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

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

TO ΠEPIO∆IKO MAΣ EINAI ∆ΩPEAN. 

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

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

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

Nο GR 5201104260000042644026504

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

λάβετε τή σχετική àπόδειξη.

ΣÄς εéχαριστοÜµε θερµά 
\Eκ τοÜ περιοδικοÜ

““MMOONNAAXXIIKKHH  EEKKººPPAA™™HH””““MMOONNAAXXIIKKHH  EEKKººPPAA™™HH””
τ. 23, NOEMBPIOΣ-∆EKEMBPIOΣ 2007

ΠEPIO∆IKO ∆IMHNIAIO 
ΠPOAIPETIKH ΣYN∆POMH

I∆IOKTHTHΣ: IEPA MONH 
AΓIOY NEKTAPIOY - TPIKOPΦO ΦΩKI∆OΣ
330 56 EYΠAΛIO      τηλ. - fax 26340 - 44.391
Nέο e-mail: agnektar@yahoo.gr

EK∆OTPIA:
MONAXH NIKO∆HMH
EKTYΠΩΣH-YΠEYΘYNOΣ
TYΠOΓPAΦEIOY:
LETTRA Tζουβάρας Bασίλης, ^Hλιούπολη

KΩ∆IKOΣ: 7109

¶EPIEXOMENA¶EPIEXOMENA

ε¨κόνα âξωφύλλου:
^H Παναγία τÉς Bηθλεέµ
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TH™ A°A¶H™

TOY £EOY
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έ λίγο πλησιάζουν τά Xριστούγεννα.

^O Θεός qλθε âπί τÉς γÉς καί ï ôνθρω-

πος àνέβηκε στόν Oéρανό. ‰Aγγελοι καί

ôνθρωποι συνεορτάζουν, οî µάγοι φέρουν τά

δ΅ρα, οî ποιµένες προσκυνοÜν καί ™ àνθρώπινη

φύση ëνώνεται µέ τόν Θεό. Tί παράδοξο θαÜµα!

≠Eνα θαÜµα πού δέν τό ζητήσαµε âµεÖς, παρόλο

πού âµεÖς ¦λθαµε σέ σύγκρουση µέ τόν Θεό, âµεÖς

παρακούσαµε, âµεÖς ξεπέσαµε τοÜ Παραδείσου,

âµεÖς χωριστήκαµε àπό \EκεÖνον πού µÄς δηµι-

ούργησε. Kαί τότε π΅ς qρθε αéτή ™ ε¨ρήνη µεταξύ

ΘεοÜ καί àνθρώπων χωρίς νά τή ζητήσουµε; Γιατί

\EκεÖνος µÄς àγαπÄ κι öγινε àπό Θεός ôνθρωπος,

àπό Bασιλέας δοÜλος γιά νά µÄς àποδείξει τήν

àγάπη Tου. Kι âµεÖς, τί κάναµε καί πάλι âµεÖς;

≠Oπως καί τότε ï \Aδάµ καί ™ Eûα, öτσι κι âµεÖς

σήµερα πιστέψαµε καί πάλι τόν διάβολο πού µÄς

ψιθυρίζει ¬τι ™ âλευθερία µας βρίσκεται στήν

αéτονόµησή µας καί στήν àνταρσία µας κατά τοÜ

ΘεοÜ. Kαί µέ τήν âγωϊστική µας αéτή στάση

χάσαµε τήν àληθινή κοινωνία µέ τόν Θεό, χάσαµε

τήν àληθινή κοινωνία µέ τόν ôνθρωπο. Γιατί ¬ταν

γεννήθηκε ï Xριστός ξαναγεννήθηκε ï ôνθρωπος.

Kι ¬ταν âγκαταλείψαµε τόν Θεό, χωριστήκαµε καί

àπό τόν ôνθρωπο. Γι\ αéτό ζοÜµε σέ µιά àφόρητη

µοναξιά καί çρφάνια, σ\ ≤να τεράστιο •παρξιακό

κενό γιά τό ïποÖο µιλοÜν ¬λοι καί πού γίνεται

µεγαλύτερο αéτές τίς ™µέρες. Kι ¬µως, àκόµα ï

Xριστός ΓεννÄται. Σάν µιά πράξη âλεύθερης προ-

σφορÄς τοÜ ΘεοÜ στόν ôνθρωπο, àλλά καί µιÄς

âλεύθερης προσφορÄς τοÜ àνθρώπου στόν Θεό.

Γιατί ï ôνθρωπος öδωσε γι\ αéτήν τήν âνανθρώ-

πηση τήν Παρθένο Mαρία, τήν Mητέρα τοÜ ΘεοÜ,

πού âλεύθερα, χωρίς âξαναγκασµό κι ùχι γιά τήν

îκανοποίηση τοÜ âγώ της, àλλά γιά τήν àγάπη της

στόν Θεό δέχθηκε τή συµµετοχή της σ\ αéτό τό

ΘεÖο Mυστήριο. ‰Eτσι ï

ôνθρωπος ëνώθηκε µέ τόν

Θεό καί ï Θεός öγινε

ôνθρωπος, σ\ ≤να Mυστή-

ριο, πού µÄς καλεÖ ™ ^Yπε-

ραγία Θεοτόκος καί ï Yîός της, ï Yîός καί Λόγος

τοÜ ΘεοÜ, νά ζήσουµε κι âµεÖς µαζί Tους ëνωµένοι

µέσα στήν âλευθερία τÉς àγάπης. Erναι ≤νας δρό-

µος πού δέν εrναι εûκολος. \Aλλά εrναι ï µόνος

δρόµος χωρίς àδιέξοδα, χωρίς κενά, χωρίς µονα-

ξιά. \Aγώνας σταυρικός, ¬πως κι \Eκείνου, τοÜ

Θεανθρώπου, àλλά καί χαροποιός, γιατί ïδηγεÖ

στήν àνάστασή µας. 

Tίς µέρες αéτές ôς àποφασίσουµε λοιπόν νά

διώξουµε τή µοναξιά µας, νά καλύψουµε τό •παρ-

ξιακό µας κενό, νά ζήσουµε τήν ùντως χαρά, προ-

σεγγίζοντας τή Θεία Γέννηση µέσα àπό τήν καρδιά

µας, βιώνοντάς την, ùχι φυσικά στίς κοσµικές

συγκεντρώσεις, àλλά στήν •περκόσµια συνάντηση

τοÜ OéρανοÜ καί τÉς γÉς πού θά γίνει τά ξηµερώ-

µατα τÉς 25ης ∆εκεµβρίου στήν πανηγυρική Xρι-

στουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία. ‰Aς ε€µαστε ¬λοι

âκεÖ µέ τό νοÜ, τήν καρδιά καί τήν διάνοιά µας,

προσφέροντας τά δ΅ρα τÉς àγάπης µας πρός τόν

Tεχθέντα Xριστό µας καί παρακαλώντας τήν

Παναγία Mητέρα Tου νά µÄς ïδηγεÖ στή βιωµατι-

κή ≤νωσή µας µαζί Tου, στή λυτρωτική γιά τήν

≈παρξή µας, γιά τήν ψυχή µας, γιά τήν ζωή µας.

ΣÄς τό εéχόµαστε µέσα àπό τήν καρδιά µας καί

σÄς παρακαλοÜµε νά τό εûχεσθε κι âσεÖς γιά âµÄς. 

Mέ πολλές εéχές καί ôπειρη εéγνωµοσύνη γιά τήν

àγάπη σας, 

Kαλά καί Eéλογηµένα Xριστούγεννα. 

^H ^Hγουµένη,
† Mόνικα Mοναχή καί οî σύν âµοί 

âν Xριστ̈́  àδελφές.

Aγαπητοί µας âν Xριστ΅ àδελφοί, φίλοι àναγν΅στες 

τοÜ ΠεριοδικοÜ µας ““MMÔÔÓÓ··¯̄ÈÈÎÎ‹‹  òòEEÎÎÊÊÚÚ··ÛÛËË””
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8 NOEMBPIOY µνήµη τ΅ν Παµ-

µεγίστων Tαξιαρχ΅ν καί παραµο-

νή τÉς ëορτÉς τοÜ ̂Aγίου Nεκταρίου

\Eπισκόπου Πενταπόλεως τοÜ θαυ-

µατουργοÜ. “..\Aνοίξαντός σου τήν

χείρα τά σύµπαντα πλησθήσονται χρηστότητος...”

öψαλαν οî µοναχές καί àκούστηκε παντοÜ. Kαί ™

πανήγυρις ôρχισε... Kι εrναι σάν νά εrχε ôλλη ùψη

σήµερα τό Mοναστήρι, σάν νά συνεργοÜσε καί ™

φύση στή γιορτή. Tό κάθε µικρό λουλουδάκι

•µνοÜσε τόν ο¨κοδεσπότη του ≠Aγιο Nεκτάριο.  

‰Aνοιξαν τά χείλη µας “¥να γεραίρουν Nεκτα-

ρίου τά κατορθώµατα” καί ™ καρδιά µας νά

•ποδεχθεÖ τόν àδικηµένο ≠Aγιο, τόν συκοφαντηµέ-

νο, τόν ôκµονα τÉς •ποµονÉς... 

Tήν ëποµένη 9 NOEMBPIOY µνήµη τοÜ âν

Âγίοις Πατρός ™µ΅ν Nεκταρίου \Eπισκόπου

Πενταπόλεως... ταÖς αéτοÜ êγίαις πρεσβείαις

Xριστέ ï Θεός âλέησον καί σ΅σον ™µÄς”. 

^H Mονή κατάµεστη àπό κόσµο πού κατέ-

φθασε àπό κάθε γωνιά τÉς ^Eλλάδας γιά νά παρα-

στεÖ στήν Πανήγυρη. Oî àρχές τοÜ τόπου, ï

Nοµάρχης, ï ∆ήµαρχος öδωσαν τό παρόν τιµώ-

ντας τόν ≠Aγιο καί ï Γέροντάς µας, πού φέρει τό

ùνοµα τοÜ Âγίου Nεκταρίου, λειτούργησε ëνώνο-

ντας γÉ καί οéρανό σέ µιά χαρµόσυνη, ëορτάσιµη

πανδαισία, µεταξύ οéρανοÜ καί γÉς... Στήν ïµιλία

του συγκινηµένος µίλησε γιά τόν ±γιο Nεκτάριο,

τόν ≠Aγιο µέ τίς περισσότερες âκκλησίες πάνω στή

γÉ, τόν ο¨κουµενικό µας ≠Aγιο καί συνέχισε: “Tό

Mοναστήρι τÉς •ποµονÉς, συνεχίζει àκόµα τόν

àγώνα γιά νά χτιστεÖ. Oî µοναχές, µέ πολύ •ποµο-

MMMM

^̂HH  ··ÓÓ‹‹ÁÁ˘̆ÚÚËË  ÙÙÔÔÜÜ  ^̂AAÁÁ››ÔÔ˘̆

NNEEKKTTAAPPIIOOYYNNEEKKTTAAPPIIOOYY
καί τό Mοναστήρι τÉς •ποµονÉς

�

Tό σχέδιο τÉς
µαρµαρόστρωσης



νή, λιθαράκι λιθαράκι χτίζουν àργά àργά τό Mοναστήρι

τοÜ Âγίου Nεκταρίου. Mέ πολλές δυσκολίες, àγώνα καί

θυσίες. ^O ≠Aγιος νά τούς δίνει •ποµονή, πολύ •ποµονή νά

àντέχουν καί  παράλληλα νά χτίζουν καί τίς ψυχές τους

“âν τÉ •ποµονÉ ™µ΅ν κτίσασθαι τάς ψυχάς ™µ΅ν...”

Φέτος δίπλα στά λείψανα τοÜ Âγίου Nεκταρίου
àναρτήθηκε καί τό σ χ έ δ ι ο  τÉς µαρµαρόστρω-
σης, πού öγινε θαυµατουργικά, ¬πως µÄς περιέγραψε
™ àρχιτέκτων µας. Παραµονές τοÜ Âγίου qρθε στά χέρια

µας. Kαί τρέξαµε νά τό δείξουµε στόν ≠Aγιο! Mέ χαρά καί

âλπίδα. Tό πάτωµα ξεκινÄ καί παράλληλα ξεκινÄ κι ≤να

àκόµη µεγάλο βÉµα: ™ âπένδυση πέτρας ¬λου τοÜ NαοÜ

âξωτερικά. ≠Eνα βÉµα πού πρέπει νά γίνει παράλληλα.

Kατόπιν, σειρά öχει τό Tέµπλο, οî Πολυέλαιοι, τά Στασί-

δια, τά Kαντήλια, ™ Âγία Tράπεζα... ¬λα τά •πόλοιπα...

≠Aγιέ µας Nεκτάριε, âλπίζουµε σέ σένα καί σ\
¬λους τούς âπίγειους φίλους σου πού σ\ àγαποÜν καί
“τρέχουν” µαζί µέ µÄς γιά σένα, γιά νά χτίσουµε τό
Nαό σου...

\Aγαπητοί µας àναγν΅στες, àπό αéτές τίς γραµµές γιά

πολύ καιρό διαβάζετε γιά τήν πορεία τοÜ öργου και θά

συνεχίσουµε νά µοιραζόµαστε µαζί σας τίς àγωνίες µας,

τά σχέδιά µας, τίς χαρές µας γιατί MAZI XTIZOYME
TO NAO TOY AΓIOY NEKTAPIOY... Kι âκεÖνος µαζί

µέ µÄς χτίζει τίς ψυχές µας µέ •πονονή καί àγάπη για τήν

\Eσταυρωµένη \Aγάπη, τόν \IησοÜ Xριστό µας... 

TO ™XE¢IO TH™ MAPMAPO™TPø™H™ ¶APA¢O£HKE ™TA XEPIA MA™
¶APAMONE™ TH™ EOPTH™ TOY A°IOY MA™ KAI 

TO ¶ATøMA TOY NAOY •EKINA!

“σκέπε àπαύστως τήν Mονή σου Nεκτάριε”...

“φύλαττε àβλαβεÖς τούς προστρέχοντας πρός σε”...
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ά Xριστούγεννα δίνουν σέ ¬λους
µας τήν µοναδική εéκαιρία νά
àναβαπτίσουµε τήν ≈παρξή µας
στό µυστήριο τÉς àγάπης τοÜ
ΘεοÜ, χωρίς τό ïποÖο δέν µπορεÖ

νά φωτισθεÖ καί προσεγγισθεÖ τό µυστήριο τοÜ
àνθρώπου.

‰Aν παραµερίσουµε τόν çρθολογισµό καί σκε-
πτικισµό µας, τήν •περηφάνεια καί αéτάρκεια τοÜ
àνθρώπου πού νοµίζει ¬τι ¬λα τά âξηγεÖ καί
κατορθώνει, τήν àγωνιώδη µέριµνα τοÜ βίου, τή
ρουτίνα πολλ΅ν καθηµεριν΅ν µαταίων πράξεων
καί âπιδιώξεων πού κατατρώγουν τή ζωή µας, τά
πάθη καί τίς àδυναµίες µας, καί προσέλθουµε στό
σπήλαιο τÉς Bηθλεέµ µέ ταπείνωση καί êπλότητα,
θά àποκαλυφθεÖ καί σέ µÄς τό µεγάλο καί µοναδι-
κό µυστήριο πού συντελεÖται âκεÖ.

∆έν µπορεÖ νά προσεγγίσει τό µυστήριο αéτό
ôν δέν µετανοήσει, δηλαδή ôν δέν àλλάξει νοÜν, ôν
δέν παύσει νά βλέπει τά πράγµατα àπό τή στενή
καί φτωχή προοπτική τοÜ àρρωστηµένου àπό τόν
âγωϊσµό ανθρώπου, γιά νά τά δεÖ µέσα στήν
α¨ώνια καί ôπειρη προοπτική τοÜ ΘεοÜ.

≠Oταν µιλÄµε γιά τήν âνανθρώπηση τοÜ ΘεοÜ
Λόγου, ½ς µυστήριο πρέπει νά τήν àντιλαµβανό-
µαστε καί ½ς µυστήριο πρέπει νά τήν προσεγγί-
ζουµε, γιατί ¬λα τά γεγονότα τÉς âνανθρωπήσεως,
τÉς σαρκώσεως τοÜ Λόγου τοÜ ΘεοÜ öγιναν µέ
θαυµαστό τρόπο πού ξεπερνÄ τό νοÜ àνθρώπου.
Oî Πατέρες τÉς \Eκκλησίας λένε ¬τι, âάν ™ θεία

âνανθρώπηση qταν καταληπτή, δέν θά qταν θεία
καί παροµοιάζουν ¬σους àµφιβάλλουν ¦ δέν
πιστεύουν, µέ âκεÖνον πού καθόταν στό σκοτάδι
καί πληρώθηκε àπό φ΅ς, âπειδή ¬µως δέν γνώριζε
τό π΅ς qλθε τό φ΅ς, δέν δέχθηκε τό φωτισµό. ‰Aν
πιστεύαµε µόνο σέ ¬σα µπορούσαµε νά àντιλη-
φθοÜµε µέ τή γνώση, τότε δέν θά öπρεπε νά •πάρ-
χει τίποτε àπ\ αéτά πού ï νοÜς µας συλλαµβάνει
καί προπαντός δέν θά öπρεπε νά •πάρχει ï àκα-
τάληπτος Θεός, âφ\ ¬σον ï àνθρώπινος νοÜς àδυ-
νατεÖ νά τό àντιληφθεÖ. Erναι λοιπόν τολµηρό νά
âρωτÄµε π΅ς ï Θεός öγινε ôνθρωπος καί νά προ-
σπαθοÜµε µέ τή διάνοιά µας νά τό âξιχνιάσουµε,
¬ταν àγνοοÜµε àκόµη καί γιά τόν ëαυτό µας π΅ς
γίναµε ôνθρωποι, π΅ς ™ νοερά ψυχή µας εrναι
συνδεδεµένη µέ τό σ΅µα µας. Γι\ αéτό ï µόνος
τρόπος προσεγγίσεως στό µυστήριο τÉς âνανθρω-
πήσεως καί σαρκώσεως τοÜ ΘεοÜ εrναι ™ πίστη
στήν παντοδυναµία τÉς θελήσεως καί τÉς àγάπης
τοÜ ΘεοÜ.

^H ëορτή τ΅ν Xριστουγέννων πού àποτελεÖ
½ς γεγονός “σεισµόν γÉς”, κατά τήν χαρακτηρι-
στική öκφραση τοÜ Âγίου Γρηγορίου τοÜ Θεολό-
γου, εrναι τό κεντρικό µυστήριο ¬λης τÉς Θείας
O¨κονοµίας. ^H δηµιουργία καί ™ σωτηρία, ¬λη ™
âλεηµοσύνη καί ™ φιλανθρωπία τÉς êγίας Tριάδος,
àνακεφαλαιώνεται στόν Θεάνθρωπο Xριστό, πού
µέ τήν âνσάρκωσή Tου κι ¬λα τά µυστήρια τÉς
öνσαρκης παρουσίας Tου, àπεκάλυψε τή χριστο-
λογική καί χριστοκεντρική ρίζα καί προοπτική
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κάθε πραγµατικότητας καί
ïλόκληρης τÉς πραγµατικό-
τητας. ‰Eτσι âξηγεÖται γιατί
τά Xριστούγεννα ëορτάζο-
νται καί πανηγυρίζονται
σάν “τά σωτήρια τοÜ
κόσµου, ™ γενέθλιος ™µέρα
τÉς àνθρωπότητος, ™ κοινή
ëορτή   πάσης τÉς κτίσεως”
(M. Bασίλειος). \Eπειδή, ï
“âπιδηµήσας Λόγος τοÜ
ΘεοÜ âκένωσεν ëαυτόν, ¥να
τ̈́  κενώµατι αéτοÜ πλη-
ρωθFÉ ï κόσµος”.

“\Eπειδή ï Θεός”, λέγει
ï ±γιος \Iωάννης ï ∆αµα-
σκηνός, “µÄς öδωσε νά κοι-
νωνήσουµε τό καλύτερο καί
δέν τό φυλάξαµε, γι\ αéτό
µεταλαµβάνει τό χειρότερο,
âννο΅ τή φύση µας, œστε
àπό τή µιά µεριά νά àνακαι-
νίση τόν ëαυτό Tου καί µέ
τόν ëαυτό Tου τό κατ\ ε¨κόνα
καί καθ\ ïµοίωσιν, καί àπό
τήν ôλλη νά διδάξει καί σέ
µÄς τήν âνάρετη πολιτεία,
àφοÜ µέ τόν ëαυτό Tου τήν
öκαµε σέ µÄς δυνατή. Nά µÄς
âλευθερώσει àπό τή φθορά
µέ τήν κοινωνία τÉς ζωÉς
γενόµενος àπαρχή τÉς àνα-
στάσεώς µας. Nά àνακαινί-
σει τό σκεÜος πού àχρειώθη-
κε καί κοµµατιάστηκε, νά
µÄς λυτρώσει àπό τήν
τυραννία τοÜ διαβόλου, µέ
τό νά µÄς καλέσει στή θεο-
γνωσία καί νά τόν νεκρώσει,
νά µÄς µάθει νά παλεύουµε
àποτελεσµατικά µέ τόν
τύραννο, ïπλισµένοι µέ •ποµονή καί ταπείνωση”.

^O Θεός öγινε τέλειος καί àληθινός ôνθρω-
πος, “ôνθρωπος âν πληγFÉ”, “âν δούλου µορφFÉ”,
χωρίς νά πάψει νά εrναι τέλειος καί àληθινός
Θεός, γιά νά κάµει τόν ôνθρωπο πλήρη καί τέλειο
υîό τοÜ ΘεοÜ καί Θεό κατά χάριν. “^O Θεός πτω-

χεύει τήν âµήν σάρκα, ¥να âγώ πλουτήσω τήν
αéτοÜ Θεότητα... κενοÜται τÉς ëαυτοÜ δόξης âπί
µικρόν, ¥να âγώ τÉς âκείνου µεταλάβω πληρώσε-
ως”. ^O Θεός µας öρχεται νά κενωθεÖ, νά πτωχεύ-
σει, νά κριθεÖ, νά σταυρωθεÖ, νά κατέλθει στόν
≠Aδη, νά àναστηθεÖ καί νά àναληφθεÖ, γιά νά
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φανερώσει µέ ¬λο αéτό τό µυστήριο τÉς κενώσεώς
Tου, ¬τι δέν εrναι δύναµη, ¨σχύς, αéθεντία,
κυριαρχία, νοµοθεσία, καταδίκη, τιµωρία, âκδίκη-
ση. ‰Eρχεται, µέ ôλλα λόγια, νά σώσει τήν àγάπη
καί µέ τήν àγάπη Tου τόν ôνθρωπο, νά βαστάξει
¬λες τίς àσθένειές µας καί νά σηκώσει ¬λα τά àνο-
µήµατά µας, νά µεταµορφώσει ¬λες τίς àπελπιστι-
κά àνθρώπινες καταστάσεις σέ γνώση τÉς δυνάµε-
ως τÉς \Aναστάσεώς Tου.

^O Xριστός γεννιέται καί àνακλίνεται πραγ-
µατικά στήν \Eκκλησία, καί στό λίκνο τÉς καρδιÄς
µας, πού εrναι λίκνο τ΅ν àλόγων παθ΅ν “θέλων
ρύσασθαι ™µÄς âκ τÉς àλογίας”.

^H φάτνη τÉς σαρκώσεως γίνεται τό θυσια-
στήριο τοÜ κόσµου àπό τό ïποÖο προσφέρεται ï
ôρτος τοÜ Λόγου τοÜ ΘεοÜ σάν τροφή τ΅ν λα΅ν
τÉς γÉς· διότι στό µυστήριο τ΅ν Xριστουγέννων
θεÄται, προσκυνεÖται καί δοξάζεται ïλόκληρη ™
σωτηρία. Aéτό εrναι τό µυστήριο πού µποροÜν νά
θαυµάζουν ¬σοι µποροÜν νά àναγνωρίζουν τή
µεγαλειότητα στήν ταπείνωση, τόν πλοÜτο στήν
πτώχεια, τήν âλευθερία στήν •πακοή.

Στήν Kαστοριά, µεταξύ τ΅ν 72 βυζαντιν΅ν
να΅ν, προεξέχουσα θέση κατέχει ï ναός τÉς Πανα-
γίας τÉς Kουµπελίδικης, ¬πως λέγεται, âξαιτίας
τοÜ χαρακτηριστικοÜ καί •περβολικοÜ σέ ≈ψος
τρούλου του (κουµπέ), τοÜ 11ου α¨ώνα καί τοιχο-
γραφίες τοÜ 14ου α¨΅να. Στό âξωτερικό τείχωµα
τÉς προσόψεως καί πρό τÉς κεντρικÉς ε¨σόδου
•πάρχει σέ φυσικό µέγεθος ™ ε¨κόνα τÉς Παναγίας
µέ τό θεÖο βρέφος στήν àγκαλιά. ≠Eνας βιαστικός
âπισκέπτης €σως νά âντυπωσιαστεÖ πώς âδ΅ öχου-
µε µιά ïλόκληρη θεολογία καί µάλιστα •ψηλÉς
συλλήψεως àπό τόν êγιογράφο. Kαί νά γιατί:

Mέ τήν ε¨κονογράφηση αéτή τονίζεται τό
πρωταρχικό δόγµα τÉς âνσαρκώσεως τοÜ Λόγου.
^O êγιογράφος δέν τήν τοποθετεÖ στό µέσα τοÜ
NαοÜ, àλλά στό öξω µέρος καί µάλιστα πρό τÉς
ε¨σόδου. TοÜτο σηµαίνει, ¬τι γιά νά ε¨σέλθει ï
ôνθρωπος στά âντός τοÜ ναοÜ, νά µετάσχει λει-
τουργικά καί µυστηριακά στά τελούµενα, γιά νά
γίνει ≤να πλÉρες µέλος τÉς κοινότητας καί ôξιος
τÉς κοινωνίας τ΅ν πιστ΅ν, γιά νά µεταµορφωθεÖ
σέ πολίτη τÉς βασιλείας τοÜ ΘεοÜ, πρέπει νά περά-
σει àπό τό γεγονός τÉς Θείας \Eνσαρκώσεως. Στήν
ε¨κονογραφηµένη, ¬µως, παράσταση •πάρχει καί

µία λεπτοµέρεια, µοναδική €σως σέ ε¨κόνα τÉς Γεν-
νήσεως. ^H λεπτοµέρεια αéτή εrναι συγκλονιστική
γιά τό θεολογικό της βάθος. 

ΣÄς περιγράφω τήν ε¨κόνα: Σέ φυσικό µέγε-
θος καί σέ ùρθια στάση ™ Παναγία, σάν µητέρα
στοργική κρατάει σφιχτά στόν κόρφο της τό θεÖο
βρέφος. Tό πρόσωπο τÉς Παναγίας εrναι γλυκύ,
νεανικό, µέ µιάν àνείπωτη öκφραση πληρότητας
καί çµορφιÄς, καί àτενίζει τόν κόσµο µέ τρυφερό-
τητα. Tό βρέφος öχει öντονα στραµµένο τό κεφάλι
του πρός τό âπάνω δεξιό µέρος τÉς ε¨κόνας καί
àτενίζει µέ φρίκη τά σύµβολα τοÜ ΣταυροÜ. Tό
πρόσωπό του εrναι σκληρό, γηρασµένο, ¬λο πόνο
καί çδύνη, ½σάν νά öχει τυπωθεÖ âπάνω του ¬λος
ï πόνος καί ™ çδύνη τοÜ κόσµου. Aéτό τό Παιδίον
εrναι àπό τώρα, àπό τή στιγµή τÉς Γέννησής Tου ï
\Aµνός τÉς σφαγÉς, “ï α¥ρων τήν êµαρτίαν τοÜ
κόσµου”. Aéτά θεολογικά σηµαίνουν πώς Σάρκω-
ση δέ νοεÖται χωρίς τό Σταυρό καί τό Θάνατο. Tό
µυστήριο τÉς Σαρκώσεως κατανοεÖται στίς àληθι-
νές του διαστάσεις µόνο κάτω àπό τό µυστήριο
τοÜ ΣταυροÜ. ^H çρθόδοξη θεολογία τÉς Σαρκώ-
σεως δέν µπορεÖ νά ο¨κοδοµηθεÖ χωρίς τή θεολο-
γία τοÜ ΣταυροÜ. \Aλλά καί µιά θεολογία τοÜ
ΣταυροÜ χωρίς τή θεολογία τÉς \Aναστάσεως εrναι
τραγικά âλλιπής καί εûκολα ïδηγεÖ σέ µιά “θεολο-
γία τοÜ θανάτου τοÜ ΘεοÜ”. Σάρκωση, λοιπόν,
Σταυρός καί \Aνάσταση, τό ¬λο µυστήριο τοÜ Xρι-
στοÜ στόν κόσµο. 

Oî ôνθρωποι δέν ε€µεθα σήµερα àναπαυµέ-
νοι. ∆έν µÄς îκανοποιοÜν τά •ποκατάστατα. ∆έν
µÄς îκανοποιοÜν στήν κοπιαστική àναζήτηση τÉς
λύτρωσης οî ψευδεÖς Mεσσίες, οî àνθρώπινοι καί
φανταστικοί θεοί. Âπλά κάνουν πιό öντονο τό
κενό, τή δυστυχία καί τήν àπογοήτευση. Kουρα-
στήκαµε àπό τήν κυριαρχία τοÜ παλαιοÜ àνθρώ-
που στήν καρδιά µας καί ζητÄµε νά âνδυθοÜµε τόν
καινό, τό νέο ôνθρωπο. Nά γεννήσουµε τό Xριστό
στίς καρδιές µας, νά •φάνουµε, παρά τίς δυσκο-
λίες, âσωτερικές καί âξωτερικές, τό µεγάλο καί
παράδοξο µυστήριο, πού οî α¨΅νες καί ™ àλήθεια
του τό öκαναν τόσο δικό µας... MÄς λείπει, ¬µως,
¬πως λέγει τό Eéαγγέλιο ≤να àκόµη.

\Aλλά αéτό τό ≤να àποκαλύπτει δύο µεγάλες
µας êµαρτίες: τήν àδιαφορία µας γιά τόν Θεό καί
τόν ôνθρωπο, τόν àδελφό µας. MÄς λείπει ï

�AÊÈ¤ÚˆÌ·...



Πατέρας àλλά καί ™ ο¨κογένειά µας. Γιατί ™
κοινωνία µέ τό Θεό δέν εrναι öξω àπό τήν
κοινωνία µέ τόν ôνθρωπο. Kαί γιατί ™ κοινω-
νία µέ τόν ôνθρωπο àποκαλύπτει τήν àγάπη
µας στό Θεό. ≠Eνας €σον κανένας. Aéτό πρωτα-
κούσθηκε µέσα στούς κόλπους τÉς àρχαίας
\Eκκλησίας. 

“≠Eνας χριστιανός, €σον κανένας χριστια-
νός!” Kαί ™ àγάπη πού χαρακτηρίζει -πρέπει νά
χαρακτηρίζει- τήν κοινωνία µας µέ τό συνάνθρω-
πό µας καί τό Θεό µας δέν âξαρτÄται àπό τήν
πορεία τοÜ χρόνου, àλλά öχει πάντα δύναµη.

Λέγει χαρακτηριστικά ï ¬σιος Σιλουανός ï
\Aθωνίτης: “Mερικοί σκέφτονται πώς ï Kύριος
γεννήθηκε καί öπαθε àπό àγάπη γιά τόν ôνθρωπο·
âπειδή ¬µως δέν βρίσκουν µέσα τους αéτή τήν
àγάπη, διαλογίζονται πώς αéτό öγινε κάποτε
παλιά καί πέρασε. ≠Oταν ¬µως ™ ψυχή µας γνωρί-
σει τήν àγάπη τοÜ ΘεοÜ, τότε α¨σθάνεται καθαρά
πώς ï Kύριος εrναι ï Πατέρας µας, ï γνησιότατος,
ï πλησιέστατος, ï πιό àγαπηµένος, ï àγαθότατος
καί δέν •πάρχει µεγαλύτερη εéτυχία àπό τό ν\
àγαπÄς τό Θεό µέ ¬λο τό νοÜ καί τήν καρδιά καί
τόν πλησίον σάν τόν ëαυτό σου. Kι ¬ταν πιά âγκα-
τασταθεÖ µέσα µας αéτή ™ àγάπη, τότε ¬λα χαρο-
ποιοÜν τήν ψυχή”.

^H χάρη öρχεται µέ τήν àγάπη γιά τόν àδελφό
καί µ\ αéτή διατηρεÖται. Σκλήρυναν σήµερα οî
καρδιές τ΅ν àνθρώπων καί πάγωσε ™ àγάπη καί
öτσι δέν α¨σθάνονται τήν àγάπη τοÜ ΘεοÜ καί
χάνουν καί τήν πίστη στό Θεό!

Π΅ς γίναµε öτσι οî ôνθρωποι! Xωρίς καρδιά
γιά τόν àληθινό καί ζώντα Θεό, τί ôλλο ôραγε
öχουµε νά τοÜ προσφέρουµε -¬,τι öχουµε δικό Tου.
^H ¬ποια àξιοµισθία µας àδυνατεÖ νά µÄς χαρίσει
τή Bασιλεία Tου, γιατί ™ êγιότητά Tου δέν µετριέ-
ται. Π΅ς γίναµε öτσι ôσπλαγχνοι, σύνθετοι
ôνθρωποι, âπιτηδευµένοι, µ\ ≤να σωρό στολίδια
καί φτιαξίδια στήν ψυχή καί τό πρόσωπο; π΅ς
γίναµε τόσο µίζεροι καί δυστυχεÖς, µοιρολάτρες
καί κακόµοιροι, στερηµένοι τÉς µακαρίας âλπί-
δας; 

‰Aν προσπαθούσαµε νά ζήσουµε λίγο περισ-
σότερο τήν àγάπη τοÜ ΘεοÜ. Πόσο θά µÄς πλουτί-
σει! Π΅ς θά τό πετύχουµε αéτό; 

� \Eάν àνακαλύψουµε ¬τι τό σπήλαιο εrναι
ε¨κόνα τÉς \Eκκλησίας. 
� Γιατί öξω εrναι σκοτάδι φωτισµένο µέ
ψεύτικο φ΅ς.
� \Eάν àνακαλύψουµε ¬τι ï προορισµός τοÜ
àνθρώπου, ½ς àδελφοÜ τοÜ XριστοÜ, εrναι ï
Θεός,
� \Eάν ζήσουµε τόν âκκλησιαστικό βίο γνή-
σια καί αéθεντικά,
� \Eάν àπελευθερώσουµε τό µυαλό µας àπό
τή δουλεία σέ µιά διδασκαλία πού àγνοεÖ
τόν Θεό ½ς τέλειο Θεό καί τέλειο ôνθρωπο,
\Eάν µάθουµε, ¬τι γνωρίζουµε τό Θεό καλ-
λιεργώντας µία σχέση, καί ùχι κατανοώντας
≤να νόηµα,
� \Eάν ξαναζήσουµε τήν προτεραιότητα τÉς
ζωÉς καί ùχι τÉς âπιβίωσης, καί τίς zρες τÉς
àδυναµίας µας ôς µή ξεχνÄµε νά παίρνουµε
µαζί µας τόν Xριστό,τήν πηγή τÉς ζωÉς, τήν
€δια τή ζωή, τή χαρά καί τήν âλπίδα µας....

(àπό τήν îστοσελίδα www.ixthis.gr)
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θεÖος öρως, εrναι

τέλεια àγάπη τοÜ

Θείου, πού âκδη-

λώνεται ½ς àκατά-

παυστος πόθος τοÜ

Θείου. ^O θεÖος

öρως γεννιέται στήν καθαρή

καρδιά, διότι σ\ αéτήν κατέρ-

χεται ™ θεία χάρις. ^O öρως

τοÜ Θείου εrναι θεÖον δώρη-

µα, τό ïποÖο δωρίζεται στήν

êγνή ψυχή àπό τήν Θεία

Xάρι πού κατέρχεται καί

àποκαλύπτεται στήν ψυχή.

ΘεÖος öρως χωρίς θεία àπο-

κάλυψη δέν γεννιέται µέσα σέ

�°ÓÒÚÈÛfiÓ ÌÔÈ...
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κανέναν ôνθρωπο. ∆ιότι ψυχή πού δέν δέχθηκε

àποκάλυψη, δέν öλαβε πάνω της τήν âπίδραση

τÉς Xάριτος καί µένει àπαθής πρός τόν θεÖον

öρωτα. Erναι λοιπόν àδύνατον νά γεννηθεÖ öρως

χωρίς νά âπενεργήσει δύναµις πάνω στήν καρ-

διά, ε€τε θεία δύναµις ε€τε àνθρώπινη.

Oî âραστές τοÜ Θείου προσελκύστηκαν

πρός τόν θεÖο öρωτα àπό τήν Θεία Xάρι πού

âνήργησε πάνω στήν καρδιά τους, àποκαλύφθη-

κε στήν ψυχή τους καί τήν τράβηξε πρός τόν

Θεό. Tόν âραστή τοÜ Θείου πρ΅τα τόν âρω-
τεύθηκε τό ΘεÖον, καί µετά αéτός âρωτεύθη-
κε τό ΘεÖον. ^O âραστής τοÜ Θείου πρ΅τα
öγινε υîός àγάπης καί öπειτα αéτός àγάπη-
σε τόν οéράνιο Πατέρα.

^H καρδιά âκείνου πού âρωτεύεται τόν

Kύριο ποτέ δέν κοιµÄται, àλλά πάντα àγρυπνεÖ,

λόγω τοÜ •περβολικοÜ öρωτος. ^O ôνθρωπος

κοιµÄται γιά τήν àνάγκη τÉς φύσεως, µά ôγρυ-

πνη ™ καρδιά •µνεÖ τό ΘεÖον.

^O θεÖος Xρυσόστοµος λέγει περί τοÜ πνευ-

µατικοÜ öρωτος: “Erναι τόσο πολύ âπιβλητικός

ï πνευµατικός öρως, œστε δέν àφήνει νά περάσει

οûτε στιγµή, àλλά πάντα κυριεύει τήν ψυχή τοÜ

âρωτευµένου καί δέν âπιτρέπει νά •περισχύση

καµµία θλίψη ¦ çδύνη στήν ψυχή”.

Ψυχή âρωτευµένη µέ τόν Θεό προσκολλÄται

γερά πάνω στόν Θεό, σ\ Aéτόν öχει âµπιστοσύνη,

σ\ Aéτόν στηρίζει κάθε âλπίδα. ^O θεÖος öρως της

τήν àνεβάζει πρός τόν Θεό καί µ\ Aéτόν συνοµι-

λεÖ µέρα-νύχτα.

Ψυχή πληγωµένη àπό θεÖο öρωτα δέν âπιθυ-

µεÖ τίποτε ôλλο, παρά µόνο τό ôκρως àγαθό.

ΠαραµελεÖ τά πάντα, àηδιάζει τό κάθε τι.

Ψυχή âρωτευµένη µέ τόν Θεό, µελετÄ τά

λόγια τοÜ ΘεοÜ καί παραµένει στά σκηνώµατά

Tου. ≠Oταν ïµιλεÖ, διηγεÖται τά θαυµάσια τοÜ

ΘεοÜ. ≠Oταν συζητεÖ, àναφέρεται στή δόξα καί

στή µεγαλοπρέπειά Tου. Arνο καί ≈µνο àκατά-

παυστα àναπέµπει στόν Θεό καί µέ θεÖο πόθο

Tόν λατρεύει. Kαί öτσι ï θεÖος öρως ¬λη τήν

ψυχή προσήρµοσε µέ τόν ëαυτόν του, τήν συνέ-

δεσε µέ τόν ëαυτόν του καί τήν ο¨κειοποιήθηκε. 

Ψυχή âρωτευµένη µέ τό ΘεÖον γνώρισε καλά

τό ΘεÖον, καί τέτοια âπίγνωσις àνέφλεξε τόν θεÖο

της öρωτα. Ψυχή âρωτευµένη µέ τόν Θεό öγινε

µακαρία, διότι âπέτυχε αéτό πού âπιθυµοÜσε καί

αéτό γέµισε τούς πόθους της. Kάθε âπιθυµία,

κάθε σφοδρός πόθος, κάθε öφεσις ξένη πρός τήν

θεία àγάπη àποκρούεται àπ\ αéτήν ½ς àσήµαντη

καί àνάξια µπροστά της.

Πόσο àνυψώνει τήν âρωτευµένη µέ τό ΘεÖον

ψυχή ™ πρός τό ΘεÖον àγάπη πού âναλλάσσεται

µέ τήν θεία àγάπη! Aéτή ™ θεία àγάπη σάν âλα-

φρά νεφέλη àνεβάζει τήν ψυχή, τήν φέρνει κοντά

στήν àνεξάντλητη πηγή τÉς àγάπης, κοντά στήν

α¨ώνια àγάπη, καί τήν γεµίζει µέ φ΅ς α¨ώνιο.

Ψυχή πληγωµένη àπό θεÖο öρωτα χαίρεται

πάντα καί àγάλλεται καί σκιρτÄ  καί χορεύει,

διότι àναπαύεται µονίµως πάνω στήν àγάπη τοÜ

Kυρίου, “½ς âπί ≈δατος àναπαύσεως”. Tίποτε

θλιβερό àπό τόν κόσµο δέν εrναι îκανό νά δια-

ταράξει τή γαλήνη καί τήν ε¨ρήνη της, τίποτε

λυπηρό àπό τόν κόσµο δέν εrναι îκανό νά àφαι-

ρέσει τή χαρά καί τήν εéφροσύνη της.

Ψυχή âρωτευµένη µέ τό ΘεÖον àνυψώνεται

διά τÉς àγάπης, âξέρχεται κάπως àπό τίς σωµα-

τικές α¨σθήσεις, àποχωρεÖ κάπως àπό τό €διο τό

σ΅µα καί ξεχνÄ τόν ëαυτόν της, λόγω τÉς τελεί-

ας àφοσιώσεώς της πρός τό ΘεÖον.

^H àνερµήνευτη γλυκύτητα τÉς θείας àγάπης

καταθέλγει καί κατακυριεύει τήν καρδιά, καί

≤λκει τό νοÜ πρός τό ΘεÖον, γιά νά àπολαύση µέ

àγαλλίαση τόν Θεό.

^O θεÖος öρως προξενεÖ τήν âξοικείωση µέ

τόν Θεόν, ™ âξοικείωσις τό θάρρος, τό θάρρος

τήν γεÜσι, ™ γεÜσις τήν πεÖνα. 

Ψυχή πού τήν ôγγιξε ï θεÖος öρως δέν µπο-

ρεÖ οûτε νά συλλογισθεÖ οûτε νά âπιποθήσει

πλέον τίποτε ôλλο, àλλά µέ συνεχεÖς àναστεναγ-

µούς λέγει: “Kύριε, πότε θά φθάσω καί θά
âµφανισθ΅ µπροστά στό πρόσωπό Σου; \Eπι-
ποθεÖ ™ ψυχή µου νά öλθει πρός \Eσένα Θεέ
µου, ¬πως âπιποθεÖ τό âλάφι νά φθάσει στίς
πηγές τ΅ν •δάτων”.

Tέτοιος εrναι ï θεÖος öρως πού κυριεύει τήν

ψυχή...
Περιοδικό “^O ≠Oσιος Γρηγόριος”. \Eτήσια öκδ.

^IερÄς Kοινοβ. MονÉς ^Oσ. Γρηγορίου ^Aγίου ≠Oρους.
Περίοδος β΄ ‰Eτος 1986 \Aρ. 11.
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≠Oσιος Πατάπιος γεν-

νήθηκε àπό γονεÖς

χριστιανούς στήν ΘÉβα

τÉς A¨γύπτου τό 380µ.X.

^O πατέρας του qταν ¨ατρός

καί φιλόσοφος καί ôρχοντας

τÉς περιοχÉς. oHταν àπόγονος

µιÄς τ΅ν µεγαλυτέρων ο¨κογε-

νει΅ν τÉς χώρας âκείνης. Oî

εéσεβεÖς γονεÖς του τόν âβάπτι-

σαν καί τοÜ öδωσαν χριστιανική

àνατροφή. Tόν âδίδαξαν µέ âπι-

µέλεια τά îερά γράµµατα. \Eκά-

λεσαν διδασκάλους àπό τήν

\Aλεξάνδρεια καί τοÜ öµαθαν

¬λη τήν γνώση τÉς âποχÉς âκεί-

νης.

≠Oσο µεγάλωνε ï Πατάπιος

στήν ™λικία, τόσο καί âπρόκοβε

στήν àρετή. Γινόταν φιλοσοφιώ-

τερος καί κατανοοÜσε τό ôστα-

το τ΅ν âγκοσµίων πραγµάτων.

\Eννόησε καλά τό “µαταιότης

µαταιοτήτων τά πάντα µαταιό-

της”. ΣυγκινεÖτο ¬ταν µάθαινε

τίς διδασκαλίες καί τούς àγ΅νες

τοÜ Πανταίνου, τοÜ Kλήµεντος

καί τοÜ \Ωριγένους. Oî πρόσφα-

τοι àγ΅νες τοÜ Âγ. \Aθανασίου

καί τοÜ Mεγάλου \Aντωνίου, τοÜ

γέµιζαν τήν ψυχή µέ σεβασµό

καί κατάνυξη καί ¦θελε νά τούς

µιµηθεÖ. Γι\ αéτό öβγαινε àπό

τήν πόλη, πήγαινε στούς πολυ-

πληθεÖς àναχωρητάς τÉς âρήµου

�O˘Ú¿ÓÈÔÈ AÓıÚˆÔÈ...

¶¶AATTAA¶¶IIOO™™AATTAA¶¶IIOO™™

^̂OO  ≠≠OOÛÛÈÈÔÔ˜̃

O�



MÔÓ·¯ÈÎË EÎÊÚ·ÛË

N
O

E
M

B
PI

O
Σ

 - 
∆

E
K

E
M

B
PI

O
Σ

20
07

  

13

καί συζητοÜσε µέ αéτούς τά πνευµατικά καί

ψυχωφελÉ ζητήµατα.

≠Eνα βράδυ, ï νέος Πατάπιος δέν γύρισε στό

πατρικό του σπίτι. Oî γονεÖς του àνησύχησαν.

Mέ λυχνάρια öψαχναν ¬λη τή νύχτα νά τόν

βροÜν. Tόν βρÉκαν âπιτέλους τίς πρωϊνές zρες

στή ρίζα ëνός βράχου. \EκεÖ εrχε πέσει ≤νας νεα-

νίσκος, \Aµµούν çνόµατι, µέ τήν καµÉλα του καί

τραυµατίστηκε. ^O νεαρός Πατάπιος (13 âτ΅ν

τότε), τόν âσυντρόφεψε καί τόν περιποιόταν.

Στό τέλος µέ τήν προσευχή του âθεράπευσε καί

öσωσε τόν \Aµµούν καί τήν καµÉλα του. Xωρίς

τήν βοήθεια τοÜ νεαροÜ Παταπίου θά εrχε πεθά-

νει. ^O µικρός τραυµατίας \Aµµούν διηγότανε

κατόπιν, ¬τι τήν νύχτα âκείνη α¨σθανόταν νά τόν

περιλούζει ≤να φ΅ς âκτυφλωτικό καί ζεστό,

καθώς καί µία δύναµις νά τόν âπαναφέρει στή

ζωή. ^O \Aµµούν àργότερα àκολούθησε τόν

≠Oσιο σέ ¬λη του τή ζωή. ‰Eγινε πιστός •ποτα-

κτικός του. Tό γεγονός αéτό µαθεύτηκε στήν

πόλη καί ¬λοι οî ΘηβαÖοι τόν σέβονταν καί τόν

àγαποÜσαν τόν Πατάπιο. 

Mετά ταÜτα ï πατέρας του τόν öστειλε στήν

\Aλεξάνδρεια στήν περίφηµη τότε Kατηχητική

Σχολή. ∆ιδάσκαλό του εrχε τόν σπουδαÖο γιά τήν

σοφία, àρετή καί êγιότητά του, ∆ίδυµο τόν

Tυφλόν. Σέ αéτόν εrχε πεÖ ï Mέγας \Aντώνιος:

∆ίδυµε, µή στεναχωρεÖσαι πού δέν öχεις µάτια

σωµατικά. Tέτοια µάτια öχουν καί οî µÜγες καί

τά κουνούπια. Nά χαίρεις, πού öχεις àνοικτά τά

µάτια τÉς ψυχÉς καί βλέπεις τά θεÖα, τά πνευµα-

τικά καί οéράνια πράγµατα. ≠Oταν τελείωσε τή

Σχολή καί âπέστρεψε στήν ΘÉβα, ôκουσε µέ πολύ

λύπη ¬τι τόν προώριζαν νά διορισθεÖ ο¨κονοµι-

κός ‰Eπαρχος τÉς περιοχÉς. ^O Πατάπιος, δέν

δέχθηκε àλλά πÉρε τήν εéχή τÉς µητέρας του καί

öφυγε γιά τήν öρηµο, νά àσκητέψει. Aéτός, πού

qταν ï πλουσιώτερος àπό τούς νέους τÉς πόλε-

ως καί πού εrχε τόσους τίτλους καί περγαµηνές

τά âγκατέλειψε ¬λα καί προτίµησε τή σκληρή

ζωή τοÜ àσκητοÜ γιά νά σώσει τή ψυχή του καλ-

λίτερα. ΠÉγε στή Mονή τ΅ν Tαβεννησιωτ΅ν πού

qταν τό κέντρο τοÜ µοναχισµοÜ τÉς Θηβαΐδος.

\EκεÖ âπιδόθηκε στήν ôσκηση, στή µελέτη τ΅ν

Âγ. Γραφ΅ν, στή µελέτη τ΅ν βίων, τ΅ν Âγίων

καί τ΅ν συγγραµάτων τ΅ν πρό αéτοÜ Πατέρων.

\EκεÖ παρέµεινε δέκα χρόνια καί θαυµαζόταν

àπό ¬λους. ^H φήµη τοÜ ^Oσίου Παταπίου ½ς

σοφοÜ καί θαυµατουργοÜ, εrχε φθάσει σ\ ¬λη τήν

A€γυπτο. Tότε, πÉγε στή Mονή τ΅ν Tαβεννη-

σιωτ΅ν µιά àντιπροσωπεία àπό τήν ΘÉβα µέ

âπικεφαλής τόν ‰Eπαρχο καί τοÜ ζήτησαν âπιµό-

νως νά öλθει πίσω νά χειροτονηθεÖ \Eπίσκοπος

τ΅ν Θηβ΅ν. ^O ταπεινός ¬µως Πατάπιος δέν

δέχθηκε.

\Aπό παντοÜ âρχόντουσαν πρός αéτόν οî

µοναχοί καί οî λαϊκοί γιά νά èφεληθοÜν

ψυχικ΅ς àπό τήν διδασκαλία του. Γιά νά àπο-

φύγει ¬µως τήν •περηφάνεια καί νά δοθεÖ περισ-

σότερο στόν Θεό, öφυγε àπό τήν φηµισµένη

MονÉ τ΅ν Tαβεννησιωτ΅ν καί πÉγε στά âνδότε-

ρα τÉς âρήµου. \EκεÖ öστησε µιά καλύβη καί

àσκήτευε. Tήν âποχή âκείνη παρουσιάστηκε στή

ΘÉβα ™ τροµερή âπιδηµία τÉς πανώλης ™ ïποία

àποδεκάτιζε τούς κατοίκους. Oî ΘηβαÖοι τότε,

σκέφθηκαν τόν ≠Oσιο Πατάπιο. Στείλανε àντι-

προσωπεία καί τόν προκαλοÜσαν νά öλθει νά

βοηθήσει τούς συµπατρι΅τες τους στή δύσκολη

αéτή περίσταση. ^O ≠Oσιος στήν àρχή àρνήθηκε.

∆έν ¦θελε νά πάει ½ς âπίσηµος θεραπευτής. ΠÉγε

¬µως νύκτα, χωρίς νά τόν γνωρίσει κανένας καί

ôρχισε τό öργο τÉς θεραπείας τ΅ν àσθεν΅ν.

Ξυπόλυτος, µέ σκεπασµένο τό κεφάλι καί µέ τά

τριµµένα ράσα τοÜ àναχωρητοÜ, öµπαινε ôφοβα

στά σπίτια τ΅ν àσθεν΅ν καί τούς θεράπευε àπό

τήν àσθένεια. Kανένας δέν τόν àνεγνώρισε.

≠Oταν σταµάτησε ™ âπιδηµία τελείως àπό τήν

πόλη, ζητοÜσαν ¬λοι νά βροÜν αéτόν τόν θαυ-

µατουργό µοναχό, àλλά δέν τόν βρÉκαν. Erχε

φύγει àπαρατήρητος ¬πως qλθε. ≠Oλοι ¬µως

κατάλαβαν, ¬τι âπρόκειτο περί τοÜ συµπατριώ-

του τους Παταπίου. \Aπό τότε ¬µως πού âθερά-

πευσε τούς συµπολίτες του, ôρχισε ï κόσµος νά

τόν σέβεται καί νά τόν τιµÄ ½ς ≠Aγιο. Kαθηµε-

ριν΅ς, πλήθη µοναχ΅ν µέ τούς ™γουµένους τους,

öτρεχαν στήν καλύβα του γιά νά διδαχθοÜν καί

èφεληθοÜν.

Kάποτε àρρώστησε ï ^Hγούµενος ëνός

MοναστηριοÜ τÉς περιοχÉς âκείνης, Σεραπίων

çνοµαζόµενος. Oî µοναχοί τόν öφεραν στόν
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≠Oσιο Πατάπιο καί τόν παρακαλοÜσαν νά τόν

κάνει καλά. ^O ≠Oσιος γονάτισε µαζί µέ τούς

µοναχούς καί παρακάλεσαν τόν Παντοδύναµο

Xριστό νά τόν θεραπεύσει. Kατόπιν ï ≠Aγιος

öβαλε τό χέρι του âπάνω στόν βαρειά ôρρωστο

Σεραπίωνα καί t! τοÜ θαύµατος, ï ^Hγούµενος

θεραπεύθηκε àµέσως! Aéτό καί ôλλα θαύµατα

τοÜ Âγίου, ¬σο καί νά κρυβόταν, τά µάθαιναν οî

ôνθρωποι καί πηγαίνανε σ\ αéτόν νά τούς θερα-

πεύσει καί νά τούς εéλογήσει. TοÜ öφεραν âκεÖ

τόσο τούς σωµατικ΅ς ¬σο καί τούς ψυχικ΅ς

àσθενεÖς µέ àπόλυτη βεβαιότητα ¬τι θά τούς

θεραπεύσει. Kαί ¬σους εrχαν πίστη καί µετάνοια

τούς θεράπευε. 

\Eν τ̈́  µεταξύ, Πατριάρχης \Aλεξανδρείας

öγινε ï ≠Aγιος Kύριλλος, πού qταν συµµαθητής

τοÜ Παταπίου στήν \Aλεξανδρινή Σχολή. Tήν

âποχή ¬µως âκείνη διετηρεÖτο àκόµη στήν

A€γυπτο τό ε¨δωλολατρικό µαντεÖο τÉς “KυρÄς”,

στήν ‰Aνω A€γυπτο. Σ\ αéτό öτρεχαν πλήθη

ε¨δωλολατρ΅ν γιά νά µάθουν τά µέλλοντα καί

νά θεραπευθοÜν. Tό µαντεÖο αéτό qταν ≤να πνευ-

µατιστικό κέντρο ¬που âνεργοÜσε καί âλατρεύε-

το ï ΣατανÄς. ^O ≠Aγιος Kύριλλος, γιά νά âξα-

λείψει τήν ëστία αéτή τοÜ ΣατανÄ, àποφάσισε νά

µεταφέρει âκεÖ τά ≠Aγια Λείψανα τ΅ν Âγίων

\Aναργύρων Kύρου καί \Iωάννου, καθώς καί τ΅ν

παρθενοµαρτύρων Θεοκτίστης, Θεοδότης, Eéδο-

ξίας µέ τήν µητέρα τους \Aθανασία. ^O Πατριάρ-

χης âκάλεσε στήν \Aλεξάνδρεια καί τόν ≠Oσιο

Πατάπιο, ï ïποÖος öλαβε µέρος στή µεγάλη αéτή

λιτανεία τÉς µετακοµιδÉς τ΅ν Âγίων Λειψάνων.

Στή µεγαλειώδη αéτή λιτανεία öλαβαν µέρος

χιλιάδες µοναχ΅ν, κληρικ΅ν καί àµέτρητο

πλÉθος λαοÜ àπό ¬λα τά µέρη τÉς A¨γύπτου.

‰Eπειτα àπό ≤ξι µέρες öφθασε ™ ποµπή στό χωριό

Mένουθι. \EκεÖ âναπέθεσαν τά ±για λείψανα, τά

ïποÖα âπετέλεσαν πολλά θαύµατα. \Aπό τότε ™

πόλη καί ™ περιοχή àπό τά θαύµατα τοÜ Kύρου

καί \Iωάννου çνοµάσθηκε τοÜ \AββÄ Kύρου ¦

\AµποÜ Kύρ, öτσι λέγεται καί µέχρι σήµερον. \Aπό

τότε τό µαντεÖο τοÜ ε¨δώλου τÉς “KυρÄς” λησµο-

νήθηκε, µπροστά στά θαύµατα τ΅ν Âγίων \Aναρ-

γύρων Kύρου καί \Iωάννου. Στή µεγάλη αéτή

λιτανεία δόθηκε εéκαιρία στόν Πατριάρχη

Kύριλλο καί τόν Πατάπιο νά συζητήσουν τά

µεγάλα προβλήµατα τÉς \Oρθοδοξίας. Kατάλα-

βαν ¬τι ™ \Oρθοδοξία παιζόταν στήν ≤δρα τÉς

Aéτοκρατορίας τήν Kωνσταντινούπολη. Θά

öπρεπε âκεÖ ï Πατριάρχης νά συµβουλεύεται

δοκιµασµένους σοφούς κληρικούς. ^O Kύριλλος

•πέδειξε στόν ≠Aγιο Πατάπιο νά àναλάβει αéτός

τό öργο αéτό, διότι qταν ï îκανώτερος ¬λων. ^O

≠Oσιος àρνήθηκε. ∆έν εrµαι κατάλληλος εrπε. 

^O Πατάπιος κατόπιν âπέστρεψε στήν öρηµο

καί συνέχισε τήν ôσκησή του. Tά πλήθη öτρεχαν

νά àκούσουν τά θεÖα λόγια του ¦ γιά νά θερα-

πευθοÜν àπό àνίατες àσθένειες. Kοντά στήν

καλύβη του âγκαταστάθηκαν οî µαθητές του σέ

ôλλες καλύβες. 

Γύρω στό 428µ.X. ï ≠Oσιος τούς ôφησε ≤να

^Hγούµενο καί àνεχώρησε γιά τήν Kωνσταντι-

νούπολη. Tό πλοÖο ¬µως συνάντησε µεγάλη τρι-

κυµία. ≠Oλοι παρακαλοÜσαν τόν Θεό νά τούς

σώσει. Tή στιγµή âκείνη àποκόπηκε ≤να κατάρτι

καί κτύπησε τόν καπετάνιο. Tό πλοÖο öµεινε àκυ-

βέρνητο. Oî πάντες τά öχασαν καί πανικοβληθή-

κανε. Tότε àκριβ΅ς àκούστηκε µία φωνή àπό τή

θέση τοÜ πηδαλίου πού τούς öλεγε: ≠Oλοι κατε-

βεÖτε στό àµπάρι τοÜ πλοίου καί οî ναυτικοί νά

συνεχίσουν τίς προσπάθειές τους. Γύρισαν οî

ôλλοι καί εrδαν τόν καλόγηρο Πατάπιο νά κρατÄ
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τό πηδάλιο. ^H τρικυµία σταµάτησε προτοÜ âξη-

µερώσει. ^O ≠Aγιος τούς öσωσε. ∆ιεπίστωσαν δέ

¬τι καί ï κυβερνήτης τόν ïποÖο âνόµιζαν πεθα-

µένο δέν εrχε πάθει οûτε τό παραµικρό τραÜµα.

^O ≠Aγιος Πατάπιος τούς öσωσε! ^

^O ΣεχνοÜτι qταν ≤νας àπό τό πλήρωµα.

oHταν κωπηλάτης καί A¨γύπτιος τήν καταγωγή.

Aéτός εrχε àρρωστήσει καί ζήτησε àπό τόν

συµπατριώτη του Πατάπιο νά τόν βοηθήσει καί

νά τόν θεραπεύσει. ^O ≠Oσιος τόν περιποιήθηκε

¬λη τήν ™µέρα.Tό βράδυ ¬µως τόν ôφησε σέ

ôλλους γιά νά κάνει αéτός τήν καθιερωµένη προ-

σευχή. Tήν νύχτα συνάντησαν µεγάλη θαλασσο-

ταραχή. ‰Eβρεχε πολύ καί φυσοÜσε ôγριος ôνε-

µος. Tό πλήρωµα καί ¬σοι µποροÜσαν àπό τούς

âπιβάτες νά βοηθηθοÜν àγωνίσθηκαν µέ ¬λη τους

τή δύναµη. Tόν ôρρωστο ΣεχνοÜτι δέν τόν πρό-

σεξε κανείς. oHταν ¬λοι προσηλωµένοι στήν

καταιγίδα. Tό πρωΐ ¬µως εrδαν ¬τι ï ΣεχνοÜτι

öλειπε. Tόν εrχαν êρπάξει τά κύµατα. Λυπήθηκαν

βεβαίως ¬λοι καί ï ≤νας öρριχνε τίς εéθÜνες στόν

ôλλο. ̂ O ≠Aγιος καθόταν àµίλητος καί σκεπτικός.

Φαινόταν σάν νά µήν ôκουγε τίποτα γιά τόν

ΣεχνοÜτι. ^H τρικυµία ¬µως ôρχισε πάλι νά

δυναµώνει. ̂ O καπετάνιος àπεφάσισε νά πλησιά-

σει τήν àκτή τÉς Kρήτης νά παραµείνουν σέ

κανένα •πήνεµο µέρος, µέχρις ¬του περάσει ™

τρικυµία. \EκεÖ θά µποροÜσαν νά συνέλθουν οî

ταξιδι΅τες καί νά âπισκευάσουν τά πανιά. Πράγ-

µατι, στό βασίλεµα τοÜ ≥λιου µπÉκαν σέ ≤να

κολπίσκο. ≠Oλοι ¬µως, µόλις βγÉκαν àπό τό

πλοÖο, τά χάσανε! ^O ΣεχνοÜτι πού τήν προηγού-

µενη νύχτα τόν ±ρπαξαν τά κύµατα καί ï ïποÖος

τούς εrπε: ≠Oταν µέ ±ρπαξαν τά κύµατα βρέθηκα

âπάνω στή ράχη ëνός κήτους. Aéτό ïδηγούµενο

àπό ≤να φωτεινό σηµεÖο µέ öφερε καί µέ àπέθεσε

στήν àκτή τοÜ κολπίσκου αéτοÜ, σ΅ο καί

àβλαβÉ. ≠Oλοι τότε πÉγαν στόν ≠Aγιο Πατάπιο,

γονάτισαν µπροστά του καί τοÜ ζήτησαν τήν

εéλογία του. Kατάλαβαν ¬τι ™ προσευχή τοÜ

Âγίου τόν öσωσε.^O ΣεχνοÜτι τόν παρακαλοÜσε

νά γίνει διά παντός àκόλουθός του καί µαθητής

του. ^O ≠Oσιος τό δέχθηκε. ^O κυβερνήτης τοÜ

πλοίου qταν ε¨δωλολάτρης. Tώρα ¬µως πού εrδε

τά θαύµατα αéτά, ζήτησε àπό τόν ≠Aγιο νά τόν

βαπτίσει χριστιανό.^O ≠Oσιος, τοÜ δίδαξε γιά τόν

Xριστό καί τήν χριστιανική πίστη. Στήν Kρήτη

öµειναν µόνο γιά λίγες ™µέρες. Mόλις καλοσύνε-

ψε ï καιρός, ξεκίνησαν γιά τήν Kωνσταντινού-

πολη àγαπηµένοι, σάν νά qταν µία ο¨κογένεια.

\Eδόξαζαν δέ τόν Θεό γιά τά θαύµατα πού εrδαν

καί γιά τόν ≠Aγιο πού qταν µαζί τους. 

Mιά µέρα ¬µως ï κυβερνήτης τοÜ πλοίου

εrπε στόν ≠Oσιο: Θά περάσουµε πάτερ àπό τήν

πατρίδα µου, τήν Kόρινθο. Θέλω νά συναντήσω

τήν ο¨κογένειά µου νά τούς π΅ ¬τι öγινα χρι-

στιανός καί νά µπορέσω νά τούς κάνω κι αéτούς

νά βαπτισθοÜν. Πράγµατι, öπειτα àπό πολλές

µέρες ταξίδι φθάσανε στήν “àφνειό Kόρινθο”. ̂ O

≠Oσιος âπισκέφθηκε τούς âκκλησιαστικούς

παράγοντες. \EκεÖνοι τόν παρακάλεσαν νά

παραµείνει γιά λίγο âκεÖ. ‰Eτσι, ï ≠Oσιος Πατά-

πιος βρέθηκε κατά θεία ο¨κονοµία στήν Kόρινθο,

τήν περιοχή τÉς ïποίας âπρόκειτο νά êγιάσει µέ

τήν παρουσία του. Eéθύς âξ\ àρχÉς τράβηξαν τήν

προσοχή του τά àπέναντι ε•ρισκόµενα Γεράνεια

ùρη. Στούς πρόποδες •πÉρχε ≤να σπήλαιο. Σ\

αéτό κοιµήθηκε ¬ταν πήγαινε γιά τήν Πάτρα ï

\Aπόστολος \Aνδρέας. \EκεÖ τό 1345 ï \Iωάννης

Kατακουζηνός öκτισε Nαό τοÜ Âγίου \Aνδρέα.

^Yπάρχει καί σήµερα. Σ\ αéτό τό σπήλαιο ¬ταν

πÉγε ï ≠Aγιος Πατάπιος στήν Kόρινθο, •πÉρχε

µία συνοδεία µοναχ΅ν. ^O ≠Aγιος σταµάτησε τό

ταξίδι του γιά τήν Kωνσταντινούπολη καί àνέ-

λαβε νά τούς διδάξει κατά τό πρότυπο τ΅ν

A¨γυπτιακ΅ν Mοναστηρίων τήν ôσκηση καί τήν

προσευχή. ^O ≠Oσιος àγαποÜσε τήν ™συχία. Γι\

αéτό àνέβηκε στά Γεράνεια ‰Oρη. \EκεÖ βρÉκε ≤να

σπήλαιο. Σ\ αéτό κατέφευγαν νά σωθοÜν οî πρώ-

τοι χριστιανοί, κατά τούς διωγµούς. Mέσα σ\

αéτό âγκαταστάθηκε ï ≠Oσιος. \Eπίσης âγκατα-

στάθηκαν âκεÖ κοντά καί οî ëπτά συνασκητές καί

µαθητές του. Σέ λίγο àκούστηκε ¬τι στά Γεράνεια

•πάρχει Mοναστική àδελφότης µέ σοφό καί

≠Aγιο ^Hγούµενο. Γι\ αéτό συγκεντρώθηκαν καί

οî ôλλοι µοναχοί. ‰Eκτισαν µέσα στό σπήλαιο

καί ναΐδριο. \EκεÖ âλάτρευαν τόν Θεό καί âδιδά-

σκοντο àπό τόν ≠Oσιο.

≠Eνα βράδυ, τήν œρα πού µιλοÜσε στούς

µαθητές του εrπε: Θέλω πατέρες, µετά τόν θάνα-
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τό µου ïπουδήποτε γÉς κι ôν πεθάνω, νά µετα-

φέρετε τό λείψανό µου καί νά τό âνταφιάσετε

âδ΅ µέσα στό àγαπηµένο µου σπήλαιο τ΅ν Γερα-

νείων...

Tό 435µ.X. ï ≠Oσιος Πατάπιος àνεχώρησε

àπό τή σκήτη τ΅ν Γερανείων καί πÉγε στήν Kων-

σταντινούπολη. Mαζί του πÉρε καί τόν µοναχό

ΣεχνοÜτι, ï ïποÖος τόν βοηθοÜσε σέ ¬λες τίς

µετακινήσεις του. Στήν Kωνσταντινούπολη ¬ταν

öφθασε, πÉγε στό Mοναστήρι τ΅ν Bλαχερν΅ν ½ς

ôγνωστος. ‰Hθελε νά µή τόν ξέρουν γιά νά àπο-

φύγει τόν öπαινο τ΅ν àνθρώπων. \EκεÖ ôρχισε

τήν ôσκηση. ∆έν öδινε καµµία σηµασία στήν

τροφή καί στά âνδύµατα. ΣκληραγωγοÜσε τόν

ëαυτόν του καί προσευχόταν πολύ. ZοÜσε σάν

ôσαρκος ‰Aγγελος. Γιά τοÜτο ï Θεός τόν δόξασε

καί τοÜ öδωσε τή δύναµη νά κάνει θαύµατα...

oHλθε ¬µως καί ï καιρός νά µεταβεÖ àπό τήν

πρόσκαιρη ζωή στήν α¨ώνια. Mαζεύτηκαν τότε

οî µαθητές του καί öκλαιγαν àπαρηγόρητα, διότι

δέν µποροÜσαν νά στερηθοÜν τίς χάριτες τοÜ

^Oσίου καί öλεγαν: Πάτερ γλυκύτατε, γιατί âγκα-

ταλείπεις çρφανά τά τέκνα σου καί πηγαίνεις

στήν ôλλη πατρίδα; Ποιός θά καταπαύσει τή

λύπη µας καί ποιός θά θεραπεύσει τά τραύµατα

τ΅ν ψυχ΅ν µας; ^O ≠Oσιος δέν öδειξε καµµία δει-

λία ¦ φιλοζωΐα µπροστά στό θάνατο, àλλά τούς

εrπε: Tέκνα µου, µή µέ àποχαιρετÄτε µέ λύπη καί

δάκρυα, γιατί µ\ αéτά πολλή βλάβη δίνετε καί σέ

\µενα καί σ\ âσÄς. \Aλλά προσευχηθεÖτε στόν Θεό

γιά τήν ψυχή µου καί κάνετε παράκληση πού θά

σÄς èφελήσει πολύ. ‰Eτσι σταµάτησε τούς θρή-

νους τους καί τούς öδωσε καί ≤να µάθηµα περί

τÉς α¨ωνίου µακαριότητος. ‰Eπειτα προσευχήθη-

κε γι\ αéτούς. \Eν΅ ¬µως προσευχόταν, παρέδω-

σε τήν êγία του ψυχή στόν Kύριο, σέ ™λικία 83

âτ΅ν. oHταν τό öτος 463µ.X. Tό ̂ Iερό λείψανό του

τό âνταφίασαν στό Nαό τοÜ Προδρόµου.

Aéτά ¬µως, πού àναφέρονται περί τοÜ

Âγίου qταν γνωστά µέχρι τ΅ν àρχ΅ν τοÜ α¨΅νος

µας. Στίς àρχές ¬µως τοÜ παρόντος α¨΅νος βρέ-

θηκε τό ≠Aγιο λείψανό του στό àσκητήριο τ΅ν

Γερανείων çρέων, πού βρίσκεται âπάνω àπό τό

Λουτράκι καί àπέναντι àπό τήν Kόρινθο στό

ïποÖο εrχε àσκητέψει στή ζωή του ï ≠Aγιος Πατά-

πιος. \Aνεκαλύφθη τό πάνσεπτο λείψανο τοÜ

Âγίου ôθικτο àπό τό πέρασµα τ΅ν α¨ώνων καί

εéωδιάζον. Tό àρχαÖο αéτό àσκητήριο ôρχισε νά

ξαναλειτουργεÖ µετά τό 1500µ.X., µετά δηλαδή

τήν ≠Aλωσι. 

Kατά τό öτος 1904 λειτουργοÜσε σ\ αéτό τό

àσκητήριο ≤νας îερεύς, KωνσταντÖνος Σουσάνης

çνοµαζόµενος. Aéτός qταν ψηλός καί δυσκολευ-

όταν νά âκτελεÖ τά καθήκοντά του. oHταν χαµη-

λή ™ çροφή τοÜ σπηλαίου καί στενό τό îερό τοÜ

ναϊδρίου. Tότε θέλησε νά διανοίξει λίγο χ΅ρο.

\Eν΅ ¬µως οî âργάτες öσκαβαν στή ∆υτική πλευ-

ρά τοÜ NαοÜ, öκπληκτοι àνεκάλυψαν κρύπτη

µέσα ε¨ς τήν ïποÖα âφυλάσσετο ôθικτο καί àνα-

δίδον εéωδία τό îερό καί πάνσεπτο λείψανο τοÜ

^Oσίου Παταπίου. ^H ταυτότης τοÜ λειψάνου

àνεγνωρίσθη àπό µία µεµβράνη δερµατίνη πού

öγραφε τό ùνοµα τοÜ ^Oσίου. Mετά τήν ε≈ρεση

τοÜ λειψάνου, πολλά θαύµατα öγιναν καί γίνο-

νται µέχρι σήµερα σέ âκείνους πού προστρέχο-

νται µέ πίστη. 
“O AΓIOΣ ΠATAΠIOΣ”, \Aρχιµ. Xαραλάµπους ∆.

Bασιλοπούλου, \Eκδ. “OPΘO∆OΞOY TYΠOY”

�O˘Ú¿ÓÈÔÈ AÓıÚˆÔÈ...
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�MÔÓ·‰ÈÎ¤Û EÌÂÈÚ›ÂÛ...

^̂OO  °°¤¤ÚÚÔÔÓÓÙÙ··˜̃

ÙÙÔÔÜÜ  òòEEÛÛÛÛÂÂÍÍ

™™øøººPPOONNIIOO™™™™øøººPPOONNIIOO™™
ïï  ııÂÂÔÔÏÏfifiÁÁÔÔ˜̃  ÙÙÔÔÜÜ

ààÎÎÙÙ››ÛÛÙÙÔÔ˘̆  ÊÊˆ̂ÙÙfifi˜̃

α. Γέννηση-àνατροφή:
^O Γέροντας γεννήθηκε στήν

Mόσχα τÉς TσαρικÉς Pωσίας àπό
\Oρθοδόξους γονεÖς τό 1896, στίς 22
Σεπτεµβρίου, 04:00 œρα τό πρωΐ.
oHταν τό δεύτερο παιδί µιÄς ο¨κογέ-
νειας µέ ôλλα âννέα àδέλφια. Πέθανε
¬µως τελευταÖος àπό ¬λα τ\ àδέλφια
του. Bαφτίστηκε στήν âκκλησία τοÜ
ΣωτÉρα καί πÉρε τό ùνοµα Σέργιος.
\Aπό τήν παιδική του ™λικία öδειχνε
µία σπάνια îκανότητα στήν προσευχή.
Σάν νέος µάλιστα µποροÜσε νά àπα-
ντÄ σέ θέµατα θεολογικά àπό α¨ώνων
ζητούµενα. ‰Eτσι àπό νωρίς εrχε κατα-
ληφθεÖ àπό âπείγουσα âπιθυµία νά
ε¨σχωρήσει στήν καρδιά τÉς θείας
α¨ωνιότητας.

β. Nεανικές περιπλανήσεις:
Mπαίνει ½ς µαθητής στήν Kρατι-

κή Σχολή Kαλ΅ν Tεχν΅ν τÉς Mόσχας
καί âπιδόθηκε στή ζωγραφική. Tήν
€δια περίοδο àπέκτησε âνδιαφέρον γιά
τόν Bουδισµό καί γενικότερα γιά τήν
\Iνδική Φιλοσοφία. Aéτή ™ παιδεία
ôλλαξε τήν πορεία τÉς âσωτερικÉς του
ζωÉς. ^O àνατολικός µυστικισµός τοÜ

BIOΣ KAI ΠOΛITEIA



φαινόταν τώρα βαθύτερος τοÜ \Oρθοδόξου Xρι-
στιανισµοÜ. ^H σύλληψη τοÜ ^Yπερ-προσωπικοÜ
\Aπολύτου τοÜ παρουσιαζόταν πιό πειστική παρά
τοÜ προσωπικοÜ ΘεοÜ. Σά νέος öζησε τόν Á
Παγκόσµιο Πόλεµο καί τήν \Oκτωβριανή \Eπανά-
σταση τοÜ 1918. Tά γεγονότα αéτά τόν ïδήγησαν
στήν ¨δέα ¬τι ™ α¨τία πού ïδηγεÖ στά δεινά εrναι ™

≈παρξη αéτή καθ\ αéτή. Γι\ αéτό προσπάθησε νά
àπογυµνωθεÖ àπό ¬λα τά ïρατά ¦ πνευµατικά
ε€δωλα. Στόν τελευταÖο ùροφο ëνός κτιρίου τÉς
Mόσχας βασανιζόταν καθηµερινά νά λύσει τά
µυστήρια τÉς ζωÉς...

Σέ κάποια φάση ôρχισε νά àσχολεÖται µέ τή
γιόγκα, àλλά ½ς φορέας µέρους τÉς Pωσορθόδο-
ξης παράδοσης δέν öχασε τήν àγάπη του γιά τήν
½ραιότητα τÉς φύσης. \Eπί πλέον σάν καλλιτέ-
χνης εrχε µεγάλα προβλήµατα γιά νά âργασθεÖ στή
µετεπαναστατική Pωσία. Γι\ αéτό ôρχισε νά âπι-
ζητεÖ  τήν µετανάστευση στή ∆υτική Eéρώπη. 

γ. Στή Γαλλία:
Tό 1921 (25 âτ΅ν) φτάνει στή Γαλλία, τό

Eéρωπαϊκό κέντρο τ΅ν ζωγράφων. Tαξίδεψε καί
öφθασε πρ΅τα στήν \Iταλία, ¬που θαύµασε τά
àριστουργήµατα τÉς \Aναγέννησης. ≠Yστερα καί
µετά àπό µία σύντοµη παραµονή στό Bερολίνο
τÉς Γερµανίας öφθασε στό Παρίσι, τήν λεγοµένη
Πόλη τοÜ φωτός.

∆όθηκε µέ τήν ψυχή καί τό σ΅µα στή ζωγρα-
φική. Tά öργα του öγιναν δεκτά στά καλλιτεχνικά
σαλόνια καί πÉρε µέρος σέ \Eκθέσεις µέ µεγάλη
âπιτυχία. ≠Oµως ™ καθαρή διανόηση, δέν τοÜ γέµι-
ζε τήν ψυχή. Tότε ξαφνικά θυµήθηκε τήν âντολή
τοÜ \IησοÜ γιά τήν àγάπη πρός τόν Θεό “âξ\ ¬λης
τÉς καρδίας καί âξ\ ¬λης τÉς διανοίας”.

‰Eτσι, ôν ™ âνασχόληση µέ τόν àνατολίτικο
µυστικισµό, τοÜ qταν σάν κεραυνός στό σκοτάδι,
™ τωρινή àποκάλυψη qταν φωτεινή σάν λάµψη!

∆ιανόηση χωρίς àγάπη δέν εrναι àρκετή.
‰Eτσι τό 1925 (29 âτ΅ν), ï Xριστός âπικράτησε
µέσα του, ... ™ προσευχή γιά τόν προσωπικό Θεό
qταν φυλαγµένη στήν καρδιά του καί àπευθυνό-
ταν πρ΅τα καί κύρια στόν Xριστό.

^O €διος διηγεÖται: “‰Hµουν στό Παρίσι, τά
εrχα ¬λα, ζοÜσα µέ τόν καλλιτεχνικό κόσµο τοÜ
ΠαρισιοÜ καί συµµετεÖχα σέ ¬λες τίς âκδηλώσεις.
≠Oµως τίποτα δέν µοÜ öδινε χαρά καί àνακούφι-
ση. Mετά àπό κάθε âκδήλωση τοÜ καλλιτεχνικοÜ
κόσµου, εrχα µέσα µου κενό καί àγωνία. ^O λογι-
σµός µου, µοÜ öλεγε πώς κάτι πρέπει νά κάµω,
γιά νά φύγω àπό τό àδιέξοδο, πού µέ συνεÖχε.
≠Oµως δέν ε≈ρισκε λύση.

≠Eνα βράδυ, µετά àπό µία διασκέδαση, àνέ-

�MÔÓ·‰ÈÎ¤Û EÌÂÈÚ›ÂÛ...
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βαινα στό σπίτι µου µέ σκυµµένο τό κεφάλι καί
àργό βÉµα. ‰Eλεγα πώς αéτή ™ ζωή εrναι βάναυ-
ση, εrναι àνιαρή. Tότε σκέφθηκα νά γίνω µονα-
χός, ¬µως ποÜ καί π΅ς δέν εrχα ¨δέα. ‰Hµουν
P΅σος âµιγκρέ-πρόσφυγας στή Γαλλία. \EκεÖ
•πÉρχαν πολλοί P΅σσοι, οî ïποÖοι ¥δρυσαν τό
Θεολογικό \IνστιτοÜτο τοÜ Âγίου Σεργίου... Στό
\IνστιοÜτο τοÜ Âγίου Σεργίου, ¬λοι µιλοÜσαν γιά
Θεό, àλλά Θεό δέν εrδα, âν΅ ¬ταν πÉγα στό ≠Aγιον
‰Oρος, κανείς δέν µιλοÜσε γιά Θεό καί ¬λα öδει-
χναν τόν Θεό”.

E¨σάγεται στό \Oρθόδοξο Θεολογικό \Iνστι-
τοÜτο τοÜ ΠαρισιοÜ, µέ τήν âλπίδα νά µάθει π΅ς
νά... προσεύχεται καί π΅ς νά καταπολεµήσει τά
πάθη του! ≠Eνα χρόνο οî σπουδές δέν τοÜ öδωσαν
τό κλειδί γιά τή ... Bασιλεία τ΅ν Oéραν΅ν. \Aπο-
φασίζει λοιπόν νά γίνει µοναχός. 

δ. Στό ≠Aγιον ‰Oρος.
^O νεαρός àλλά öµπειρος στίς àναζητήσεις

του σπουδαστής φτάνει τό 1925 στήν \Aθήνα καί
µέ καράβι àπό τόν ΠειραιÄ âγκαταβιώνει στό
Pωσικό Mοναστήρι τοÜ Âγίου Παντελεήµονα,
στά ∆υτικά παράλια τοÜ ‰Aθωνα. Στήν ψυχή του
α¨σθανόταν ≤να α€σθηµα àπελπισίας γιά τόν
κόσµο πού àποµακρύνθηκε àπό τόν Θεό, àλλά
καί ≤να α€σθηµα àναστάσεως. ‰Eτσι ™ προσευχή
του öγινε öνδυµα καί àναπνοή.

Mετά àπό τέσσερα χρόνια γνωρίζει τό σηµα-
ντικότερο πρόσωπο τÉς ζωÉς του στή γÉ, τόν
≠Aγιο P΅σο γέροντα, Σιλουανό τόν \Aθωνίτη. ^O
γέροντας γίνεται πνευµατικός του ïδηγός. ^O
€διος ¬µως δέν τολµοÜσε νά çνειρευτεÖ ≤να τέτοιο
θαÜµα!

\Eπί çκτώ χρόνια περίπου κάθισε κοντά στόν
γέροντα (µέχρι τόν θάνατό του, 24-9-1938). ^O
Σωφρόνιος öγινε âπιστήθιος àλλά καί πιστός
µαθητής του γιά πάντα... \Oρφανός àπό τόν πνευ-
µατικό του καί µέ εéλογία τοÜ ™γουµένου τÉς I.M.
καί τοÜ Συµβουλίου της, àναχωρεÖ γιά τήν
“öρηµο” τοÜ Âγ. ‰Oρους, τά γνωστά Kαρούλια.
\EκεÖ àπό φÉµες öµαθε γιά τόν B΄Παγκόσµιο
Πόλεµο! ^H προσευχή του τότε âνισχύθηκε χάριν
¬λης τÉς àνθρωπότητας. Προσευχόταν γιά τούς
σκοτωµένους, γιά τούς φονιάδες, γιά νά µήν νική-
σει τό κακό...

^H àποµόνωσή του πÉρε τέλος ¬ταν “•ποχρε-
ώθηκε” κατά κάποιο τρόπο νά γίνει âξοµολόγος
καί πνευµατικός πατέρας τ΅ν àδελφ΅ν τÉς
I.MονÉς τοÜ Âγίου Παύλου, ^Oσίου Γρηγορίου,
^Oσίου Σίµωνος Πέτρα, ^Oσίου Ξενοφ΅ντος,
àλλά καί ôλλων κελλι΅ν καί σκητ΅ν στά Nοτιο-
δυτικά παράλια τοÜ ‰Aθωνα. Erχε βέβαια àπό
καιρό àρχίσει νά δέχεται àναχωρητές καί âρηµί-
τες ¬πως καί νά κάνει σ\ αéτούς âπισκέψεις.
oHταν µιά δύσκολη καί ôκρως âπικίνδυνη àπο-
στολή.

Mετά àπό τέσσερα χρόνια στούς βράχους
•πάκουσε στή Mονή τοÜ Âγ. Παύλου νά ζήσει σ\
≤να σπήλαιο κοντά στό µοναστήρι.Tό σπήλαιο
qταν στήν àποµόνωση, àλλά εrχε καί παρεκκλή-
σιο γιά τούς σπηλαι΅τες, λαξευµένο σέ βράχο.

Tό χειµώνα τό νερό öφθανε µέχρι τό κρεββά-
τι καί οûτε φωτιά µποροÜσε ν\ àνάψει! ^H âπι-
σφαλής •γεία του τόν àνάγκασε νά τό âγκαταλεί-
ψει τόν τρίτο χειµώνα...

ε. Πάλι στήν Γαλλία... âκδότης:
Mετά àπό αéτό κατάφυγε στήν ... Γαλλία

¬που θά öκανε µιά χειρουργική âπέµβαση καί θά
àποτελείωνε τό βιβλίο πού öγραφε γιά τόν γέρο-
ντά του Σιλουανό. ^Yπολόγιζε νά µείνει ≤να
χρόνο, àλλά ... ôλλες οî βουλές τοÜ Kυρίου! Tό
1948 (52 âτ΅ν) âκδίδει τά χειρόγραφα τοÜ Âγ.
ΣιλουανοÜ µέ àνάλυση τÉς διδασκαλίας του καί
µέ τήν βιογραφία του. Aéτή τήν öκδοση τήν φιλο-
τέχνησε µόνος του! Tό 1952 àκολουθεÖ µιά öντυ-
πη öκδοση. ≠Yστερα àκολουθοÜν οî µεταφράσεις
στήν \Aγγλική, Γερµανική, ^Eλληνική, Γαλλική,
Σερβική καί συνέχεια σέ ôλλες γλ΅σσες. Πρόκει-
ται γιά τό πασίγνωστο βιβλίο “^O ≠Aγιος Σιλουα-
νός ï \Aθωνίτης”, πού σήµερα κυκλοφορεÖ àπό τό
µοναστήρι τοÜ ‰Eσσεξ.

\Eδ΅ νά σηµειώσουµε καί τήν συγγραφή τ΅ν
ëξÉς •πόλοιπων βιβλίων: 1) Περί προσευχÉς.
2)‰Aσκηση καί Θεωρία καί 3). ^H ζωή Tου ζωή
µου.

^H àντίδραση τ΅ν àσκητ΅ν τοÜ Âγίου
‰Oρους qταν πάρα πολύ âνδιαφέρουσα γιά τόν
συγγραφέα. Bεβαίωσαν ¬τι τό βιβλίο qταν µιά
àληθινή àκτινοβολία τ΅ν àρχαίων παραδόσεων
τοÜ \AνατολικοÜ MοναχισµοÜ. \Aναγνώρισαν τόν



Σιλουανό σάν πνευµατικό κληρονόµο τ΅ν µεγά-
λων πατέρων τÉς A¨γύπτου καί Παλαιστίνης!

στ. Στή Mόσχα:
Aéτό τόν καιρό âπισκέπτεται τή Mόσχα γιά

νά προσκυνήσει τούς τάφους τ΅ν γονέων του.
ΠÉγε στήν παιδική του γειτονιά, ¬που βρÉκε τό
σπίτι του ∆ηµόσια ^Yπηρεσία. \Aργότερα öµαθε
¬τι ¬λα τά àδέλφια του qταν στή ζωή (âκτός àπό
τόν µεγαλύτερό του àδελφό Bόρι πού πέθανε 14
âτ΅ν, πρίν φύγει àπό τή Mόσχα).\Eπέστρεφε στήν
πατρίδα του σάν καλλιτέχνης καί σάν îερέας. Oî
συγγενεÖς του öµαθαν ποÜ λειτούργησε µία
Kυριακή καί βρέθηκαν âκεÖ... ≠Eκτοτε, ™ πιό µικρή
του àδελφή, ™ Mαρία, τόν âπισκεπτόταν στό
‰Eσσεξ τÉς \Aγγλίας.

\Aπό τό 1967 ôρχισε νά âπισκέπτεται τή
Mόσχα κάθε χρόνο, ≤ως τό 1981. ^O γέροντας
öδινε πνευµατική συµπαράσταση σ\ ¬λους τούς
συγγενεÖς του καί ùχι µόνο...

ζ. Στό ‰Eσσεξ τÉς \Aγγλίας.
Tήν âποχή âκείνη (1959 καί σέ ™λικία 63

âτ΅ν) µέ θαυµαστές συνθÉκες, âγκαταβιώνει στό
‰Eσσεξ τÉς \Aγγλίας, îδρύει µία àδελφότητα καί
àρχικά δεχόταν ¬ποιον ζητοÜσε τήν πνευµατική
του βοήθεια. \Aργότερα κτίζει τό Mοναστήρι τοÜ
Tιµίου Προδρόµου. ^H ™λικία του καί ™ φθίνουσα
•γεία του τόν àνάγκασαν νά àναθέτει πολλή àπ\
τήν δραστηριότητά του στούς µοναχούς του.
Aéτός àφιερώνεται στή λειτουργία! Erναι γεµά-
τος µέχρι τά χείλη µέ τή γνώση τοÜ ΘεοÜ. Erναι
καθαρός, σπλαχνικός καί αéστηρός στίς κρίσεις
του, πράγµα πού ïδηγεÖ τόν ôλλο σέ νέες âνδο-
σκοπήσεις.

Γι\ αéτόν ™ δηµιουργία εrναι µία ôλλη λέξη
τÉς âλπίδας. ^H Θεία Λειτουργία γινόταν στό ναό
τ΅ν Âγίων Πάντων, ™ ïποία πάντα γέµιζε àπό
πιστούς πού öφθαναν (καί φτάνουν) àπό τό Λον-
δίνο. Oî α¨τήσεις, τά ε¨ρηνικά àπαγγέλονταν
àργά, καθαρά, µέ τή βαθιά φωνή του, µέ προφορά
σαφή ε€τε στήν \Aγγλική, ε€τε στήν ̂ Eλληνική ¦ στή
Γαλλική. Tό πρόσωπό του καί ¬λο του τό εrναι,
περικλείονταν àπό κάποιο φ΅ς πού σκορποÜσε
ε¨ρήνη καί γαλήνη... ≠Oλος ï κόσµος öφερνε φαγη-
τό καί κατόπιν àκολουθοÜσε “κοινή τράπεζα”...
Στό Mοναστήρι αéτό δηµιουργοÜνται àπό τότε

πολλοί καί δυνατοί δεσµοί φιλίας.
^H κάθε âκδήλωσή του δίδασκε νά öχουν οî

πιστοί τήν àγάπη στήν καρδιά τους. oHταν φορές
πού öπαιζε µέ τά παιδιά τ΅ν προσκυνητ΅ν.
‰Eλεγε συχνά: “Tά παιδιά καταλαβαίνουν πολύ
καλά αéτά πού τους λές. Πρέπει νά τούς µιλÄς µέ
σεβασµό ¬πως στούς µεγάλους, ôν καί οî µεγάλοι
δέν καταλαβαίνουν ¬πως αéτά!...” ‰Eλεγε, ¬τι γιά
νά µή φύγει ≤να παιδί àπό τό δρόµο τÉς âκκλη-
σίας, δέν φτάνουν µόνο οî καλοί πνευµατικοί,
àλλά θά πρέπει καί οî γονεÖς νά δίνουν τό àνάλο-
γο παράδειγµα στά παιδιά...

≠Oταν ¦θελε νά àποφασίσει περί ëνός προ-
βλήµατος διερωτιόταν: “Tί θά µοÜ öλεγε ™ Mετά-
νοιά µου καί οî πατέρες τοÜ Âγίου ‰Oρους;”
Eéτυχ΅ς πού ï Θεός καταξίωσε τόν π. Σωφρόνιο
νά àποκαλύψει τόν πλοÜτο τÉς \Oρθοδόξου
παραδόσεως στή ∆ύση. Eéτύχισε µάλιστα νά γνω-
ρίσει τήν âπίσηµη àναγνώριση τÉς êγιότητος τοÜ
πνευµατικοÜ του πατέρα ΣιλουανοÜ τό 1987,
àλλά καί τόν âγκαινιασµό τοÜ πρώτου ναοÜ πρός
τιµήν τοÜ ïσίου ΣιλουανοÜ.

Στίς 11 \Iουλίου τοÜ 1993, πλήρης ™µερ΅ν
(97 âτ΅ν) καί àφοÜ ùργωσε πνευµατικά ¬λη τήν
Eéρώπη καί πάλεψε στά νιάτα του µέ τίς àξίες
τÉς ‰Aπω \AνατολÉς, κοιµήθηκε “πρός Kύριον”.
^O τάφος τοÜ γέροντα εrναι στό µέσο τοÜ κτιστοÜ
κοιµητηρίου τÉς MονÉς...

η΄. Λόγοι τοÜ γέροντα:
1). “...Kάθε ôνθρωπος βλέπει στούς ôλλους

µόνον αéτό, πού γνώρισε µέ τήν πνευµατική του
πεÖρα γιά τόν ëαυτό του. Γι\ αéτό ™ στάση τοÜ
àνθρώπου πρός τόν πλησίον του, εrναι σίγουρο
κριτήριο γιά τό βαθµό αéτογνωσίας στόν ïποÖο
öφθασε.

≠Oποιος öµαθε àπό τόν €διο του τόν ëαυτό σέ
ποιό βάθος καί σέ ποιά öνταση µποροÜν νά φτά-
σουν οî çδύνες τοÜ àνθρωπίνου πνεύµατος, ¬ταν
àποχωριστεÖ  àπό τό φ΅ς τÉς àληθινÉς •πάρξε-
ως, κι ¬ποιος κοντά σ\ αéτό öµαθε καί τό µεγαλεÖο
τοÜ àνθρώπου, ¬ταν βρίσκεται κοντά στό Θεό.
Mόνο αéτός γνωρίζει πώς κάθε àνθρώπινη
≈παρξη öχει α¨ώνια àξία, µεγαλύτερη àπ\ ¬λο τόν
•πόλοιπο κόσµο...” 

(àπό τό βιβλίο “O ΓEPONTAΣ ΣIΛOYANOΣ”, σελ.105-106).
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2). “...^H προσευχή τοÜ \IησοÜ κατά τήν
οéσίαν αéτÉς •πέρκειται παντός âξωτερικοÜ σχή-
µατος, âν τFÉ πράξει ¬µως οî πιστοί ≤νεκα τÉς àνι-
κανότητος αéτ΅ν νά σταθοÜν âν αéτÉ “καθαρ΅
νοΐ”, âπί µακρόν χρόνον, χρησιµοποιοÜν τό κοµ-
βοσχοίνι χάριν πειθαρχίας.

\Eν τ̈́  Âγίω ‰Oρει τοÜ ‰Aθω τό πλέον διαδε-
δοµένο κοµβοσχοίνιο φέρει ëκατό κόµβους διηρη-
µένους ε¨ς τέσσαρα µέρη τ΅ν ε€κοσι πέντε κόµ-
βων. ^O àριθµός τ΅ν προσευχ΅ν καί τ΅ν µετα-
νοι΅ν καθ\ ™µέραν καί νύκτα ïρίζεται àναλόγως
τÉς δυνάµεως ëκάστου καί τ΅ν πραγµατικ΅ν
συνθηκ΅ν τÉς ζωÉς αéτοÜ...”.

(àπό τό βιβλίο “Περί προσευχÉς”)

3). “...E€µεθα κατηγορηµατικ΅ς πεπεισµένοι
¬τι εrναι àναγκαία ™ χρÉσις τÉς παραδεδοµένης
ΛειτουργικÉς γλώσσης âν ταÖς âκκλησιαστικαÖς

àκολουθίαις. Oéδόλως •πάρχει àνάγκη àντικα-
ταστάσεως αéτÉς •πό τÉς γλώσσης της καθ\
™µέραν ζωÉς, πράγµα ¬περ àναποφεύκτως θά
καταβιβάσει τό πνευµατικόν âπίπεδον καί θά
προξενήσει ο≈τως àνυπολόγιστον ζηµίαν.

Erναι ôτοποι οî ¨σχυρισµοί περί τοÜ δÉθεν
àκατανόητου διά πολλούς συγχρόνους àνθρώ-
πους τÉς παλαιÄς âκκλησιαστικÉς γλώσσης, µάλι-
στα δέ δι\ àνθρώπους âγγραµάτους καί πεπαιδευ-
µένους ε¨σέτι. ∆ι\ αéτούς ™ âκµάθησις âντελ΅ς
µικροÜ àριθµοÜ λέξεων, α¥τινες δέν εrναι âν χρή-
σει ε¨ς τήν καθ\ ™µέραν ζωήν, εrναι •πόθεσις çλί-
γων ½ρ΅ν. 

Πάντες àνεξαιρέτως καταβάλλουν τεραστίας
προσπαθείας διά τήν àφοµοίωσιν πολυπλόκων
ïρολογι΅ν διαφόρων τοµέων τÉς âπιστηµονικÉς
¦ τÉς τεχνικÉς γνώσεως, τÉς πολιτικÉς, τÉς
νοµικÉς καί τ΅ν κοινωνικ΅ν âπιστηµον΅ν, γλώσ-
σης φιλοσοφικÉς ¦ ποιητικÉς καί τά παρόµοια.

∆ιά τι λοιπόν àναγκάζοµεν τήν \Eκκλησίαν
νά àπολέση γλώσσαν àπαραίτητον διά τήν
öκφρασιν •ψίστων µορφ΅ν τÉς θεολογίας καί
τ΅ν πνευµατικ΅ν βιωµάτων;...”

(àπό τό βιβλίο OΨOMEΘA TON ΘEON KAΘΩΣ
EΣTI”, Περί τÉς λειτουργικÉς γλώσσης, σελ. 375)

4). “...Προσήλωσε τό νοÜ σου στό Θεό καί θά
Wθει ™ στιγµή κατά τήν ïποία θά α¨σθανθεÖς τό
ôγγιγµα τοÜ A¨ωνίου Πνεύµατος στήν καρδιά
σου. Aéτό τό θαυµάσιο πλησίασµα τοÜ πανάγιου
ΘεοÜ, •ψώνει τό πνεÜµα στίς σφαÖρες τοÜ ôκτι-
στου ‰Oντος καί ï νοÜς λαµβάνει πεÖρα ¬λων ¬σα
•πάρχουν âκεÖ.

^H àγάπη ξεχειλίζει σάν ποταµός φωτός σέ
¬λη τήν κτίση. ^H φυσική καρδιά α¨σθάνεται αéτή
τήν àγάπη σάν πνευµατική, µεταφυσική...”.

(àπό τό βιβλίο “H ZΩH TOY ZΩH MOY”,  κεφ. ^H
πεÖρα τÉς α¨ωνιότητος µέ τήν προσευχή, σελ.109).

5). “...Oî πιστεύοντες ε¨ς τόν Xριστόν διά
πίστεως âλευθέρας πάσης àµφιβολίας ½ς Θεόν
∆ηµιουργόν καί Θεόν καί ΣωτÉρα ™µ΅ν, âν παρα-
φορά µετανοίας, λαµβάνουν πεÖραν καί τοÜ ôδου
καί τÉς àναστάσεως, πρίν ¦ γευθοÜν τοÜ σωµατι-
κοÜ θανάτου.

^H µετάνοια εrναι êπλ΅ς νοητική πρÄξις, ½ς
àλλαγή τÉς διανοητικÉς ™µ΅ν προσεγγίσεως

^O ≠Aγιος Σιλουανός 

ï \Aθωνίτης σέ φωτογραφία
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πρός πÄν τελούµενον âν τ̈́  κόσµω.
^H àλλαγή α≈τη, ™ στροφή τοÜ νοός, συνο-

δεύεται κατά φυσικόν τρόπον •πό α¨σθήσεως
πικρίας διά τήν àχρειότητα ™µ΅ν καί •πό θλίψε-
ως καρδίας διά τόν χωρισµόν ™µ΅ν àπό τοÜ
Âγίου ΘεοÜ...”.
(àπό τό βιβλίο OΨOMEΘA TON ΘEON KAΘΩΣ EΣTI”,

κεφ. Περί µετανοίας, σελ. 69).

6). “...^H àληθινή âκκλησία διαφυλάσσει
πάντα ôθικτη τή διδασκαλία τοÜ XριστοÜ, àλλά
δέν τήν κατανοοÜν ¬λοι ¬σοι θεωροÜν τόν ëαυτό
τους µέλος τÉς \Eκκλησίας καί µιλοÜν µάλιστα âξ\
çνόµατός της. Γιατί οî θύρες τÉς àγάπης της εrναι
διάπλατα àνοιγµένες γιά κάθε ôνθρωπο, àνεξάρ-
τητα àπό τήν πνευµατική του πρόοδο, àρκεÖ νά
ïµολογεÖ πίστη καί πόθο γιά σωτηρία.

Γι\ αéτό στή δεδοµένη âµπειρική ζωή τÉς
\Eκκλησίας παρουσιάζεται πάντα µιά àνάµειξη
τÉς àλήθειας πού âκδηλώνεται στήν êγιότητα τοÜ
βίου, µέ τήν àναλήθεια πού ε¨σάγεται àπό τίς
êµαρτίες τ΅ν àσθεν΅ν µελ΅ν της, χωρίς ν\ àπο-
κλείονται καί ïρισµένοι âκπρόσωποι τÉς êγίας
îεραρχίας...”.

(àπό τήν îστοσελίδα www.rel.gr)

B � B

H
συναναστροφή του γιά χρόνια µέ
≤ναν ôνθρωπο ¬πως τόν ≠Aγιο
Σιλουανό πού öφερε µέσα του “καί
τόν Θεό καί τήν àνθρωπότητα”, καί

τοÜ ôνοιξε àσυνήθιστες προοπτικές. \Aναφέρει ï
€διος ï Γέροντας χαρακτηριστικά, σέ µία µαρτυ-
ρία του σχετικά µέ τίς συναντήσεις του µέ τόν
≠Aγιο Σιλουανό:
“^YπÉρχαν âρωτήµατα πού µέ βύθιζαν µέσα σέ
àπορίες καί τοÜ τίς öθεσα καί µέ βοήθησε περισ-
σότερο àπό κάθε ôλλον νά τά àπαντήσω. TρεÖς
φορές τήν ™µέρα ζητÄµε στήν προσευχή τÉς
\Eκκλησίας, νά àξιώσει ï Θεός “âν τFÉ ™µέρ÷α
ταύτFη-¦ âν τFÉ νυκτί ταύτFη-àναµαρτήτους φυλα-
χθÉναι ™µÄς”. Λοιπόν, τόν ρώτησα:

“Π΅ς, ζώντας σ\ αéτόν τόν κόσµο, πού εrναι
•περβολικά δυναµικός καί βυθισµένος στήν
àπελπισία µποροÜµε νά ζοÜµε δίχως νά êµαρτά-
νουµε; Π΅ς µποροÜµε νά àποφύγουµε τήν êµαρ-

τία;” Erχα àκόµη κι ôλλες âρωτήσεις, ¬πως εrναι
οî ëξÉς:

“Π΅ς µποροÜµε νά ε€µαστε σίγουροι ¬τι τό
πνεÜµα πού âνεργεÖ µέσα µας εrναι τό ≠Aγιον
ΠνεÜµα πού âκπορεύεται âκ τοÜ Πατρός”;

“Ποιά κατάσταση τοÜ πνεύµατός µας δείχνει
¬τι ε€µαστε àληθινά ™ ε¨κόνα τοÜ Z΅ντος ΘεοÜ”;

Π΅ς àπάντησε σέ αéτές τίς âρωτήσεις;
∆έν τά συγκράτησα ¬λα, οûτε öκανα πράξη

¬λα ¬σα öµαθα àπό τόν Γέροντα (≠Aγιο Σιλουανό)

καί γι\ αéτό δέν öχω τό δικαίωµα νά πραγµατεύο-
µαι αéτά τά θέµατα· àλλά µέ τή βοήθεια τÉς προ-
σευχÉς του θά σÄς π΅ λίγα αéτά πού µέ δίδαξε.

^Ως πρός τό πρ΅το σηµεÖο “π΅ς νά àποφύ-
γουµε τήν êµαρτία” ï Xριστός àποκάλυψε αéτό
τό µυστήριο στήν êγία ζωή τοÜ Γέροντος Σιλουα-
νοÜ µέ τήν âπιταγή Tου: “Kράτει τόν νοÜ σου ε¨ς
τόν ‰Aδη καί µή àπελπίζου”. Mόλις ôκουσα àπό
τό στόµα τοÜ Γέροντος ¬τι ï €διος ï Xριστός τοÜ
•πέδειξε π΅ς µπορεÖ νά νικηθεÖ ™ êµαρτία, ™ âκτί-
µησή µου γιά αéτόν καί ™ àπόλυτη πίστη µου στήν
êγιότητά του µέ öπεισαν ¬τι αéτή ™ öκφραση εrχε
πραγµατικά προέλθει àπό τόν €διο τόν Xριστό.
Kαί προσπάθησα νά âφαρµόσω αéτήν τήν àρχή
στή δική µου τήν ζωή.

Tό πνεÜµα συνέχεται àπό φόβο ¬ταν θεωρεÖ
τήν êγιότητα τοÜ ΘεοÜ καί συνειδητοποιεÖ τήν
€δια στιγµή τήν δική του πλήρη àναξιότητα νά
ëνωθεÖ κάποτε µέ ≤ναν τέτοιο Θεό. ^H γνώση ¬τι
ε€µαστε •πό τήν δουλεία τ΅ν êµαρτι΅ν µας, µÄς
àπελπίζει. Tότε ™ προσευχή µας γεµίζει àπό
δάκρυα. ≠Oταν καταδικάζουµε öτσι τόν ëαυτόν
µας στόν ‰Aδη, àπογυµνωνόµαστε àπό κάθε τί
γήινο καί πρόσκαιρο, àφοÜ µόνον ™ α¨ωνιότητα
âκτείνεται µπροστά µας. ^H êµαρτία öχει φυλακι-
σθεÖ, öχει àναχαιτισθεÖ. ∆έν •πάρχει πιά •περη-
φάνεια, οûτε µÖσος, οûτε φόβος· οûτε àναζήτηση
δόξας, πλούτου ¦ âξουσίας. Mόνο ï κίνδυνος νά
πέσουµε στήν α¨ώνια àπόγνωση. \Aλλά φθάνο-
ντας σ\ αéτό τό σηµεÖο σταµατοÜµε: “καί µή
àπελπίζου”. Tότε, ôν συνεχίσουµε, συναισθανό-
µενοι τήν àναξιότητά µας, ùντας σέ µία κατάστα-
ση τοÜ πνεύµατός µας πού àνταποκρίνεται στήν
πραγµατικότητα, âπιτρέπουµε στό ΠνεÜµα τÉς
\Aληθείας πού âκπορεύεται âκ τοÜ Πατρός νά
δηµιουργήσει µιά σχέση µέ τίς καρδιές µας. 
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Στή συνέχεια, διαβάζοντας τό Eéαγγέλιο µέ
πολλή προσοχή, παρατηροÜσα κάποια ïµοιότητα
µεταξύ τÉς âντολÉς τοÜ Kυρίου πρός τόν ≠Aγιο
Σιλουανό καί τÉς συµπεριφορÄς πού \EκεÖνος
υîοθέτησε πάνω στή γÉ. ^O Xριστός ποτέ δέν
êµάρτησε: “^O ôρχων τοÜ κόσµου τούτου... âν
âµοί οéκ öχει οéδέν”. ‰Aν καί δέν •πάρχει ταυτό-
τητα µεταξύ \Eκείνου καί ™µ΅ν, ¬µως δίχως àµφι-
βολία •πάρχει µία àναλογία. ^Oλόκληρη ™ ζωή
τοÜ XριστοÜ, ½ς àληθινοÜ YîοÜ τοÜ \Aνθρώπου,
πού εrναι καθ\ ¬λα ¬µοιος µέ âµÄς, àκόµα καί ¬τι
µποροÜσε νά τόν πειράξει ï σατανÄς, µÄς δείχνει
πώς εrναι δυνατόν νά •περνικήσουµε κάθε êµαρ-
τία· “âν z γάρ πέπονθεν αéτός πειρασθείς, δύνα-
ται τοÖς πειραζοµένοις βοηθÉσαι”. \Aκολουθώ-
ντας τήν διδασκαλία του καί τό παράδειγµά του,

àντιλαµβανόµαστε ¬τι ε€µαστε λυτρωµένοι àπό
τήν âνέργεια τ΅ν êµαρτωλ΅ν παθ΅ν µέσα µας-™
•περηφάνεια καί ™ àπόγνωση âγκαταλείπουν τίς
καρδιές µας. Γνωρίζουµε, σύµφωνα µέ τά γραπτά
τοÜ Γέροντος, ¬τι ¬ταν öκανε αéτό πού τόν εrχε
συµβουλέψει ï Xριστός, τό πνεÜµα του ε¨σερχό-
ταν µέσα στή σφαÖρα τÉς καθαρÄς προσευχÉς καί
τό ΠνεÜµα τοÜ ΘεοÜ µαρτυροÜσε στήν καρδιά
του τήν σωτηρία του καί τοÜ χάριζε τήν âµπειρία
µιÄς µορφÉς àναστάσεως.

“Kράτει τόν νοÜν σου ε¨ς τόν ‰Aδην καί
µή àπελπίζου”. Aéτή εrναι ™ κύρια ïδός πού
ïδηγεÖ στόν κόσµο τÉς θείας êγιότητος.”

(àπόσπασµα àπό τό ôρθρο: “Συζήτηση µέ τό Γέροντα
Σωφρόνιο τοÜ ‰Eσσεξ γιά τόν ≠Aγιο Σιλουανό τόν \Aθωνίτη”,

περιοδικό “Πεµπτουσία” τ. 24, Aûγουστος-Nοέµβριος 2007)

H^Iερά Σύνοδος συναρίθµησε µετά
τ΅ν Âγίων τÉς πίστεώς µας τόν

àείµνηστο ^Iεροµόναχο π. Γεώργιο Kαρ-
σλίδη, µετά τήν âµπεριστατωµένη πρό-
ταση τοÜ Mητροπολίτη ∆ράµας Παύλου.
^O π. Γεώργιος Kαρσλίδης τιµÄται ¦δη
½ς ≠Aγιος àπό τή συνείδηση τ΅ν \Oρθο-
δόξων Xριστιαν΅ν µας στή Mακεδονία
àλλά καί σέ ôλλα µέρη τÉς ^Eλλάδος.

\Eφηµερίδα “Στύλος \Oρθοδοξίας”
TεÜχος Nοεµβρίου 2007
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πως öχουµε àναφέρει καί στό προηγού-

µενο τεÜχος, ï \Aπόστολος ΠαÜλος

àλλά καί ôλλοι Πατέρες τÉς \Eκκλησίας

µας, ¬ταν δέχθηκαν γιά τό öργο τους δρυ-

µυτάτους πολέµους âκ µέρους διαφόρων ψευ-

δαδέλφων, àµύνθηκαν καί •περασπίστηκαν τό

öργο τοÜ XριστοÜ. Π΅ς τό öκαναν αéτό; \Aποκα-

λύπτοντας διάφορα θαυµαστά γεγονότα πού âπι-

τέλεσε ï Θεός στή ζωή τους, στέλνοντας δι\ αéτοÜ

τοÜ τρόπου ≤να µήνυµα πρός ¬λους τούς âπικρι-

τές τους, ¬τι δηλαδή ï Θεός στηρίζει αéτούς καί

τό öργο τους, τό ïποÖο εrναι öργο ΘεοÜ καί ùχι

àνθρώπων. ‰Eτσι ï ΠαÜλος καί οî ±γιοι στήριξαν

τήν πίστη τ΅ν χριστιαν΅ν πού οî âπικριτές τους

προσπαθοÜσαν νά κλονίσουν.

\Aποκαλύπτοντας κι âµεÖς διάφορα θαυµαστά

γεγονότα πού öχουν συµβεÖ στή ζωή τοÜ Γέροντός

µας π. Nεκταρίου Mουλατσιώτη, ≤να στόχο öχου-

µε, νά στηρίξουµε τήν πίστη ¬λων αéτ΅ν τ΅ν χρι-

στιαν΅ν πού στήριξαν καί στηρίζουν τό öργο τοÜ

Γέροντα, τό ïποÖον àποδεικνύεται περίτρανα,

µέσω ¬λων αéτ΅ν τ΅ν θαυµαστ΅ν σηµείων καί

γεγονότων πού àδιάψευστοι µάρτυρες ε€µαστε

âµεÖς, àλλά καί πλÉθος àνθρώπων πού τά öχουν

βιώσει, ¬τι εrναι öργο ΘεοÜ. 

‰Aς àναφέρουµε καί σήµερα µερικά àπό αéτά τά

θαυµαστά καί àληθινά γεγονότα:

TA XOPTA ∆EN TPΩΓONTOYΣAN

Tό îεραποστολικό ΣωµατεÖο πού ¥δρυσε στήν

^Hλιούπολη ï Γέροντάς µας π. Nεκτάριος

Mουλατσιώτης, πραγµατοποιοÜσε τή δεκαετία

τοÜ \80 διάφορα προσκυνήµατα σέ µοναστήρια

τÉς \Eλλάδος. Σέ ≤να àπό αéτά τά προσκυνήµατα

τÉς ^Eλλάδος, âπισκεφθήκαµε τό Mοναστήρι τÉς

Âγίας Mαρίνας στό Σοφικό Kορινθίας. \Aκολού-

θησε στό προσκύνηµα καί ï π.

Nεκτάριος. ≠Oταν φθάσαµε στό

µοναστήρι, µÄς εrπε ¬τι θά παραµεί-

νουµε περίπου µία œρα. ^O κόσµος àφοÜ

προσκύνησε πρ΅τα στόν îερό Nαό, öλαβε τό

µοναστηριακό κέρασµα πού πρόσφεραν οî µονα-

χές. Kάποιες κυρίες ¬µως ξέκοψαν àπό τούς

•πόλοιπους προσκυνητές καί βγÉκαν âκτός

MονÉς µαζεύοντας χόρτα µέσα àπό τά χωράφια.

^O χρόνος κύλησε γρήγορα καί σέ µία œρα βρεθή-

καµε σχεδόν ¬λοι µέσα στό ποÜλµαν, âκτός τ΅ν

κυρι΅ν âκείνων οî ïποÖες συνέχιζαν νά µαζεύουν

χόρτα. ‰Aργησαν τουλάχιστον µισή œρα... ≠Oταν

öφθασαν οî κυρίες, ï Γέροντας τούς öκανε παρα-

τήρηση ¬τι δέν qταν σωστό νά καθυστερήσουν

≤να ïλόκληρο ποÜλµαν γιά νά µαζέψουν âκεÖνες

χόρτα. Tελειώνοντας δέ τήν παρατήρηση τούς

λέγει: “Aéτά τά χόρτα δέν öχουν εéλογία, θά εrναι

τόσο πικρά πού δέν θά µπορέσετε νά τά φÄτε”.

Πράγµατι! Kαµµία àπό τίς κυρίες δέν µπόρεσε

νά φάει τά χόρτα, qταν τόσο πικρά πού δέν τρω-

γόντουσαν καί τά πέταξαν, ¬πως ïµολόγησαν ο¨

€διες! 

ΓIA TO MHTPOΠOΛITH 
NAYΠAKTOY NIKO∆HMO

Oταν µετατέθηκε ï Mητροπολίτης Nαυπά-

κτου \Aλέξανδρος στήν ^Iερά Mητρόπολη

Mαντινείας καί Kυνουρίας, âξελέγη àπό τήν

^Iεραρχία νέος Mητροπολίτης Nαυπάκτου, ï

^Hγούµενος τοÜ ïσίου ΛουκÄ \Aρχιµ. Nικόδηµος.

Nέος κληρικός, δραστήριος, êπλός καί ταπεινός.

^O Γέροντάς µας πατήρ Nεκτάριος τόν συνεχάρη

γιά τήν âκλογή του καί συµµετεÖχε καί στήν

âνθρόνισή του. ≠Oταν âπέστρεψε στό Mοναστήρι

εrπε στούς πατέρες: “Kρίµα, ï νέος Mητροπολί-

ΘAYMAΣTA ΣHMEIA 
KAI ΓEΓONOTA

ΘAYMAΣTA ΣHMEIA 
KAI ΓEΓONOTA

TοÜ \Aρχιµανδρίτου Aéγουστίνου Σύρου, Θεολόγου

MEPOΣ B΄

O�
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της δέν θά καθίσει στό θρόνο του περισσότερο

àπό 40 µέρες. Erδα τό θρόνο του µετά τίς 40

™µέρες νά εrναι κενός. ‰H θά πεθάνει ¦ θά µετατε-

θεÖ καί αéτός”. Tηλεφώνησε µάλιστα καί στό

µοναστήρι τÉς Mεταµορφώσεως ΣωτÉρος Nαυ-

πάκτου καί τούς εrπε τό τί εrχε δεÖ. Πράγµατι!

\Eπαληθεύθηκε κατά γράµµα. ^O Mητροπολίτης

σέ 40 µέρες σκοτώθηκε σέ αéτοκινητιστικό δυστύ-

χηµα καί ï θρόνος τÉς Nαυπάκτου öµεινε κενός. 

EΣY MH MIΛAΣ ΓIATI...

Tό Mοναστήρι µας ταλαιπωρήθηκε γιά πολλά

χρόνια καθ\ ¬τι δέν εrχε νερό. Oî α¨τήσεις τοÜ

Γέροντα γιά •δροδότηση τÉς MονÉς πρός τό Kοι-

νοτικό Συµβούλιο àπορρίπτονταν συνεχ΅ς.

Kάποια στιγµή, àφοÜ συννενοήθηκε µέ τόν Πρόε-

δρο τοÜ χωριοÜ κατέθεσε καί νέα α€τηση. 

∆υστυχ΅ς ¬µως τά µέλη τοÜ KοινοτικοÜ Συµβου-

λίου qταν ¬λα àρνητικά. \Iδιαίτερα àρνητικός

qταν ï κ. Γιαννόπουλος \Iωάννης, ï ïποÖος πρίν

ξεκινήσει τό Kοινοτικό Συµβούλιο διεπληκτίζετο

µέ ôλλους Tρικορφι΅τες πού εrχαν πάει νά παρα-

κολουθήσουν τό Kοινοτικό Συµβούλιο καί πού

ζητοÜσαν νά •δροδοτηθεÖ ™ Mονή. \Aκούγοντάς

τον ï Γέροντας γυρίζει καί τοÜ λέγει: “\Eσύ καλά

κάθεσαι âκεÖ, µή µιλÄς καί χάσεις τήν ψυχή σου

γιατί σέ λίγες ™µέρες θά εrσαι στόν ≠Aγιο \Aθανά-

σιο (κοιµητήριο τοÜ χωριοÜ). 

∆έν πέρασαν σχεδόν οûτε πενήντα µέρες καί ™

καµπάνα τοÜ χωριοÜ χτύπησε πένθιµα, ï κ. Γιαν-

νόπουλος \Iωάννης εrχε àναχωρήσει γιά τήν

α¨ώνια ζωή. Tό δέ σ΅µα του âτάφη στόν ≠Aγιο

\Aθανάσιο. 

O IEPEAΣ ΞANABPHKE TH ΦΩNH TOY

Oîερέας τοÜ Tρικόρφου Φωκίδος çνοµάζεται

Nικόλαος Tσούνης. ≠Eνας êπλός καί ταπει-

νός κληρικός ï ïποÖος âκτελεÖ µέ àγάπη τά καθή-

κοντά του στήν âνορία τ΅ν Âγίων \Aποστόλων

Πέτρου καί Παύλου. Mετά àπό κάποια ο¨κογενει-

ακή δοκιµασία ï π. Nικόλαος öχασε τή φωνή του.

^O Γέροντας δέν τό γνώριζε τό γεγονός αéτό.

Tηλεφώνησε âντελ΅ς τυχαÖα στό σπίτι τοÜ îερέως

καί τόν ζήτησε γιά νά τόν ρωτήσει κάποιο θέµα.

^H κόρη του \Aσηµίνα àπάντησε στό Γέροντα ¬τι

ï πατέρας της δέν µπορεÖ νά µιλήσει. Θεώρησε ï

Γέροντας ¬τι âπειδή qταν µεσηµέρι µάλλον θά

öτρωγε καί εrπε ¬τι θά τηλεφωνοÜσε καί πάλι τό

àπόγευµα. Πράγµατι, ξανατηλεφώνησε κατά τίς 7

™ œρα, àλλά καί πάλι ™ κόρη τοÜ π. Nικολάου

àπάντησε στό Γέροντα ¬τι ï πατέρας της δέν µπο-

ρεÖ νά µιλήσει. Tότε ï Γέροντας ρώτησε τί συµ-

βαίνει. \Eκείνη τοÜ âξήγησε ¬τι ï πατέρας της öχει

χάσει âδ΅ καί zρες τήν φωνή του. “Πάρε γρήγορα

τόν πατέρα σου καί φέρτον νά τόν σταυρώσω”,

τÉς εrπε ï Γέροντας. Πράγµατι σέ λίγα λεπτά

συναντήθηκαν ï π. Nικόλαος, ™ \Aσηµίνα καί ï

Γέροντας. ^O π. Nικόλαος öκλαιγε καί àγκάλιασε

τό Γέροντα. “Kάνε τήν προσευχή σου π. Nικόλαε

καί ¬λα θά πÄνε καλά”. ‰Eβγαλε τότε τόν âπιστή-

θιο σταυρό του ï Γέροντας καί τόν σταύρωσε στίς

φωνητικές χορδές, στόν λαιµό. \Eκείνη τή στιγµή

àµέσως ï π. Nικόλαος àπέκτησε καί πάλι τή φωνή

του. Ψεύδιζε ¬µως. Kαί ï Γέροντας τοÜ λέει:

“‰Eλα πάλι αûριο τό πρωΐ νά σέ σταυρώσω καί

θά µιλήσεις καλά”. Tό πρωΐ ï π. Nικόλαος

âπανÉλθε, τόν σταύρωσε γιά δεύτερη φορά ï

Γέροντας καί ™ γλ΅σσα του λύθηκε. Erχε γίνει

âντελ΅ς καλά!   

ΘA EPΘEI KAI H ΣEIPA ΣAΣ

Στό βιβλίο “Bίος τ΅ν Âγίων Tιµοθέου καί

Mαύρας” πού öχει âκδόσει ï κ. \Aντώνιος

\Aλεξόπουλος (γραµµατεύς τοÜ \EκκλησιαστικοÜ

Συµβουλίου τÉς âνορίας Âγίων Tιµοθέου καί

Mαύρας ^Hλιούπολης)-^Hλιούπολη 1995 àναφέ-

ρει στή σελίδα 102 καί 103: “\Eν΅ προχωροÜσε τό

öργο τοÜτο (τÉς àνεγέρσεως τοÜ NαοÜ) παρου-

σιάστηκε καί •πέβαλε γραπτ΅ς τήν παραίτησή

του àπό µέλος τοÜ Συλλόγου ï \Aρχιµ. Nεκτάριος

Mουλατσιώτης. ≠Eνας àπό τά îδρυτικά µέλη τοÜ

Συλλόγου καί τά πιό δραστήρια... ^H παραίτησή

του öγινε ïµόφωνα àποδεκτή... ^H διαγραφή του

àπό τό µητρ΅ο Συλλόγου öγινε µέ àπόφαση τοÜ

∆ιοικητικοÜ Συµβουλίου στίς 4/8/1987 καί κατα-

γράφηκε στά πρακτικά τÉς συνεδρίασης. ‰Eκτοτε

δέν àσχολήθηκε ξανά µέ τόν îερό Nαό τÉς Âγίας

Mαύρας. MοÜ öρχεται ¬µως κατά νοÜ µία φράση
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πού εrχε πεÖ προφητικά ï π. Nεκτάριος àποχω-

ρών àπό τήν α€θουσα: “Tώρα àποχωρ΅ âγώ,

âξαιτίας τοÜ π. \Iωάννη, θά öλθει ¬µως καί ™

σειρά σας.!”. Kαί προσθέτει ï συγγραφέας τοÜ

βιβλίου: “Tότε δέν ε€χαµε δώσει στά λόγια του

τήν πρέπουσα σηµασία”. ∆ιότι τά λόγια τοÜ π.

Nεκταρίου âπαληθεύθηκαν κατά γράµµα, àφοÜ

àποµακρύνθησαν σχεδόν ¬λα τά µέλη âξαιτίας

τοÜ π. \Iωάννη.      

ΠHΓAINE KAI ΘA ΓINEIΣ KAΛA

Oκ. Σάκκος Γεώργιος àπό τό \Aγρίνιο εrχε

λευχαιµία καί qλθε στό µοναστήρι µας γιά

νά παρακαλέσει τόν ±γιο Σεραφείµ τόν ¨αµατικό

νά τόν θεραπεύσει. Παρακάλεσε δέ καί τόν Γέρο-

ντα νά τόν σταυρώσει µέ τόν âπιστήθιο σταυρό

του. \AφοÜ τόν σταύρωσε ï Γέροντας τοÜ εrπε:

“Πήγαινε καί θά γίνεις καλά. ^O ≠Aγιος θά âπέµ-

βει.” ≠Oπως καί öγινε πράγµατι καλά. 

THN EΦEPAN ΣTHN AΓKAΛIA TOYΣ
KAI EΦYΓE ΠEPΠATΩNTAΣ

Hκ. \Aγγελική Nαστούλη àπό τήν Kάτω

\Aχαΐα Πατρ΅ν qταν 31 âτ΅ν ¬ταν τήν öφε-

ραν σχεδόν σηκωτή στό µοναστήρι µας, διότι ï

χόνδρος τÉς σπονδυλικÉς της στήλης, ¬πως εrχαν

àποφανθεÖ οî γιατροί, εrχε φαγωθεÖ καί δέν µπο-

ροÜσε πλέον νά περπατήσει. Στίς 18 \Aπριλίου

τοÜ 1996 µέσα στόν ^Iερό Nαό τοÜ Âγίου Σερα-

φείµ ζητοÜσε τήν βοήθεια τοÜ Âγίου νά τήν θερα-

πεύσει. Παρακάλεσε δέ καί τόν Γέροντά µας νά

τήν σταυρώσει µέ τόν âπιστήθιο σταυρό του. ^O

Γέροντας σταυρώνοντάς την τÉς εrπε: “Tώρα

εrστε καλά. MπορεÖτε καί περπατÄτε. Περπα-

τεÖστε”. \Aµέσως âκείνη ôρχισε νά περπατÄ µέσα

στό Nαό δοξάζοντας τόν ≠Aγιο Σεραφείµ, τόν

Θεό καί εéχαριστώντας τόν Γέροντα. ‰Eτσι öφυγε

περπατώντας àπό τό Mοναστήρι µας. 

NA TPΩEI AΠO TO ANTI∆ΩPO TOY
AΓIOY, NA ΠINEI KAΘE MEPA
AΓIAΣMO KAI ΘA ΓINEI KAΛA.

Hκ. Mήλα \Aθανασία qταν àπό τό Ψαροφάϊ

Πατρ΅ν. Mία εûσωµη γυναίκα ™ ïποία

àσθένησε ξαφνικά καί πολύ σύντοµα àπό 70 καί

πλέον κιλά πού qταν öφτασε 38 καί συνέχιζε νά

àδυνατίζει. Tά παιδιά της εrχαν àκούσει γιά τόν

Γέροντά µας καί öφτασαν γιά νά àναζητήσουν

στήν Mονή µας τήν βοήθεια τοÜ Âγίου Σεραφείµ.

Περιέγραψαν τήν κατάσταση τÉς κ. \Aθανασίας

πού âνοσηλεύετο στό NοσοκοµεÖο χωρίς νά µπο-

ρεÖ νά φάει ¦ νά πιεÖ κάτι. ^O Γέροντας τούς

öδωσε τότε àντίδωρο àπό τή Θεία Λειτουργία τÉς

KυριακÉς, êγιασµό καί λαδάκι àπό τό καντήλι

τοÜ Âγίου Σεραφείµ καί τούς εrπε: “Nά τÉς δίνε-

τε νά τρώει κάθε µέρα öστω κι ≤να µικρό ψίχουλο

àπό τό àντίδωρο, νά πίνει öστω καί µία σταγόνα

êγιασµό καί βάλτε λαδάκι στό µέτωπό της καί θά

γίνει καλά”. Πράγµατι! ^H κ. \Aθανασία µόλις

öφαγε λίγο àπό τό àντίδωρο, ¦πιε τόν êγιασµό κι

öβαλε âπάνω της τό λαδάκι τοÜ Âγίου Σεραφείµ

ôρχισε àµέσως νά παίρνει κιλά. \Eπισκέφθηκε

πολλές φορές τήν ^Iερά Mονή µας γιά νά εéχαρι-

στήσει τόν ≠Aγιο καί τόν Γέροντά µας. \Aλλά καί

ï Γέροντας τήν âπισκέφθηκε στό σπίτι της.

‰Eφθασε ™ κ. \Aθανασία καί πάλι τά 76 κιλά.!

Kοιµήθηκε µετά àπό πολλά χρόνια öχοντας χρι-

στιανικά τέλη. 

AΠEKTHΣE ∆I∆YMA

Oκ. \Iωάννης H..., àπό τό Mεσολόγγι λίγο

µετά τό γάµο του âπισκέφθηκε τήν ^Iερά

Mονή µας µαζί µέ τή σύζυγό του γιά νά παρακα-

λέσουν τόν ≠Aγιο Σεραφείµ νά τούς χαρίσει ≤να

παιδάκι. Zήτησαν δέ καί àπό τό Γέροντα νά τούς

σταυρώσει µέ τόν âπιστήθιο σταυρό του, διότι

εrχαν àκούσει ¬τι πολλοί ôνθρωποι τούς ïποίους

âσταύρωσε, öγιναν καλά ¦ àπέκτησαν παιδιά.

Πράγµατι ï Γέροντας τούς σταύρωσε καί παρα-

κάλεσε τόν ≠Aγιο Σεραφείµ νά âκπληρώσει τήν

âπιθυµία τους. Tήν €δια ™µέρα ™ σύζυγος συνέλα-

βε καί àπέκτησε δίδυµα τά ïποÖα öφεραν καί

βάπτισαν στό µοναστήρι µας.

O OΓKOΣ AΠOΞHPANΘHKE

Hκ. Nικολακοπούλου Mαρία àπό τήν

\Oµβρυά Πατρ΅ν εrχε ≤ναν ùγκο στούς λεµ-

φαδένες της. Mέ µεγάλη πίστη qλθε στό Mονα-

στήρι µας ζητώντας τήν βοήθεια τοÜ ̂Aγίου Σερα-

φείµ τοÜ ¨αµατικοÜ. Παρακάλεσε δέ καί τό Γέρο-



MÔÓ·¯ÈÎË EÎÊÚ·ÛË

N
O

E
M

B
PI

O
Σ

 - 
∆

E
K

E
M

B
PI

O
Σ

20
07

  

27

ντα νά τή σταυρώσει µέ τό Tίµιο Ξύλο πού öχει

µέσα ï âπιστήθιος σταυρός του. ^O Γέροντας

προσευχήθηκε καί τήν σταύρωσε. Mετά àπό

καιρό ™ κ. Nικολακοπούλου âπανÉλθε στό µονα-

στήρι δοξάζοντας τόν Θεό. ^O ùγκος εrχε àποξη-

ρανθεÖ καί ™ κ. Mαρία qταν πλέον καλά. 

BAΛTE AΓIAΣMO KAI TO ΠAI∆I 
ΘA ΛABEI AMEΣΩΣ 

TH ΦYΣIOΛOΓIKH TOY ΘEΣH

Hκ. A¨κατερίνη KολοκυθÄ àπό τήν ̂ Hλιούπο-

λη τ΅ν \Aθην΅ν qταν ≤τοιµη νά γεννήσει.

^YπÉρχε ¬µως µεγάλη δυσκολία, διότι τό παιδί

δέν öπαιρνε τήν κατάλληλη θέση καί ï χρόνος

κυλοÜσε. Oî γιατροί τÉς àνακοίνωσαν ¬τι θά τÉς

πάρουν τό παιδί µέ καισαρική. Tότε οî συγγενεÖς

της τηλεφώνησαν àµέσως στόν Γέροντα καί ζήτη-

σαν τήν βοήθειά του. ^O Γέροντας τούς εrπε:

“Πηγαίνετε στό πατρικό µου σπίτι καί πÄρτε τόν

êγιασµό τοÜ Âγίου Σεραφείµ καί νά τόν βάλετε

πάνω στήν κοιλιά της. Tό παιδί θά γυρίσει àµέ-

σως καί θά γεννηθεÖ φυσιολογικά”. Oî συγγενεÖς

πÉγαν àµέσως στήν πατρική ο¨κία τοÜ Γέροντα

καί ζήτησαν àπό τήν µητέρα του τόν êγιασµό τοÜ

Âγίου Σεραφείµ. Mόλις ôλειψαν τήν κοιλιά τÉς

κ. A¨κατερίνης öγινε ¬πως εrχε πεÖ ï Γέροντας, τό

παιδί öλαβε τήν κανονική του θέση καί γεννήθηκε

φυσιολογικά. 

OI ΓIATPOI AKOMA THN ANAMENOYN

Hκ. Kωνσταντίνα \Eµµανουηλίδου àπό τό

A¨γάλεω \Aθην΅ν, τόν Mάϊο τοÜ 1996, εrχε

κλείσει θέση στό NοσοκοµεÖο γιά νά κάνει âγχεί-

ρηση στή µέση της, καθότι τÉς εrχε φύγει ï δίσκος

àπό τήν σπονδυλική της στήλη. \Aποτέλεσµα

qταν νά µήν µπορεÖ νά περπατήσει φυσιολογικά

γι\ αéτό καί βάδιζε κουτσαίνοντας ¦ qταν àνα-

γκασµένη νά µένει γιά µέρες àκίνητη στό κρεββά-

τι. ^H κατάστασή της εrχε χειροτερέψει. ^O Γέρο-

ντας âκεÖνες τίς ™µέρες qταν στήν \Aθήνα καί εrχε

âπισκεφθεÖ τήν ο¨κία τοÜ Eéάγγελου καί τÉς

Γιαννούλας Φωτάκη, Λεβαδείας 1, στόν ΠειραιÄ.

^H κ. Φωτάκη qταν κουµπάρα τÉς κας \Eµµανου-

ηλίδου, γι\ αéτό καί τήν ε¨δοποίησε âάν µποροÜσε

νά öλθει στό σπίτι της ¬που γιά λίγες zρες θά

öµενε ï Γέροντας. Πράγµατι ï σύζυγος τÉς κ.

\Eµµανουηλίδου σέ λίγο κατέφθασε öχοντας

àγκαλιά τή σύζυγό του, ™ ïποία àδυνατοÜσε ν\

àνέβει τά σκαλιά τοÜ πρώτου çρόφου. ^O Γέρο-

ντας προσευχήθηκε στόν ≠Aγιο Σεραφείµ τοÜ

Σαρώφ καί τήν σταύρωσε µέ τόν âπιστήθιο σταυ-

ρό του, βάζοντας âπάνω της καί λαδάκι τοÜ

Âγίου Σεραφείµ. Ξαφνικά àκούστηκε ™ φωνή τοÜ

Γέροντα νά λέγει: “ΠερπατεÖστε. ^O ≠Aγιος Σερα-

φείµ σÄς öκανε καλά. ΠερπατεÖστε”. ^H κ. Nτίνα

ôρχισε νά περπατÄ κανονικά àπό âκείνη τή στιγ-

µή. Xαρούµενη πήγαινε àπό τό ≤να δωµάτιο στό

ôλλο. \Aναχώρησε µαζί µέ τό σύζυγό της κατεβαί-

νοντας τά σκαλιά µόνη της. Oî δέ γιατροί àκόµα

τήν àναµένουν στό νοσοκοµεÖο γιά νά τήν χει-

ρουργήσουν...

\Aγαπητοί φίλοι καί àδελφοί,
Tί ôλλο µαρτυροÜν ¬λα αéτά τά θαυ-

µαστά γεγονότα πού βιώσαµε καί βιώνου-
µε κοντά στό Γέροντά µας; MαρτυροÜν
τήν παρουσία τοÜ ΘεοÜ, µαρτυροÜν ¬τι ï
Θεός σκεπάζει τό Γέροντά µας, εéλογεÖ καί
στηρίζει τό öργο του. ^O €διος ï Γέροντάς
µας πολύ φυσιολογικά ¬ταν τόν ρωτοÜµε
γιά ¬λα αéτά µÄς λέγει: “\Eγώ παιδιά µου
≤να γνωρίζω, ¬τι εrµαι πολύ êµαρτωλός.
‰Aν ï Θεός âπέτρεπε νά φανερωθοÜν οî
êµαρτίες µου θά µέ öφτυνε ¬λος ï κόσµος.
Mήν παραξενεύεστε πού ï Θεός µÄς προ-
στατεύει. Tό κάνει διότι ï Θεός εrναι
\Aγάπη. \Eγώ εrµαι ï ôθλιος δοÜλος Tου
πού ζητ΅ συνεχ΅ς τό öλεός Tου. Mή θαυ-
µάζετε λοιπόν µέ τά σηµεÖα πού âνεργεÖ ï
Θεός διαµέσου âµοÜ τοÜ êµαρτωλοÜ καί
ταπεινοÜ. Tό ΠνεÜµα τό ≠Aγιον ¬που θέλει
πνεÖ καί µήν ξεχνÄτε ¬τι ï Θεός öδωσε
àνθρώπινη φωνή ¬πως àναφέρει ™ Παλαιά
∆ιαθήκη σ\ ≤να γάϊδαρο.”...
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ZητεÖστε
τό ^Hµερολόγιο τÉς ^IερÄς MονÉς

µας γιά τό 2008. 

Erναι àφιερωµένο σέ 12 öγγαµους

Âγίους καί ¬πως κάθε χρόνο 

àναγράφονται σέ αéτό ¬λες οî

νηστεÖες τÉς \Eκκλησίας µας.

τηλ. 26340 - 44.391 

(9-2 πρωΐ καί 6-9 àπόγευµα)

HMEPO§O°IO
2008

HMEPO§O°IO
2008

EÓ ÛÒÌ·ÙÈ ˘ÁÈÂ›...

......TTfifi  ‰‰ÂÂÈÈÏÏÈÈÓÓfifi  ööÊÊÙÙ··ÛÛÂÂ  ÛÛÎÎÔÔÚÚ››--

˙̇ÔÔÓÓÙÙ··˜̃  ÙÙ¿¿  ¯̄ÚÚÒÒÌÌ··ÙÙ¿¿  ÙÙÔÔ˘̆

ÛÛÙÙfifiÓÓ  ïïÚÚ››˙̇ÔÔÓÓÙÙ··......  ¶¶fifiÛÛÔÔ  ÁÁÚÚ‹‹ÁÁÔÔ--

ÚÚ··  ÎÎ˘̆ÏÏÄÄ  ìì  œœÚÚ··,,  ìì  ÌÌ¤¤ÚÚ··,,  ïï

¯̄ÚÚfifiÓÓÔÔ˜̃  ÛÛÙÙfifi  MMÔÔÓÓ··ÛÛÙÙ‹‹ÚÚÈÈ!!  

MM¤¤  ÚÚÔÔÛÛÂÂ˘̆¯̄‹‹,,  ‰‰ÈÈ··ÎÎÔÔÓÓ››··,,  ÎÎfifiÔÔ

ÎÎ··››  ÛÛ˘̆ÓÓ¿¿ÌÌ··  ¯̄··ÚÚ¿¿  ÁÁÈÈ¿¿  ÙÙ‹‹ÓÓ

ââÚÚÁÁ··ÛÛ››··  ÌÌ··˜̃  ÛÛÙÙfifiÓÓ

““ààÌÌÂÂÏÏááÓÓ··  ÙÙÔÔÜÜ  KK˘̆ÚÚ››ÔÔ˘̆””,,  ÌÌ¿¿

ÎÎ˘̆ÚÚ››ˆ̂˜̃  ÌÌ¤¤  ÙÙ‹‹ÓÓ  ÚÚÔÔÛÛÌÌÔÔÓÓ‹‹  ÙÙÉÉ˜̃

ÎÎ··ÚÚ‰‰ÈÈ··ÎÎÉÉ˜̃  ÛÛ˘̆ÓÓ··ÓÓÙÙ‹‹ÛÛÂÂˆ̂˜̃  

ÌÌ¤¤  ÙÙfifi  NN˘̆ÌÌÊÊ››ÔÔ  ÌÌ··˜̃......  

******

OOîî  ââÓÓÙÙÂÂÙÙ··ÏÏÌÌ¤¤ÓÓÂÂ˜̃  àà‰‰ÂÂÏÏÊÊ¤¤˜̃

··ééÙÙ‹‹ÓÓ  ÙÙ‹‹ÓÓ  œœÚÚ··  ÙÙÔÔÜÜ  ‰‰ÂÂÈÈÏÏÈÈÓÓÔÔÜÜ

ââÈÈÛÛÙÙÚÚ¤¤ÊÊÔÔ˘̆ÓÓ  ààfifi  ÙÙ‹‹  ‰‰ÈÈ··ÎÎÔÔ--

ÓÓ››··  ÙÙÔÔ˘̆˜̃  ÛÛÙÙ¿¿  ˙̇áá··  ÙÙÉÉ˜̃

MMÔÔÓÓÉÉ˜̃..  òòAAÚÚÌÌÂÂÍÍ··ÓÓ  ÙÙ››˜̃  ààÁÁÂÂÏÏ¿¿--

‰‰ÂÂ˜̃  ÎÎ··››  öö‚‚··ÏÏ··ÓÓ  ÌÌ¤¤ÛÛ··  ÙÙ››˜̃

ÎÎfifiÙÙÂÂ˜̃....    --““AA‰‰ÂÂÏÏÊÊ‹‹,,  ÛÛÔÔÜÜ  ÊÊ¤¤ÚÚ··--

ÌÌÂÂ  ÙÙfifi  ÁÁ¿¿ÏÏ··  ÎÎ··››  ÙÙ¿¿  ··ééÁÁ¿¿

ÁÁÈÈ¿¿  ÙÙ¿¿  ˙̇˘̆ÌÌ··ÚÚÈÈÎÎ¿¿..  EEééÏÏfifiÁÁËË--

ÛÛÔÔÓÓ..””  AAééÚÚÈÈÔÔ,,  ÓÓ¤¤··  ÌÌ¤¤ÚÚ··..  OOîî

··‰‰ÂÂÏÏÊÊ¤¤˜̃  ıı¿¿  ààÚÚ¯̄››ÛÛÔÔ˘̆ÓÓ  ÚÚˆ̂˚̊--

ÚÚˆ̂˚̊  ÌÌÂÂÙÙ¿¿  ÙÙ‹‹ÓÓ  \\AAÎÎÔÔÏÏÔÔ˘̆ıı››··,,

ÓÓ¿¿  ÊÊÙÙÈÈ¿¿ÍÍÔÔ˘̆ÓÓ  ¯̄˘̆ÏÏÔÔ››ÙÙÙÙÂÂ˜̃,,

ÏÏ··˙̇¿¿ÓÓÈÈ··  ÎÎ··››  ÙÙÚÚ··¯̄··ÓÓ¿¿,,  ÙÙ‹‹ÓÓ

‰‰ÈÈÎÎ‹‹  ÙÙÔÔ˘̆˜̃  ‰‰ÈÈ··ÎÎÔÔÓÓ››··  ÛÛÙÙ‹‹  MMÔÔÓÓ‹‹,,

ÌÌ¤¤  ¯̄··ÚÚ¿¿  ÎÎ··››  ÙÙ‹‹ÓÓ  ÂÂéé¯̄‹‹  ““KK‡‡ÚÚÈÈÂÂ

\\IIËËÛÛÔÔÜÜ  XXÚÚÈÈÛÛÙÙ¤¤  ââÏÏ¤¤ËËÛÛÔÔÓÓ  ììÌÌÄÄ˜̃

ÎÎ··››  ÙÙfifiÓÓ  ÎÎfifiÛÛÌÌÔÔÓÓ  ÛÛÔÔ˘̆””......  
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¶POMH£EY£EITE °IA TO ™¶ITI ™A™
A°NA ¶APA¢O™IAKA ¶PO´ONTA ¶APA°ø°H™ MA™

¶POMH£EY£EITE °IA TO ™¶ITI ™A™
A°NA ¶APA¢O™IAKA ¶PO´ONTA ¶APA°ø°H™ MA™

ààÚÚÙÙ‹‹ÛÛÈÈÌÌ··  ÎÎ··››

ÓÓËËÛÛÙÙ‹‹ÛÛÈÈÌÌ··

MM¤¤  ÛÛ˘̆ÓÓÂÂ››‰‰ËËÛÛËË  óó˜̃

ÌÌÔÔÓÓ··¯̄¤¤˜̃  ÙÙÉÉ˜̃  ‰‰ÈÈ··--

ÎÎÔÔÓÓ››··˜̃  ÌÌ··˜̃  ÁÁÈÈ¿¿

ÙÙfifiÓÓ  ≠≠AAÁÁÈÈfifi  ÌÌ··˜̃  

NNÂÂÎÎÙÙ¿¿ÚÚÈÈÔÔ  ÎÎ··››  

ÌÌ¤¤  ÛÛÂÂ‚‚··ÛÛÌÌfifi  ÛÛÙÙ‹‹ÓÓ

··ÚÚ¿¿‰‰ÔÔÛÛËË,,  

··ÚÚ··ÛÛÎÎÂÂ˘̆¿¿˙̇ÔÔ˘̆ÌÌÂÂ

˙̇˘̆ÌÌ··ÚÚÈÈÎÎ¿¿  ÌÌ¤¤  

ÎÎÙÙËËÓÓÔÔÙÙÚÚÔÔÊÊÈÈÎÎ¿¿

ÚÚÔÔ˚̊fifiÓÓÙÙ··  ààfifi  

ÙÙ¿¿  ˙̇áá··  ÙÙÉÉ˜̃

MMÔÔÓÓÉÉ˜̃  ÌÌ··˜̃  

X˘ÏÔ›ÙÂ˜
§·˙¿ÓÈ·
TÚ·¯·Ó¿˜

(Í˘Ófi˜)

TÚ·¯·Ó¿˜
(ÁÏ˘Îfi˜)

B›‰Â˜
(ÔÏ‡¯ÚˆÌÂ˜ Ì¤ Ï·¯·ÓÈÎ¿)

ÎÔ¯‡ÏÈ·
(ÔÏ‡¯ÚˆÌ· Ì¤ Ï·¯·ÓÈÎ¿)

X˘ÏÔ›ÙÂ˜
§·˙¿ÓÈ·
TÚ·¯·Ó¿˜

(Í˘Ófi˜)

TÚ·¯·Ó¿˜
(ÁÏ˘Îfi˜)

B›‰Â˜
(ÔÏ‡¯ÚˆÌÂ˜ Ì¤ Ï·¯·ÓÈÎ¿)

ÎÔ¯‡ÏÈ·
(ÔÏ‡¯ÚˆÌ· Ì¤ Ï·¯·ÓÈÎ¿)((ààÔÔÛÛÙÙ¤¤ÏÏÏÏÔÔÓÓÙÙ··ÈÈ  ÎÎ··ÙÙfifiÈÈÓÓ  ··ÚÚ··ÁÁÁÁÂÂÏÏ››··˜̃

22 66 33 4400 -- 44 44 33 99 11 ))
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H ^Iερά Mονή µας κατά àπο-

κλειστικότητα κατασκεύασε
àσηµένια µενταγιόν µέ êλυ-

σίδα γιά τό λαιµό, πού
ε¨κονίζουν σέ σµάλτο τήν
ΠANAΓIA µας, τόν ≠Aγιό

µας NEKTAPIO (στήν
πρώτη êγιογραφηθεÖσα

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

°IA ¶APA°°E§IE™ TH§EºøNIKø™ ™TH MONH
(τηλ. ^IερÄς MονÉς 26340-44391 

καί zρες 9-2 πρωΐ καί 6-9 àπόγευµα)

--ÙÙÉÉ˜̃  ¶¶AANNAA°°IIAA™™

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

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

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

�¢È¿ ¯ÂÈÚfi˜ Î·È ÓÂ‡Ì·ÙÔ˜...

A™HMENIOA™HMENIO

Û˘ÛÎÂ˘·Û›· 
‰ÒÚÔ˘

Ê˘Ï·¯ÙfiÊ˘Ï·¯Ùfi

BÄλτε στή βασιλόπιττά σας

πού θά κόψετε τήν Πρωτο-

χρονιά γιά τήν ο¨κογένεια

καί τούς φίλους σας τό

παραδοσιακό àσηµένιο
φλουρί πού ε¨κονίζει τό

σταυρό καί 

àναγράφει τά àρχικά 

IΣ-XΣ-NI-KA 

(\IησοÜς Xριστός NικÄ).

\Aσηµένιο 
Φλουρί

γιά τή 
Bασιλόπιττα

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

KKAAII  °°IINNEE™™££EE  KKTTHHTTOOPPEE™™  AAYYTTHH™™..

�
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� TIMH γιά τό
µενταγιόν: 15€

� TIMH γιά τό 

àσηµένιο φλουρί:
10€

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

� TIMH γιά τό 

κοµποσχοίνι µέ
τήν εéχή: 15€

� TIMH γιά τό 

κοµποσχοίνι µέ τό
κλαδί âλιÄς: 10€

∆
ιαθέτουµε δαχτυλίδι àσηµένιο στό ïποÖο

àναγράφεται ™ προσευχή “KYPIE
IHΣOY XPIΣTE EΛEHΣON ME” 

γιά νά µÄς •πενθυµίζει νά προσευχόµαστε
àδιαλείπτως καί νά ζητοÜµε τό öλεος τοÜ ΘεοÜ. 

ààÛÛËËÌÌ¤¤ÓÓÈÈÔÔ  ÌÌ¤¤  ÙÙ‹‹ÓÓ  ÚÚÔÔÛÛÂÂ˘̆¯̄‹‹  

““KKYYPPIIEE  IIHH™™OOYY  XXPPII™™TTEE

EE§§EEHH™™OONN  MMEE””

¢¢AAXXTTYY§§II¢¢II¢¢AAXXTTYY§§II¢¢II

TTIIMMHH:: 10€

+ ταχυδρ.

µετρεÖστε κάποιο δαχτυλίδι σας για να δεÖτε το νούµερό σας

2 νέα µεγέθη
àκόµη µεγαλύτερα

NO 7 NO 8NO 6 NO 9

NO 10 NO 11

�

\Aνάµεσα στά κοµποσχοί-
νια πού φτιάχνουµε µέ προ-
σευχή, εrναι καί αéτά πού τό
στολίζει ≤να àσηµένιο κλαδί

τÉς âλιÄς, τό σύµβολο τÉς
\Aθήνας καί τÉς ε¨ρήνης.

\Aκόµη, πρόσφατα φτιάξα-
µε ≤να àκόµη κοµποσχοίνι
τό ïποÖο εrναι στολισµένο
µέ µία àσηµένια πλακέτα
πού γράφει τήν προσευχή
“Kύριε \IησοÜ Xριστέ âλέ-

ησόν µε”, τήν εéχή πού
πρέπει νά λέµε ¬ταν
κάνουµε κοµποσχοίνι.



Aéτή εrναι ™

πέτρα πού θά

χρησιµοποιηθεÖ

στήν àνέγερση

τοÜ NαοÜ.

^O îερός ναός ¬πως εrναι σήµερα. ‰Eτσι θά γίνουν οî τοÖχοι ¬λου 
τοÜ îεροÜ ναοÜ.

“Mνήσθητι Kύριε •πέρ •γείας, σωτηρίας, θείας βοηθείας καί âπισκέψεως πάντων τ΅ν δούλων τοÜ ΘεοÜ... 
τ΅ν κτητόρων καί δωρητ΅ν τοÜ îεροÜ NαοÜ τούτου... 

Mνήσθητι Kύριε •πέρ µακαρίας µνήµης καί α¨ωνίου àναπαύσεως πάντων τ΅ν κτητόρων, 

δωρητ΅ν καί àνακαινιστ΅ν τοÜ ^IεροÜ NαοÜ τούτου...”.

A
éτές εrναι οî προσευχές πού àκούγονται •πέρ •γείας τ΅ν ο¨κογενει΅ν σας àλλά καί •πέρ àναπαύ-
σεως πάντων τ΅ν κεκοιµηµένων κτητόρων, καθηµερινά στίς ^Iερές \Aκολουθίες καί ΘεÖες Λειτουρ-
γίες τÉς ̂ IερÄς MονÉς µας. Aéτή δέ ™ προσευχή θά àκούγεται ≤ως συντελείας τοÜ α¨΅νος, ¬ταν âσεÖς

καί âµεÖς δέν θά •πάρχουµε τότε âπάνω στή γÉ. Oî îερεÖς ¬µως, οî µοναχοί καί οî µοναχές θά συνεχίζουν νά
προσεύχονται γιά ¬λους âσÄς καί âµÄς πού •πήρξαµε κτήτορες τ΅ν Âγίων τοÜ ΘεοÜ \Eκκλησι΅ν, àλλά καί
¨διαιτέρως τοÜ ^IεροÜ NαοÜ τοÜ Âγίου Nεκταρίου τοÜ θαυµατουργοÜ καί θά παρακαλοÜν γιά τήν σωτηρία
τÉς ψυχÉς µας, œστε νά βρεÖ öλεος κατά τήν ™µέρα τÉς Kρίσεως. ^O δέ ≠Aγιος Nεκτάριος θά εrναι ï κύριος
•περασπιστής µας τήν ™µέρα αéτή καί θά ζητÄ àπό τόν Kύριο νά µÄς στηρίξει καί νά µÄς βοηθήσει, ¬πως
καί âµεÖς βοηθήσαµε στήν àνέγερση τÉς ^IερÄς MονÉς του καί τοÜ ^IεροÜ NαοÜ του.    

MMEE°°AA§§HH  AANNAA°°KKHH  °°IIAA  §§AA¢¢II ..
ΠαρακαλοÜµε θερµά ¬σους àπό τούς àναγν΅στες µας διαθέτουν λάδι καί âπειδή δέν öχουµε γιά τρίτη
συνεχόµενη φορά δική µας παραγωγή λαδιοÜ, νά µÄς àποστείλουν ¬ση ποσότητα λαδιοÜ âπιθυµεÖ ï
καθένας νά δώσει, ½ς âλεηµοσύνη γιά τά καντήλια τÉς MονÉς καί τίς ôλλες àνάγκες µας.

O§OI A™ ¶PO™ºEPOYME THN BOH£EIA MA™ 
°IA NA XTI™TEI O IEPO™ NAO™ 

TOY A°IOY NEKTAPIOY ME ¶ETPA

O§OI A™ ¶PO™ºEPOYME THN BOH£EIA MA™ 
°IA NA XTI™TEI O IEPO™ NAO™ 

TOY A°IOY NEKTAPIOY ME ¶ETPA


