ EM¶§OYTI™MENH™ ™Y°°PAºH™ 2001

^̂OO‰‰ÔÔÈÈÔÔÚÚÈÈÎÎfifi

ÛÛÙÙÔÔ‡‡˜̃  ^̂AAÁÁ››ÔÔ˘̆˜̃

TTfifiÔÔ˘̆˜̃  ÙÙááÓÓ

^̂IIÂÂÚÚÔÔÛÛÔÔÏÏ‡‡ÌÌˆ̂ÓÓ

Tό βιβλίο αéτό εrναι µοναδικό στό εrδος

του, γιατί àποτελεÖ µιά λεπτοµερή καί àναλυτι-

κή ξενάγηση σέ κάθε îερό χ΅ρο καί σέ κάθε

προσκύνηµα, âκεÖ ¬που γεννήθηκε, öζησε, θαυ-

µατούργησε, âκήρυξε, σταυρώθηκε καί àναστή-

θηκε ï Xριστός µας. Kανένα ôλλο βιβλίο δέν

öχει µέχρι τώρα âκδοθεÖ καί τό ïποÖο νά περι-

λαµβάνει ¬λα τά µέρη πού σχετίζονται µέ τή

ζωή τοÜ XριστοÜ µας, τ΅ν µαθητ΅ν Tου καί τÉς

Παναγίας µας. ^H ξενάγηση στούς ^Aγίους

Tόπους µέσα àπό τά προσεγµένα κείµενα τοÜ

àξιόλογου συγγραφέα Γ. Λαµπρόπουλου καί τό

πλούσιο φωτογραφικό •λικό γίνεται µ\ ≤να

τρόπο µοναδικό καί περιλαµβάνει àναφορές

πού µέχρι τώρα δέν öχουν àναφερθεÖ σέ ôλλα

παρόµοια βιβλία.

“^O ¯Ú˘Ûfi˜ M·ÚÁ·Ú›ÙË˜”, ¬πως

τιτλοφορεÖται τό µοναδικό αéτό
βιβλίο θά µÄς βοηθήσει ν\ àπολαύ-
σουµε ≤να •πέροχο πνευµατικό
ταξίδι στήν Âγία ΓÉ. 

•ENA°H™H ™TA ¶PO™KYNHMATA 
TøN A°IøN TO¶øN

Tιµή: 6 Eéρώ

BBÈÈ‚‚ÏÏ››ÔÔ  ñfi ÙfiÓ Ù›ÙÏÔ:

““^̂OO  XXÚÚ˘̆ÛÛfifi˜̃  MM··ÚÚÁÁ··ÚÚ››ÙÙËË˜̃””
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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))
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K
άθε χρόνο φτιάχνουµε χει-
ροποίητες λαµπάδες àπό
êγνό κερί µέλισσας καί τίς

διακοσµοÜµε µέ χειροποίητη
ζωγραφική. Erναι λαµπάδες πού
µπορεÖτε νά κρατήσετε στήν \Aνα-
στάσιµη λειτουργία τοÜ Mεγάλου
Σαββάτου τό βράδυ, àλλά καί νά
τίς προσφέρετε στήν âνορία σας
γιά τά κηροπήγια τÉς Âγίας Tρα-
πέζης. MπορεÖτε νά προµηθευθεÖτε
àπό τό Mοναστήρι µας ¬σα τεµά-
χια θέλετε, βοηθώντας µέ αéτόν
τόν τρόπο καί τό öργο µας. 

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

ÌÌ¤¤  êêÁÁÓÓfifi  ÌÌÂÂÏÏÈÈÛÛÛÛÔÔÎÎ¤¤ÚÚÈÈ

Π
αράλληλα µέ τίς λαµπάδες
àπό κερÉθρα µέλισσας,
φτιάχνουµε καί λαµπάδες

λευκές, µέ τήν ε¨κόνα τοÜ \Aναστη-
µένου XριστοÜ µας καί εrναι χει-
ροποίητα διακοσµηµένες µέ τό
“Xριστός \Aνέστη”, τοποθετηµένες
µέσα σέ διαφανÉ κουτιά δώρου.

§§··ÌÌ¿¿‰‰ÂÂ˜̃ ÏÏÂÂ˘̆ÎÎ¤¤˜̃

ÌÌ¤¤  ÙÙ‹‹ÓÓ ÂÂååÎÎfifiÓÓ··  ÙÙÉÉ˜̃  \\AAÓÓ··ÛÛÙÙ¿¿ÛÛÂÂˆ̂˜̃

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

τηλ. 26340-44391
(9.00-2.00  καί 

6.00-9.00 τό àπόγευµα)


