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Κοινόβιο τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου
(14 Ἰουλίου 2013) πού πανηγύριζε μιά ἀκόμη ἐπέτειο τοῦ φερω
νύμου Ἁγίου του, τοῦ σοφωτάτου
αὐτοῦ διδασκάλου τῆς Ἐκκλη
σίας. Πάνδημη ἐπίσης ἦταν καί ἡ
συμμετοχή τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ
Θεοῦ, πού τά τελευταῖα χρόνια
ἀρχίζει σιγά σιγά νά ἀναγνωρίζει
τήν ἀληθινά πολύτιμη καί ἀνυπο
λόγιστη προσφορά πρός τό Γένος
τοῦ ταπεινοῦ καί φιλόπονου
αὐτοῦ Μοναχοῦ ἀλ
λά συνάμα
καί μεγαλύτερου θεολόγου καί
συγγραφέα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκ
κλησίας ἀπό τούς μεταβυζαντι
νούς χρόνους μέχρι σήμερα.
Κατά τό ἑορταστικό διήμερο
κέντρο τῆς προσοχῆς ὅλων τῶν
προσερχομένων ἀπετέλεσε ὁ
λαμπροστόλιστος ναός. Ἐκεῖ μέσα ζήσαμε πράγματι στιγ
μές ψυχικῆς ἔξαρσης καί ἀνατάσεως. Ὁ Ἅγιος Νικόδημος,
ὁ φύλακας καί ἐπόπτης τοῦ τόπου αὐτοῦ, κανοναρχοῦσε
θαρρεῖς τίς προσευχές μας καί τίς ἀνέβαζε, ὡς θυμίαμα,
ψηλά στόν οὐρανό...
Ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός τήν παραμονή τῆς
μεγάλης αὐτῆς ἑορτῆς (Σάββατο, 13 Ἰουλίου) ξεκίνησε
στίς 6 τό ἀπόγευμα χοροστατοῦντος τοῦ ἁγίου
Καθηγουμένου τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου Πανοσιο
λογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτη Χρυσοστόμου. Μέ
κατανυκτικούς ὕμνους καί μελωδικά τροπάρια
οἱ Μοναχοί τῆς Μονῆς ἀπέδωσαν μέ σεμνό
τητα ἀλλά καί τήν δέουσα μοναστηριακή τάξη
καί μεγαλοπρέπεια τίς ὀφειλόμενες τιμές πρός
τόν μεγάλο προστάτη καί πνευματικό ὁδηγό τῆς ἐν Χριστῷ
ζωῆς τους...
Τήν κυριώνυμη ἡμέρα, Κυριακή 14 Ἰουλίου, μετά τό πέρας

τουργία πραγματοποιήθηκε μικρή λιτανεία καί ἁγιασμός
στόν αὔλειο χῶρο τῆς Μονῆς. Ἀκολούθησε
τό Πανηγυρικό ἱερατικό συλλείτουργο
προεξάρχοντος τοῦ ἁγίου Καθηγουμένου
π.Χρυσοστόμου μέσα σ᾽ἕναν κατάμεστο
ἀπό προσκυνητές ναό. Τό ἀπόγευμα τελέ
σθηκε Παράκληση στόν Ἅγιο Νικόδημο,
ἱερό Εὐχέλαιο καί τό καθιερωμένο Κτη
τορικό Μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως
τῶν ψυχῶν τῶν δωρητῶν, συνδρομητῶν,
ἀφιερωτῶν, εὐεργετῶν καί κτητόρων τοῦ
Ἱεροῦ Κοινοβίου.
Τό τεμάχιο τοῦ τιμίου λειψάνου τοῦ Ὁσίου πού βρίσκε
ται ἀποτεθησαυρισμένο στό Ἱερό Κοινόβιο ἔγινε, μαζί μέ
τήν ἱερή εἰκόνα του,
ἀντικείμενο τιμῆς
καί προσκύνησης
ἐκ μέρους τῶν πολυ
πληθῶν ἑορταστῶν.
Πλῆθος κόσμου συ
νέρρεε διαρκῶς τίς
δύο αὐ
τές ἡμέρες
γιά νά λάβει τήν εὐ
λογία τοῦ μεγάλου
αὐτοῦ Πατρός, μιᾶς
ἱερῆς μορφῆς, “ὁπού
ἐστόλισε τήν Ἐκκλησίαν μας μέ τόσα βιβλία, ὁπού αἰῶνες ὁλό
κληροι παρῆλθαν καί δέν εὑρέθη ἄλλος νά συνθέσῃ καί νά φέρῃ
εἰς τό μέσον τῆς Ἐκκλησίας”, ὅπως ἔχει χαρακτηριστικά γραφεῖ,
ἀναφορικά μέ τό σπουδαῖο συγγραφικό ἔργο του. Εἶναι ἀλήθεια
ὅτι οἱ ἀκτῖνες τῶν διδαχῶν τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου ἐξακολουθοῦν
νά μᾶς φωτίζουν καί σήμερα ὅπως τό φῶς ἀπό τίς ἀκτῖνες τοῦ
ἥλιου καί θά φωτίζουν τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, τούς σημε
ρινούς ὀρθόδοξους Χριστιανούς, καθώς καί τήν ἄνυδρη πνευ
ματικά ἐποχή μας, ὄχι μόνο ὅσο ὑπάρχει ἀκόμη αὐτός ὁ κόσμος,
ἀλλά εἰς αἰῶνας αἰώνων...
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Περιστατικά πλάνης

2. Ὁ Μαλπάς
Τά παρακάτω δύο περι
στατικά πλάνης (γιά τόν
Μαλπά καί τόν Ἀσινά) τά
ἀναφέρει ὁ ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος. Γιά τόν Μαλπά μάλιστα
σημειώνει ὅτι κατήντησε νά γίνει αἱρεσιάρχης τῶν Εὐχιτῶν.
Πρόκειται γιά τήν αἵρεση τῶν Μεσσαλιανῶν ἤ Εὐχιτῶν, πού
ἀναπτύχθηκε μέν τόν Δ´ μ.Χ. αἰώνα, ἐξακολούθησε ὅμως νά
ὑπάρχει γιά πολλούς αἰῶνες. Μερικές ἀπό τίς τάσεις της θά
ἐπανεμφανισθοῦν πολύ ἀργότερα στούς Βογόμιλους τῆς Βουλ
γαρίας. Οἱ Μεσσαλιανοί κήρυτταν ἕναν μυστικιστικό ὑλισμό.
Πίστευαν ὅτι ἡ οὐσία τοῦ Θεοῦ γίνεται ἀντιληπτή μέ τούς
σωματικούς ὀφθαλμούς, ὅτι ὁ Θεός προκειμένου νά ἀποκαλυ
φθεῖ αἰσθητά παίρνει διάφορες μορφές καί
σχήματα καί ὅτι μόνο οἱ αἰσθητές ἀποκα
λύψεις τοῦ Θεοῦ δίνουν τήν τελειότητα
σ’ ἕναν χριστιανό. Ὅσοι ἐλευθερώνονταν,
ὅπως ἔλεγαν, ἀπό τόν διάβολο χάρη σέ
μιά ἀποκάλυψη, εἶχαν τό δικαίωμα νά μήν
τηροῦν τήν ἠθική τοῦ εὐαγγελίου οὔτε νά
ὑποτάσσονται στούς ἐκκλησιαστικούς κα
νόνες (νηστεία κ.λπ.). Εἶναι φανερό ὅτι ἡ
αἵρεση αὐτή ἐπιζεῖ μέχρι καί σήμερα, ἄν
λάβουμε ὑπόψη τήν ταύτιση σχεδόν τῆς
διδασκαλίας καί τῆς ζωῆς τῶν Μεσσα
λιανῶν μέ σύγχρονους ψευδοοραματιστές
καί ὁραματίστριες, πού πολλά περιστατικά
δέν μαρτυροῦν γιά τήν ἠθική καί πειθαρ
χημένη ζωή τους. Ἄς παρακολουθήσουμε
ὅμως τό περιστατικό μέ τόν Μαλπά καί
στή συνέχεια μέ τόν Ἀσινά, ὅπως τά ἀνα
φέρει ὁ ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος.
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ράγματι κάποιος Μαλπᾶς, προερχόμενος ἀπό τήν
Ἔδεσσα, ἐπενόησε τόν παλαιόν καιρό τήν αἵρεσι
τῶν Εὐχιτῶν, ζώντας μέ μεγάλη ἄσκησι καί ὑπομένοντας βα
ριά ἔργα καί θλίψεις. Λέγεται ὅτι ἦταν μαθητής τοῦ μακαρίου
Ἰουλιανοῦ, τοῦ ἀποκαλουμένου Σαβᾶ, μέ τόν ὁποῖο κάποτε
μετέβηκε στό ὄρος Σινᾶ καί στήν Αἴγυπτο καί εἶδε τούς με
γάλους πατέρες πού διέπρεπαν ἐκεῖνον τόν καιρό· εἶδε ἐπίσης
τόν μακάριο Ἀντώνιο καί ἄκουσε ἀπ’ αὐτόν μυστικούς λόγους,
τούς ὁποίους ἔλεγε περί καθαρότητος καί σωτηρίας ψυχῶν
καί ἄκουσε λεπτές ἀναλύσεις περί τῶν παθῶν, διά τῶν ὁποί
ων ἑρμήνευε, ὅτι ὁ νοῦς μετά τήν κάθαρσί του ἀπολαμβάνει
θεωρίες τοῦ πνεύματος καί ὅτι ἡ ψυχή μπορεῖ διά τῆς χάριτος
νά ἀξιωθῆ τῆς ἀπαθείας, ὅταν μέ τήν ἐκτέλεσι τῶν ἐντολῶν
ἐκδυθῆ τά παλαιά πάθη καί ἐπανέλθη στήν πρώτη ὑγεία τῆς
φύσεώς της.
Ὅταν λοιπόν ἄκουσε τούς λόγους τούτους ὁ Μαλπᾶς κατά
τήν ἀκμή τῆς νεότητός του, ἐθερμάνθηκε σάν φωτιά καί ἦλθε
στήν πόλι του, ὅταν ἐπυρώθηκε μέσα του τό πάθος τῆς φι
λοδοξίας· ἐδιάλεξε ἕνα κατάλυμα ἀναχωρητικό καί ἐπιδόθηκε
σέ ἔργα, σκληρές θλίψεις καί ἀδιάλειπτες προσευχές. Ὅταν
ἄναψε μέσα του τό πάθος τῆς δοξομανίας, πού συνίστατο στήν
ἐπιθυμία καί ἐλπίδα του νά φθάση στά ὑψηλά πού ἄκουσε, ἐνῶ
δέν ἐγνώριζε τήν τέχνη τῆς ἐναντιώσεως στούς ἐχθρούς τῆς
ἀληθείας καί δέν καταλάβαινε τίς ἐνέδρες καί τούς δόλους καί

τίς μηχανές μέ τίς ὁποῖες ὁ Ἀντίπαλος
παρασύρει τούς ἰσχυρούς καί δυνατούς
στήν ἀπώλεια, ἐστήριξε τήν ἐλπίδα του
στά ἔργα, τίς θλίψεις, τήν ἀκτημοσύνη,
τήν ἄσκησι καί τήν ἐγκράτεια, χωρίς νά ἀποκτήση τήν αὐτο
εξουθένωσι καί τήν ταπείνωσι καί τήν συντριβή τῆς καρδιᾶς
(πράγματα πού εἶναι ἀήττητο ὅπλο πρός τίς ἐπιθέσεις τοῦ
πονηροῦ), χωρίς νά μνημονεύση τήν Γραφή πού λέγει, ὅταν
ἐκτελέσετε τά ἔργα καί φυλάξετε τίς ἐντολές καί ὑπομείνετε
τίς θλίψεις, νά θεωρήσετε τούς ἑαυτούς σας «ἀχρείους δού
λους», ἀλλά μέ τήν ὑπερβολική του ὑπεροψία, πού προερχό
ταν ἀπό τά ἔργα τῆς ἀσκήσεώς του, εὑρισκόταν σέ πύρωσι
καί φλογισμό ἀπό τήν ἐπιθυμία τῶν ὑψηλῶν χαρισμάτων πού
ἄκουσε.
Κι ἔπειτα ἀπό πολύν καιρό, ὅταν ὁ Διά
βολος τόν εἶδε ἀδειανόν ἀπό τήν ἐργασία
τῆς ταπεινώσεως καί νά ἐπιθυμῆ μόνο νά
αἰσθανθῆ τήν θεωρία τῶν μυστηρίων πού
ἄκουσε, παρουσιάσθηκε σ’ αὐτόν μέ ἄπει
ρο φῶς καί λέγοντάς του· ‘ Ἐγώ εἶμαι ὁ
Παράκλητος κι ἐστάλθηκα ἀπό τόν Πατέ
ρα σ’ ἐσένα, γιά νά σέ ἀξιώσω νά ἰδῆς τήν
θεωρία πού ἐπιθυμεῖς μέ βάσι τά ἔργα σου
καί νά σοῦ δώσω τήν ἀπάθεια καί νά σοῦ
προσφέρω ἄνεση στό ἑξῆς ’. Ἀντί αὐτῶν ὁ
κακομήχανος ἐζήτησε ἀπ’ ἐκεῖνον τόν τα
λαίπωρο νά τόν προσκυνήση. Κι ἐκεῖνος
ὁ μωρός, ἐπειδή δέν ἀντιλήφθηκε τήν
ἐπίθεσι τοῦ πονηροῦ, τό ἐδέχθηκε ἀμέ
σως μέ χαρά, τόν προσκύνησε, καί ἀμέσως
ὑποτάχθηκε σ’ αὐτόν. Τότε ἀντί τῆς θε
ωρίας τόν ἐγέμισε μέ φαντασία δαιμονική
καί τόν ἔκαμε νά διακόψη τίς πράξεις ὑπέρ
τῆς ἀληθείας, τόν ἐξύψωσε καί τόν ἐχλεύασε μέ τήν μάταια
ἐλπίδα τῆς ἀπαθείας, λέγοντάς του· ‘ Τώρα δέν χρειάζεσαι τίς
ἀσκήσεις, τά κτυπήματα τοῦ σώματος καί τόν ἀγῶνα πρός τά
πάθη καί τίς ἐπιθυμίες ’, καί τόν κατέστησε αἱρεσιάρχη τῶν
Εὐχιτῶν. Ὅταν ὅλα αὐτά ἐκπληρώθηκαν κι ἐφανερώθηκε ἡ
βέβηλη καί νοθευμένη διδαχή του, καταδιώχθηκαν ἀπό τόν
ἐπίσκοπο ἐκείνης τῆς ἐποχῆς.
3. Ὁ Ἀσινάς
άποιος ἄλλος ἐπίσης, λεγόμενος Ἀσινᾶς, ἀφοῦ συνέ
ταξε πολλά τρίστιχα τροπάρια ψαλλόμενα ἕως σήμερα,
διέμενε στήν ἴδια πόλι τῆς Ἔδεσσας μέ λαμπρή διαγωγή καί
ἐπιδόθηκε σέ πολύ σκληρά ἔργα ἀδιακρίτως, ἕως πού νά δο
ξασθῆ. Τοῦτον τόν ἐπλάνευσε ὁ Διάβολος, τόν ἔβγαλε ἀπό τό
κελλί του, τόν ἔστησε ἐπάνω στό ὄρος τό ὀνομαζόμενο Στό
μιο, διαμόρφωσε καί τοῦ ἔδειξε σχήματα τῶν ἁρμάτων καί τῶν
ἱππέων, καί τοῦ εἶπε· ‘ Ὁ Θεός μέ ἔστειλε νά σέ παραλάβω
στόν παράδεισο κατά τό παράδειγμα τοῦ Ἠλία ’. Καί ἐπειδή μέ
τήν νηπιοφροσύνη του ἐξαπατήθηκε, ἀνέβηκε γιά νά καθίση
στό ἅρμα· ἀλλά τότε διαλύθηκε ὅλη ἐκείνη ἡ φαντασίωσις, κα
ταρρίφθηκε ἀπό μεγάλο ὕψος κι ἔπεσε ἀπό ἐκεῖ στή γῆ, ὅπου
ἀπέθανε μέ θάνατο ἄξιον γιά γέλια.
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(᾿Από τό βιβλίο «ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΝ περί ὀνείρων καί ὁραμάτων», ἔκδ.
Ἱεροῦ Κοινοβίου Ὁσίου Νικοδήμου, Γ´ἔκδοση, σελ. 100-103).
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Ξεχείλισμα εὐγνώμονης καρδίας...
Βασιλείου Εὐτ. Νικοπούλου

Ἀπ ό τό Βιβλίο Ἐντυπώσεων

Προέδρου Ἀρείου Πάγου ἐ.τ.

τοῦ Ἱερ οῦ Κοινοβίου

(Μέ ἁπλότητα καί σοφία)

Μ

έ τό μνημόσυνο ὑπέρ τῶν
Μαρτύρων τῆς Ἅλωσης,
πού ἔγινε στό Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου
Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, ἀναστήσαμε τήν Βασιλεύουσα. Ἡ θεία Λειτουργία μᾶς μετέφερε μέ τίς οὐράνιες φωνές
τῶν Μοναχῶν ἀπό τή γῆ στόν παράδεισο καί μᾶς ἔκανε συνομιλητές τῶν
Μαρτύρων.
Εὐχαριστῶ μέ τήν ψυχή μου γι᾽ αὐτή
τήν ἀναγέννηση πού μᾶς χαρίσατε.
Μέ σεβασμό καί εὐχές νά εἶσθε πάν
τα καλά.
Μαρία Μαντουβάλου/29-5-2012
Καθηγήτρια Φιλοσοφικῆς Σχολῆς
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Ε

ὔχομαι ὁ Θεός νά σᾶς χαρίζει δύναμη καί ὑγεία γιά νά συνεχίζετε
τό πραγματικά θεάρεστο ἔργο σας.
Θερμές εὐχαριστίες
Στέργιος Ἀποστολίδης/26-5-2013
Ἀντιστράτηγος ΕΛ.ΑΣ. ἐ.ἀ.

Ε

ὐχαριστοῦμε πολύ γιά τήν φιλοξενία σας. Εὐχόμαστε ὁ Θεός νά
σᾶς δίνει δύναμη καί κουράγιο γιά νά
συνεχίσετε τό ἔργο σας.
Ἀντώνιος Γ.Λιάππης /26-5-2013
Ἀστυνομικός Διευθυντής ν. Κιλκίς

Ἁγία Ἀναστασία 4 Ἰουνίου 2013
Πανοσιολογιώτατε Ἅγιε Καθηγούμενε,
Γέροντα π. Χρυσόστομε,
Ἡ πρώτη, πρό ἡμερῶν γενομένη ἐπίσκεψή μου στό
Ἱερόν Κοινόβιόν Σας ἔγινε γιά μένα αἰτία πνευμα
τικῆς ἀναβαπτίσεως στά ζείδωρα νάματα τῆς φιλτάτης
Ὀρθοδοξίας μας, τά ὁποῖα ἀναβλύζουν πλούσια ἀπό τό κεφαλάρι τῆς
δικῆς Σας ὀρθόδοξης ψυχῆς καί καρδίας, ἀλλά καί ὅλων τῶν ἀδελφῶν
τῆς εὐλογημένης συνοδείας Σας.
Μετεωρίσθηκα, ἅγιε πάτερ, μεταξύ οὐρανοῦ καί γῆς, στά δυσθε
ώρητα ὕψη στά ὁποῖα αἰωρεῖται, ὡς μέγα πολυκάνδηλο, κρεμάμενον
ἀπό χειρῶν ἀγγέλων, τό Ἱερόν Σας Κοινόβιον, καί ἔζησα στιγμές ἀνέκ
φραστης ἁγιωσύνης καί ἱερότητας, οἱ ὁποῖες μέ ἀλλοίωσαν ὅλον καί μέ
ἐπανέφεραν «εἰς ἑαυτόν».
Λίγος ὁ χρόνος τῆς αὐτόθι παραμονῆς μου, μεγίστη ὅμως ἡ ὠφέ
λεια! Καί εἶναι μέν ἀληθές ὅτι «οὐχ ὁ τόπος, ἀλλ᾽ ὁ τρόπος» ἀνεβάζει
τίς ψυχές πρός τόν Θεόν, πλήν ὅμως καί ὁ τόπος ἔχει καί αὐτός τήν
δική του συμβολή στόν ἁγιασμό τῶν ψυχῶν. Τοῦτο δῆλον καθίσταται
στό ἰδικόν Σας Ἱερόν Κοινόβιον, τό ὁποῖον καί ὡς «τρόπος» ἀλλά καί
ὡς «τόπος» ἀνεβάζει τούς πιστούς στόν οὐρανόν καθώς συμβαίνει μέ
τόν εὐλογημένον ἐκεῖνον τόπον τοῦ ἁγιωνύμου Ὄρους πρός τό ὁποῖον
εἶναι στραμένο τό Ἱερόν Σας Κοινόβιον καί ἀπό τό ὁποῖον κανονοτρόπως
ἐξαρτᾶσθε!
Ὁ δικός σας, Γέροντα, τρόπος, ὁ ἔνθεος καί ἐν πᾶσιν ὀρθόδοξος,
καί ὁ ἁγιασμένος τόπος τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου Σας μέ εἵλκυσαν σφόδρα
καί ἠλλοίωσαν τόν ἔσω κόσμο μου καί συνέβαλλον στόν ἐπαναπροσδιο
ρισμό τῆς περαιτέρω πορείας μου!
Ἐτρώθη ἡ καρδία μου λοιπόν καί ἀπό τόν τρόπον Σας καί ἀπό τόν
τόπον Σας καί εὐγνωμονοῦσα κύπτει ἔμπροσθέν Σας καί Σᾶς εὐχαρι
στεῖ γιά τίς πολλές πρός αὐτήν εὐεργεσίες Σας. Εὐχαριστεῖ εὐγνωμόνως
γιά τήν ἐγκάρδια ὑποδοχήν, τόν πατρικόν ἀσπασμόν, τόν πεφωτισμένον
καί οἰκοδομητικόν λόγον Σας, τήν πλούσια ἀβραμιαία φιλοξενίαν, τήν
πηγαία καί ἀνεπιτήδευτη οἰκειότητά Σας, τά πλούσια καί ἀνεξάντλητα
χριστιανικά Σας αἰσθήματα, κυρίως ὅμως καί πρωτίστως Σᾶς εὐχαριστεῖ
ἡ τετρωμένη καρδία μου, διότι μέ περιβάλατε ὡς οἰκεῖον καί ὄχι ὡς ξένον
καί μέ ἐκάνατε νά αἰσθανθῶ ὅτι βρίσκομαι στό δικό μου περιβάλλον,
στόν τόπο μου, πλησίον δικῶν μου ἀνθρώπων, δηλαδή στό σπίτι μου!
Οἱ εὐχαριστίες μου εἶναι ἐπίσης πολλές καί γιά τήν μεγάλη τιμή
πού μοῦ κάνατε μέ τό νά μέ προσκαλέσετε στήν Ἡμερίδα τήν ὁποία
ὀργανώσατε καί νά μέ συναριθμήσετε μεταξύ τῶν ἐκλεκτῶν εἰσηγητῶν
αὐτῆς, ἐμένα τόν ἐν ἐλαχίστοις ἀνάξιον. Μοῦ δώσατε ἔτσι τήν εὐκαιρία
νά ἀκούσω ἀπό τό στόμα Σας ἄρρητα ρήματα, ἀπό δέ τούς ἐκλεκτούς
εἰσηγητές τῆς Ἡμερίδας σοφά καί μετρημένα λόγια, μέ ἐπιστημονικό
τρόπο ἐκφερόμενα, ἐχόμενα δέ τῆς ἀληθείας τῆς τε ἱστορικῆς καί τῆς
ἄλλης, τῆς ἐκ τῶν πραγμάτων προερχομένης.
Γιά ὅλα αὐτά Σᾶς εὐχαριστῶ, ἅγιε Γέροντα καί σᾶς παρακαλῶ τοῦ
λοιποῦ νά συγκαταριθμήσετε ἐμένα τόν «ξένον» μεταξύ τῶν «δικῶν
Σας» ἀλλά καί τοῦ ὑψιτενοῦς Κοινοβίου Σας ὑμέτερον θεωρήσατε.
Μετά συντριβῆς ψυχῆς τε καί καρδίας
πολλοῦ σεβασμοῦ καί υἱϊκῆς, «προβατικῆς» ὑπακοῆς
καθασπάζομαι τήν δεξιάν Σας
ταπεινός δοῦλος Σας

Ὑ

γεία, Ἀγάπη, Εἰρήνη. Ὁ Θεός
εἶναι μεγάλος καί δίκαιος.
Ἀγαπᾶτε ἀλλήλους χωρίς διακρίσεις.
Εὐχαριστῶ
Τάσος Μπινιάρης/ 26-5-2013

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΤ. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
σελ. 3

«ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΞ ΠΡΟΣ ΟΥ
Σ

(Ἡ πάνσεπτη Κοίμηση τῆς Θεοτό

τά βιβλία τῆς Ἐκκλη- κάποιος σεισμός. Ἄναψε φῶτα πολλά καί κάλεσε
σίας μας, ἡ Κοί- τίς συγγένισσες καί τίς γειτόνισσες της. Καθαρίζει
μηση τῆς Θεοτόκου, πού κ' εὐπρεπίζει τά πάντα, μέχρι καί τό νεκροκρέββαγιορτάζεται στίς 15 Αὐγού- τό της, κ' ἔτσι τούς φανερώνει τά λόγια τοῦ Θεοῦ
στου, σημειώνεται μ' αὐτά πού τῆς ἔφερε ὁ Ἀρχάγγελος. τούς δείχνει καί τό
τά λόγια: «τῇ ιε´ τοῦ αὐτοῦ κλωνάρι τῆς φοινικιᾶς. Οἰ καλεσμένες γυναῖκες
μηνός, μνήμη τῆς Πανσεβασμί- ἄρχισαν νά θρηνοῦν καί νά χύνουν δάκρυα. Κ' ἡ
ας μεταστάσεως τῆς ὑπερενδόξου Δεσποίνης ἡμῶν Παναγία τίς παρηγοροῦσε, πώς κι ἀπό τόν Οὐρανό
Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας». Καί ἀναφέρε- θά τίς φυλάγει καί ὅταν τῆς τό ζητοῦν θά τίς παται στή συνέχεια τοῦ συναξαριοῦ ὅλη ἡ ὑπόθεση τῆς ρηγορεῖ στόν κάθε πόνο τους. Ἐκείνη τήν ὥρα μιά
Μεταστάσεως τῆς Παναγίας, ὅπως μᾶς τήν διέσω- βροντή ἀκούστηκε καί σύννεφα
σε ἡ πάντιμη Παράδοση, μιά πού τά Εὐαγγέλια δέν πολλά ἐσκέπασαν τό σπίτι τῆς Παἀναφέρουν τίποτε γιά τήν Κοίμηση τῆς Παναγίας.
ναγίας. Κ' ἕνας-ἕνας ἄρχισαν νά
Ὅταν ὁ Χριστός θέλησε νά
κατεβαίνουν οἱ Ἅγιοι Ἀπόστοκαλέσει κοντά του τήν Παναγία
λοι, πού ἔφτασαν ἐδῶ ἀπό τά
Μητέρα του, τῆς φανέρωσε αὐτή
πέρατα τῆς Οἰκουμένης, ὅπως
τή θέλησή του τρεῖς μέρες πρίν
λέγει καί ὁ ἱερός ὑμνογράφος:
ἀπό τήν Κοίμηση, στέλνοντας τόν
Νεφέλαι τούς Ἀποστόλους
Ἀρχάγγελο Γαβριήλ, τόν ἴδιον
αἰθερίους διήρπαζον
ἄγγελο πού εἶχε ὑπουργήσει καί
καί κοσμικῶς διεσπαρμέστόν Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου.
νους
Ὁ Ἀρχάγγελος κατέβηκε, τῆς
ὁμοχώρους παρέστησαν, τῷ
ἔδωσε ἕνα κλωνάρι φοινικιᾶς _
ἀχράντῳ σου σώματι.
ἴσως κι αὐτό νά κρύβει ἕνα βαθύ
Μαζί μέ τούς Ἀποστόλους
_
συμβολισμό
καί τῆς ἀνήγἦταν κι ὁ ἅγιος Διονύσιος
γειλε τή θεία της Μετάσταση
Μέ τήν θείαν «ἀκτῖνα ὁ Ἀρεοπαγίτης, ὁ διδάσκαἀπό τή γῆ στόν Οὐρανό, ἀπό τῆς μυστικῆς ἐποπτεί λός του ἅγιος Ἱερόθεος,
τή ζωή τήν πρόσκαιρη, στή ας», θά μπορέσουμε νά ὁ ἀπόστολος Τιμόθεος κι
ζωή τήν ἀθάνατη. Ἀκούοντας
ἐνδοσκοπήσουμε πνευμα ἄλλοι ἱεράρχαι, καθώς κι
τόν ἀγγελικό αὐτό λόγο ἡ Παὁ ἀπόστολος Παῦλος. Ἐκεῖ
τικά
τό
μέγα
μυστήριο
ναγία, ἐχάρηκε κι ἀνέβηκε μέ
δέν μποροῦσε νά ξεχωρίσει
σπουδή πάνω στό Ὄρος τῶν τῆς Μεταστάσεως καί νά κανείς ποιά ἤτανε δάκρυα
ἐλαιῶν γιά νά προσευχηθεῖ ἰδοῦμε σ᾽ αὐτό ὄχι μονά λύπης καί ποιά δάκρυα χαρᾶς, πού ἔσταζαν
καί νά εὐχαριστήσει τόν Θεό. χα τήν ἀλλαγή καί τήν πλούσια ἀπ' τά μάτια τῶν ἁγίων Ἀποστόλων.
Στό δρόμο πού ἀνέβαινε πρός ἀφθαρτοποίηση τοῦ σώ Ἡ Παναγία τούς ἀποχαιρετᾶ ὅλους, προσεύτό Ὄρος, τά δέντρα, σά νά' ματος τῆς Παναγίας, μά χεται μέ θερμές δεήσεις καί ἱκεσίες στόν
ταν ἔμψυχα καί λογικά, ἔσκυ- καί τῶν σωμάτων ὅλων Υἱό καί Θεό της, γιά τήν εἰρήνη τοῦ κόσμου
βαν καί τήν προσκυνοῦσαν. τῶν χριστιανῶν, πού μέ καί γιά τήν ἐνδυνάμωση τῶν Ἀποστόλων, καί
Εἶναι γνωστό, πώς ἐκεῖ ψηλά
ἀνακλίνεται στό νεκροκρέββατο πού ἡ ἴδια
μιά ἁγία ζωή θά κατορ
ἀνέβαινε συχνά ἡ Παναγία καί
πρίν λίγο εἶχε ἑτοιμάσει. Εὐλογεῖ τούς Ἀποπροσεύχονταν ὧρες πολλές. θώσουν νά φτάσουν στή στόλους καί παραδίνει τήν παναγία ψυχή της
Τόσο πολύ, πού, ὅπως ἀναφέ- θέωση, πού εἶναι ὁ με στά χέρια τοῦ Υἱοῦ της, πού κατέβηκε νά τήν
ρει ὁ ἅγιος Ἀνδρέας Κρήτης, γάλος προορισμός κάθε παραλάβει _ ὅπως εἰκονίζει τό θαῦμα ἡ βυἀπ' τίς συνεχεῖς γονυκλισίες πιστοῦ, τό «τέλος» καί ζαντινή ἁγιογραφία, πού δείχνει τόν Χριστό
τῆς Παναγίας οἱ πλάκες τοῦ τό τέρμα κάθε πνευμα ν' ἀνεβάζει σάν νήπιο στόν οὐρανό τήν ψυχή
ἐδάφους ἐβαθούλωσαν, κι τικοῦ ἀνθρώπου...
τῆς Παναγίας. Τότε οἱ Ἀπόστολοι, ἀφοῦ τῆς
αὐτά τά βαθουλώματα φαίνοἔψαλαν τά ἐπιτάφια ἐγκώμια, σήκωσαν τό
νταν ὥς τόν καιρό πού ζοῦσε ὁ ἅγιος Ἀνδρέας καί νεκροκρέββατο καί μέ λαμπάδες καί ὕμνους ἐξοδίπιό ὕστερ' ἀκόμη: «τάς κλίσεις τῶν ἱερῶν γονάτων ους, κίνησαν νά ἐνταφιάσουν τό θεοδόχο σῶμα τῆς
τοῦ πανάγνου σώματος αἱ πρός τοὔδαφος κατε- Θεομήτορος στή Γεθσημανῆ. Τήν ἀκολουθία συνόστρωμμέναι πλάκες διωλύγιον (δηλ. μεγαλοφώνως) δευαν ἀπό ψηλά οἱ μελωδικές φωνές τῶν ἀγγέλων.
ἀνακράζουσιν». Ἀφοῦ ἔμειν' ἐκεῖ πολλήν ὥρα ἡ Μόνο οἱ φθονεροί Ἑβραῖοι δέν βαστοῦσαν νά βλέΠαναγία καί προσευχήθηκε, γύρισε στό σπίτι της, πουν καί ν' ἀκοῦνε τόσα θαύματα, καί σκέφτηκαν
ὅπου μπαίνοντας αἰσθάνθηκε σάν νά τό κουνοῦσε νά γκρεμίσουν καί νά μολύνουν τό νεκροκρέββατο
σελ. 4

Υ ΡΑ Ν Ο Ν , Ο ΤΑΦ Ο Σ Γ Ι Ν Ε ΤΑ Ι » . . .

όκου καί ἡ θεία Μετάστασή της στόν Οὐρανό)

τῆς Παναγίας. Δέν πρόφτασαν ὅμως νά προχω- σ' αὐτό ὄχι μονάχα τήν ἀλλαγή καί τήν ἀφθαρτοποίρήσουν στή σατανική τους ἐπιχείρηση καί τυφλώ- ηση τοῦ σώματος τῆς Παναγίας, μά καί τῶν σωμάθηκαν ὅλοι τους. Ἕνας μάλιστα, πού πλησίασε των ὅλων τῶν χριστιανῶν, πού μέ μιά ἁγία ζωή θά
τό πάναγνο σῶμα τῆς Παναγίας ἄφησ' ἐκεῖ κομ- κατορθώσουν νά φτάσουν στή θέωση, πού εἶναι ὁ
μένα, στή στιγμή, τά χέρια του. Μόνον ἀργότερα, μεγάλος προορισμός κάθε πιστοῦ, τό «τέλος» καί τό
σάν μετανόησαν εἰλικρινά καί πίστεψαν, εἶδαν τό τέρμα κάθε πνευματικοῦ ἀνθρώπου.
φῶς οἱ τυφλοί κ' ἔλαβε πάλι τά κομμένα χέρια του
Μερικές ἀντιρρήσεις εἶχαν ἐγερθεῖ παλαιότερα,
ὁ Ἰεφονίας. Σάν ἔφθασαν στή Γεθσημανῆ οἱ Ἀπό- σχετικές μέ τήν ὀνομασία τῆς Μεταστάσεως. Ἀφοῦ
στολοι, ἐνταφίασαν μέ πολλές τιμές τό πάνσεπτο τό ἄχραντο σῶμα τῆς Παναγίας ἀναστήθηκε καί
σκῆνος τῆς Θεοτόκου κ' ἔμειναν ἐκεῖ ἐπί τρεῖς ἡμέ- ἀναλήφθηκε, ὅπως τοῦ Υἱοῦ καί Θεοῦ της, γιατί δέν
ρες, ἀκούγοντας μέρα καί νύχτα τούς λέγεται Ἀνάσταση καί ἀνάληψη, ἀλλά Μετάσταση;
ὕμνους πού ἔψελναν ἀκατάπαυστα οἱ Καί ἀπαντοῦν οἱ Πατέρες: α) Γιατί ἡ ἀνάσταση καί
φωνές τῶν ἀγγέλων. Ἀπ' τήν κηδεία ἀνάληψη τῆς Θεοτόκου δέν εἶναι γραμμένη, ὅπως
ἔλειπε, κατά θείαν οἰκονομία,
τοῦ Χριστοῦ, στά ἅγια Εὐαγγέλια,
ἕνας ἀπό τούς ἁγίους Ἀποστόβ) γιατί ἡ ἀνάσταση καί ἀνάληλους (πολλοί λέγουν πώς αὐτός
ψη τῆς Θεοτόκου εἶναι μυστικό
ἤτανε πάλι ὁ ἀπόστολος Θωμᾶς),
δόγμα τῆς Ἐκκλησίας καί ὄχι
πού ἦρθε τήν τρίτη μέρα, πολύ
κήρυγμα, γι' αὐτό καί καλύπτελυπημένος πού δέν ἀξιώθηκε νά
ται, καί στούς λόγους ἀκόμα τῶν
ἰδεῖ κ' ἐκεῖνος, ἐκεῖνα πού εἶδαν
Πατέρων, μέ μυστικότητα καί
ὅλοι οἱ ἄλλοι Ἀπόστολοι. Τότε
σιωπή. Εἶναι σχετικά γνωστή ἡ
ἄνοιξαν τόν τάφο γιά νά προσκυἔκφραση τοῦ Μεγάλου Βασιλείνήσει τό σῶμα τῆς Θεοτόκου καί
ου: «τά μέν δόγματα σιωπᾶται,
ὁ καθυστερημένος Ἀπόστολος.
τά δέ κηρύγματα δημοσιεύεται»,
Ἀλλά μέ θαυμασμό καί ἀπορία
καί γ) γιατί ἡ Μετάσταση εἶναι,
ὅλοι τους ἀντίκρυσαν τόν τάφο
ὡς ἔννοια, καθολικώτερη ἀπό
ἀδειανό! Δέν ὑπῆρχαν παρά
Ὁ χριστιανός, πού πι τήν. Ἀνάσταση καί τήν Ἀνάλημόνο τά «ἐντάφια σπάργανα», στεύει βαθιά, σκύβει αὐτή ψη ἔτσι, ὅ,τι ἀναστηθεῖ καί
ὅπως καί στόν Χριστό, δηλ. τά
τή μέρα, βλέπει τόν ἄδειο ἀναληφθεῖ, σίγουρα θά μετανεκροσέντονα. Γονάτισαν οἱ
σταθεῖ. Ἡ Μετάσταση λοιπόν
τάφο
της,
πλη

ρ
οφορεῖται
Ἀπόστολοι καί προσκύνησαν
τῆς Θεοτόκου, ἔχει μέσα της
θεία Μετάσταση καί τήν ἀνάσταση καί τήν ἀνάτόν κενό τάφο τῆς Παναγίας, τήν
πού εἶχε «μετασταθεῖ», καί εἶχε ἀναληφθεῖ καί βλέπει στό βάθος ληψη. [...]
τῶν θείων κρι
μάτων καί Ὁ χριστιανός, πού πιστεύει
στόν Οὐρανό. [...]
Ἕνα σημεῖο πού ὁ ἅγιος Ἀνδρέας Κρήτης τήν ἐλπίδα τῆς δικῆς του βαθιά, σκύβει αὐτή τή μέρα,
ἄπλετα φωτίζει, μέ τούς τρεῖς ὑπέροχους λό- μεταστάσεως. Κ᾽ ἔτσι ὁ βλέπει τόν ἄδειο τάφο της,
γους του στήν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου, εἶναι τάφος αὐτός δέν γίνεται πληροφορεῖται τήν θεία Μεἐκεῖνο πού ἀφορᾶ στό σῶμα πού μετατέθη- μό
νο γιά τήν Παναγία τάσταση καί βλέπει στό βάθος
κε ἀπό τόν τάφο τῆς Θεομήτορος. Τό σῶμα
τῶν θείων κριμάτων καί τήν
«κλῖ
μαξ πρός οὐρανόν»,
αὐτό δέν ἦταν ἡ χωμάτινη σάρκα πού φοἐλπίδα τῆς δικῆς του μεταστάροῦσε ἡ Παναγία ὅταν ζοῦσε στή γῆ, ἀλλά τό ἀλλά καί γιά τόν κάθε σεως. Κ' ἔτσι ὁ τάφος αὐτός
ἀφθαρτισμένο καί πνευματικά «ἀλλαγμένο» πιστό πού ἀγωνίζεται κά δέν γίνεται μόνο γιά τήν Πασῶμα, ὅπως ἀκριβῶς γράφει σ' ἕνα σημεῖο τω ἀπ᾽ τόν Σταυρό τοῦ ναγία «κλῖμαξ πρός οὐρανόν»,
ὁ ἀπόστολος Παῦλος: «Οἱ νεκροί ἐγερθήσο- Χριστοῦ...
ἀλλά καί γιά τόν κάθε πιστό
.
νται ἄφθαρτοι, καί ἡμεῖς ἀλλαγησόμεθα δεῖ
πού ἀγωνίζεται κάτω ἀπ' τόν
γάρ τό φθαρτόν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀφθαρσίαν καί Σταυρό τοῦ Χριστοῦ. Γι' αὐτό καί ἡ μνήμη τῆς Κοιτό θνητόν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀθανασίαν» (Α´ Κορ. μήσεως «δέν εἶναι λυπηρά καί πενθική, ἀλλά χαροιε´ 51-52).
ποιά καί εὐφρόσυνος». «Διά ταῦτα τοίνυν, λέγει ὁ
Τό «ὑπεράγνωστο» μυστήριο τῆς Μεταστάσεως, μέ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, καί ὁ θάνατος αὐτῆς
τήν ἀλλαγή καί τήν ἀφθαρτοποίηση τοῦ σώματος ζωηφόρος, εἰς οὐράνιον καί ἀθάνατον μεταβιβάτῆς Παναγίας, δέν μπορεῖ ὁ χριστιανός νά τό κατα- ζων ζωήν, καί ἡ τούτου μνήμη χαρμόσυνος ἑορτή
νοήσει δίχως τήν θείαν «ἀκτῖνα τῆς μυστικῆς ἐπο- καί παγκόσμιός ἐστι πανήγυρις».
πτείας», ἡ ὁποία θά μᾶς ἱκανώσει νά ἐνδοσκοπή(Ἀπό τό βιβλίο «ΕΡΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» τοῦ Π.Β.Πάσχου, ἐκδ. Ἀποσουμε πνευματικά τό μέγα μυστήριο. Καί νά ἰδοῦμε στολικῆς Διακονίας, Ἀθῆναι 1987, σ.63-69)
σελ. 5

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
«...ΣΕ ΜΑΚΑΡΙΖΟΜΕΝ, ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΑΤΕΡ ΟΣΙΕ»
(110 χρόνια ἀπό τήν ἀνακήρυξη τοῦ στάρετς Σεραφείμ σέ Ἅγιο)

Σ

τίς 19 Ἰουλίου 2013 συμπληρώθηκαν 110
χρόνια (1903-2013) ἀπό τήν ἀνακομιδή τῶν
τιμίων λειψάνων τοῦ ὁσίου Σεραφείμ καί τήν ἀνακήρυξή
του σέ Ἅγιο.
Ἡ ἐπέτειος αὐτή ἑορτάσθηκε ἀσφαλῶς μέ πανηγυρικό τρόπο στήν γενέτειρά του (Ρωσία) καί στό μοναστήρι
(Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος
στό Ντιβέγιεβο) πού κατέχει
τά ἅγια λείψανά του. Ἑόρτασε
ὅμως πανηγυρικά καί τό ταπεινό
ἐκκλησάκι πού βρίσκεται στό
Ἱερό Κοινόβιο τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου. Τό γραφικό αὐτό ναΰδριο, κρυμμένο σχεδόν κάτω
ἀπό τά σκιερά φυλλώματα ἑνός
μικροῦ δάσους _ μικρογραφία
θαρρεῖς τοῦ τόπου ὅπου ἀσκήτεψε ὁ ὅσιος _, τιμᾶται στή
μνήμη τοῦ μεγάλου αὐτοῦ στάρετς τῆς Ρωσίας καί ἑορτάζει πανηγυρικά κάθε χρόνο τήν
ἡμέρα αὐτή. Ἕνα τμῆμα ἀπό τό χαριτόβρυτο λείψανό του _
εὐλογία τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχη Μόσχας Ἀλεξίου Β´ _
βρίσκεται στό Ἱερό Κοινόβιο ἀπό τό 1993 καί φυλάσσεται
μέ ἰδιαίτερη εὐλάβεια ἀπό τούς πατέρες.
Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς (Πέμπτη 18 Ἰουλίου 2013)
στίς 7 τό ἀπόγευμα χτύπησαν οἱ καμπάνες γιά τόν Πανη-

γυρικό Ἑσπερινό. Τό ἱερό λείψανο τοῦ ὁσίου Σεραφείμ
μεταφέρθηκε ἐν πομπῇ ἀπό τούς πατέρες πού ἔψαλλαν τό
ἀπολυτίκιό του κατά τή διάρκεια τῆς διαδρομῆς ἀπό τόν
μεγάλο ναό μέχρι τό ναΰδριο. Ἐκεῖ τέθηκε πρός προσκύνηση ἀπό τούς φιλόσιους πιστούς πού εἶχαν ἤδη ἀρχίσει νά
προσέρχονται καί νά κατακλύζουν τόν χῶρο μέσα καί ἔξω
ἀπό τό μικρό ἐκκλησάκι.
Μέσα στό γλυκό καί ζεστό
μισόφωτο τοῦ μικροῦ ναοῦ τελέσθηκε στή συνέχεια ἡ Ἀκολουθία τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ
πρός τιμήν τοῦ ἑορταζομένου
Ἁγίου, ἐνῶ ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς,
Παρασκευή 19 Ἰουλίου, τελέσθηκε ὁ Ὄρθρος καί ἡ θεία Λειτουργία.
Εἴθε οἱ πρεσβεῖες τοῦ ὁσίου
Σεραφείμ, τοῦ μεγάλου αὐτοῦ
στάρετς πού ὁδήγησε ἀναρίθμητες ψυχές στή σωτηρία, νά συνοδεύουν τήν πορεία καί
τῆς δικῆς μας ζωῆς. Νά τόν παρακαλοῦμε πρέπει θερμά, ἰ
διαίτερα σήμερα, πού ἔχουμε ἀνάγκη τίς ἱκεσίες του. Καί νά
προσευχόμαστε σ̓ αὐτόν νά δέεται γιά μᾶς ὥστε νά ἀποκτήσουμε τήν πνευματική εἰρήνη (ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα δῶρα
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος) πού τόσο πολύ ἀπουσιάζει σήμερα
ἀπό τίς ψυχές μας...

«ΛΑΜΨΟΝ ΚΑΙ ΗΜΙΝ... ΤΟ ΦΩΣ ΣΟΥ ΤΟ ΑΪΔΙΟΝ»

Ἡ

(Ἡ ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος)

Δεσποτική ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος εἶναι ἕνα
γεγονός πού ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει κάθε
χρόνο στίς 6 Αὐγούστου (40 ἡμέρες πρίν ἀπό
τήν Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ). Κληθήκαμε κι ἐμεῖς τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς αὐτῆς
(Δευτέρα, 5 Αὐγούστου 2013) νά ἀνεβοῦμε,
ὅπως κάποτε οἱ τρεῖς κορυφαῖοι μαθητές τοῦ
Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ (Πέτρος, Ἰωάννης, Ἰάκωβος) στό ὄρος Θαβώρ _ στό ὄρος
Πάϊκο, ἕνα ἄλλο ὄρος Θαβώρ. Θά βλέπαμε
ἄραγε ἐμεῖς ἐκεῖνο τό φῶς, πού ἀντίκρισαν
τότε οἱ μαθητές, ἔστω καί μέ τά νοερά μάτια
τῶν καρδιῶν μας;...
Ἦταν μιά εὐκαιρία πού μᾶς δόθηκε γιά
πνευματική ἐπαγρύπνηση _ καί ὁ Κύριός μας
συχνά ἀγρυπνοῦσε προσευχόμενος κατά τίς

νυκτερινές ὧρες... Ἦταν ἀκόμη ἕνας σταθμός
ἀνάβασης γιά τόν φωτισμό μας, τήν ἐκ τῶν
ἔσω μεταμόρφωσή μας, πρός τήν θέωσή μας...
Μέσα στό ἱλαρό φῶς ἐκείνης τῆς γλυκιᾶς
αὐγουστιάτικης νύκτας, κατά τήν ὀκτάωρη
περίπου προσευχητική πορεία μας, πόσες
φορές ἀλήθεια δέν ψελλίσαμε κι ἐμεῖς μαζί μέ
τούς πατέρες ἐκείνη τήν φράση ἀπό τό ἀπολυτίκιο τῆς ἑορτῆς, μιά φράση πού ἔβγαινε
αὐθόρμητα μέσα ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς
μας: «Λάμψον καί ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς τό
φῶς σου τό ἀΐδιον» Κύριε... Φωταγώγησέ
μας, σέ παρακαλοῦμε, μέ τό ἄφθονο αἰώνιο
φῶς Σου κι ἐμᾶς τούς ἁμαρτωλούς, Κύριε...
Ναί, φωτοδότα, πολυεύσπλαγχνε καί φι
λάνθρωπε Κύριε, ἁγιασέ μας, ἀνακαίνισέ μας,
μεταμόρφωσέ μας μέ τό αἰώνιο φῶς Σου...
σελ. 6

Ὁ

Ο ΜΗΝΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

λόκληρο τόν Δεκαπενταύγουστο ἑορτάζει ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ, ἡ Παναγία μας.
Τό πρῶτο δεκαπενθήμερο τοῦ μηνός, οἱ πατέρες τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου ἔψαλλαν καθημερινά παρακλήσεις (Μικρή καί Μεγάλη Παράκληση) ἐνώπιον τῆς σεπτῆς
εἰκόνας της, τῆς ἐπονομαζομένης «Παραμυθίας», μέ μιά εὐχή καί προσδοκία, πού ἀποτελοῦσε ταυτόχρονα ἐνδόμυχο πόθο ὅλων μας: νά μᾶς λυτρώσει ἀπό τίς συμφορές τοῦ βίου
πού μᾶς περικυκλώνουν καθημερινά, νά μᾶς ἀπαλλάξει ἀπό ἐσωτερικούς καί ἐξωτερικούς ἐχθρούς, ἀπό τά δεινά πού ἐπισωρεύονται καθημερινά στήν πατρίδα μας· νά πρεσβεύει γιά ὅλο τόν λαό της, γι ̓ αὐτήν ἐδῶ τήν κληρονομία τοῦ Υἱοῦ της, γιά ὅλη τήν
ἀνθρωπότητα πού παραπαίει σήμερα καί συγκλονίζεται ἀπό τήν ἁμαρτία καί τό κακό...
Τό δεύτερο δεκαπενθήμερο τοῦ Αὐγούστου ψάλλεται ἡ ἀπόδοση τῆς ἑορτῆς τῆς Κοίμησης
τῆς Παναγίας. Καθημερινά καί πάλι ἀκούγαμε τούς πατέρες νά ψάλλουν τροπάρια στό ὄνομά
της (μέχρι τίς 28 Αὐγούστου, σύμφωνα μέ τό ἁγιορείτικο τυπικό) ἔτσι ὥστε ὁλόκληρος ὁ
μήνας αὐτός νά χαρακτηρίζεται δίκαια «μήνας τῆς Παναγίας».
Ὅλοι οἱ πόνοι μας, ὅλοι οἱ καημοί καί οἱ θλίψεις τοῦ βίου τούτου, κάθε
λογῆς βάσανο, κατατίθενται, ἰδιαίτερα τόν μήνα αὐτό, στήν ἀγκαλιά τῆς
στοργικῆς αὐτῆς Μητέρας καί Μητέρας ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Σ ̓ αὐτήν
προστρέχουμε ἱκετευτικά ζητώντας νά μεσιτεύει γιά μᾶς στόν Υἱό της
καί Θεό μας. Κι αὐτή μᾶς ἀκούει. Μέ μητρική ἀγάπη ἁπλώνει ἀπό ψηλά
ἐπάνω μας καί τά δυό της χέρια, μᾶς χαϊδεύει στοργικά, μᾶς σκουπίζει τά
δάκρυα, μᾶς γλυκαίνει τούς πόνους, μᾶς παραμυθεῖ... Δέν μᾶς ἐγκαταλείπει ποτέ. Ἀρκεῖ μόνο νά τήν θυμόμαστε κι ἐμεῖς, ὄχι μόνο αὐτόν τόν μήνα,
ἀλλά καθημερινά. Μπροστά στήν εἰκόνα της, ἄς ἀπαγγέλουμε δεόμενοι
καθημερινά μέ ἁγνές καί καθαρές καρδιές, τούς «Χαιρετισμούς» τῆς Θεοτόκου. Καί τότε αὐτή θά εἶναι συνεχῶς μαζί μας, κοντά μας, δίπλα μας.
Εἶναι τό λιγότερο ἴσως πού μποροῦμε νά κάνουμε γιά νά τιμήσουμε αὐτήν
πού τίμησε τό ἀνθρώπινο γένος καί στάθηκε ἡ αἰτία τῆς σωτηρίας μας...

Ἀ

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ξιωθήκαμε καί φέτος νά ἑορτάσουμε τήν
μεγάλη Θεομητορική ἑορτή τῆς Παναγίας
συμμετέχοντας στήν καθιερωμένη
ἱερή Ἀγρυπνία πού τέλεσε τό Ἱερό
Κοινόβιο. Τήν παραμονή Τετάρτη, 14
Αὐγούστου 2013 εἴμασταν κι ἐμεῖς
παρόντες στό καθιερωμένο Μυστήριο τοῦ ἱεροῦ Εὐχελαίου (6 μ.μ.). Καί
στή συνέχεια παραμείναμε στόν ναό
μέ σκοπό νά ἀγρυπνήσουμε δοξάζοντας τήν Μητέρα τοῦ Θεοῦ μας καί
συμπροσευχόμενοι μέ τούς πατέρες.
Ὁ Μέγας Ἑσπερινός τελέσθηκε
μέσα σέ ἁπλότητα καί κατάνυξη χορο
στατοῦντος τοῦ ἁγίου Καθηγουμένου
π.Χρυσοστόμου. Οἱ ὄμορφες ψαλμωδίες τῶν πατέρων καί τά
ὡραιότατα τροπάρια τῶν ἱερῶν ὑμνογράφων πού ἐξυμνοῦ
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σαν τήν Μητέρα τοῦ Θεοῦ, μᾶς κράτησαν ἄγρυπνους μέχρι
τίς 2 μετά τά μεσάνυκτα, τότε πού περατώθηκε ἡ θεία Λειτουργία _ τό τελευταῖο μέρος τῆς ὀκτάωρης
αὐτῆς προσευχητικῆς πορείας μας.
Τήν κυριώνυμη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, τό
πρωί τῆς Πέμπτης 15 Αὐγούστου (8 π.μ.),
πραγματοποιήθηκε δεύτερη θεία Λειτουργία στόν ἴδιο ναό. Μεγάλη ἦταν ἡ συμμετοχή καί τήν ἡμέρα αὐτή τῶν πιστῶν πού
ἀγαποῦν καί σέβονται τήν Θεοτόκο. Εἴθε
νά ἔχουμε στή μνήμη μας τήν Μητέρα τοῦ
Χριστοῦ, τήν Παναγία, πού δίκαια τήν μα
καρίζουν τώρα «πᾶσαι αἱ γενεαί» καί ἡ
ὁποία μετά τήν κοίμησή της δέν ἐγκατέλειψε τόν κόσμο... Νά τήν παρακαλοῦμε
οἱ πρεσβεῖες της γιά τή δική μας σωτηρία νά συνοδεύουν
πάντοτε τά βήματά μας στήν ἐπίγεια πορεία μας...
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«ΦΙΛΟΙ ΙΕΡΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ»
τό Σάββατο, 24 Αὐγούστου 2013. Μέ τή συνοδία τοῦ σεβα
στοῦ μας Καθηγουμένου π.Χρυσοστόμου καί Μοναχῶν, τῆς
Γερόντισσας Εὐφημίας καί Μοναζουσῶν τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστη
ρίου «Παναγία Ἄξιόν Ἐστιν», περίπου 170 ἄτομα, ἄνδρες καί
γυναῖκες, μέ σύσσωμο τό Δ.Σ. τοῦ Συλλόγου, ἀποπλεύσαμε
στίς 9.30΄ τό πρωί ἀπό τήν Οὐρανούπολη. Ξεκινήσαμε μέ τόν
πόθο καί τήν λαχτάρα νά ἀντικρίσουμε ἔστω καί
ἀπό μακριά τήν ἁγιώνυμη πολιτεία, τό «Περιβόλι
τῆς Παναγίας», ὅπως λέγεται, τό Ἅγιον Ὄρος...
Μετά ἀπό διαδρομή περίπου μιᾶς ὥρας ξεπρο
βάλλει μπροστά μας τό πρῶτο Μοναστήρι, ἡ
Ἱ
ερά Μονή Δοχειαρίου. Ἀκολουθοῦν ἡ Μονή
Ξενοφῶντος, ἡ Μονή τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, ἡ
Δάφνη – τό ἐπίνειο τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί ἡ Μονή
Ξηροποτάμου, ἡ Μονή Σί
μωνος Πέτρας, τό πιό ἐντυ
πωσιακό μοναστήρι τῆς
ἁγιορείτικης αὐτῆς πολι
τείας, ἡ Μονή Γρηγορίου, ἡ
Μονή Διονυσίου, ἡ Ἁγίου
Παύλου, ἡ Νέα Σκήτη καί
στό τέλος ἡ Σκήτη τῆς
Ἁγίας Ἄννης. Ἐδῶ τό πλοῖο
κάνει στάση. Σέ λίγο βλέ
πουμε νά πλησιάζει ἕνα
μικρό σκάφος μέ τρεῖς Μοναχούς. Εἶναι αὐτοί πού μεταφέρουν
γιά νά προσκυνήσουμε τό ἱερό λείψανο, τό πόδι τῆς Ἁγίας
Ἄννης. Τό φέρνει σ’ ἐμᾶς μιά ἁγιασμένη μορφή τῆς Σκήτης καί
τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὁ Γέροντας Γαβριήλ. Συγκινητικές οἱ στιγ
μές, δύσκολο νά τίς περιγράψει κανείς. Ἡ Ἁγία Ἄννα ἄφησε γιά
λίγο τό παλάτι της, τόν ναό της, βγῆκε μέσα ἀπό τούς Ἁγίους
_ ὅπως χαρακτηριστικά μᾶς εἶπε κάποια στιγμή ὁ ἅγιος Καθη
γούμενος πού μᾶς συνόδευε _ καί ἦρθε σ’ ἐμᾶς τούς ἁμαρτω
λούς ἀνθρώπους γιά νά λάβουμε τήν εὐλογία καί τή χάρη της!

μας! Εἶναι συγκλονιστικό καί μόνο νά τό σκέφτεται
κανείς. Κατασυγκινημένοι προσκυνοῦμε καί ξαναπροσκυ
νοῦμε πολλές φορές αὐτόν τόν ἱερό, τόν ἀνεκτίμητο θησαυρό,
ἐνῶ ἡ Γερόντισσα Εὐφημία καί οἱ Ἀδελφές τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυ
χαστηρίου ψάλλουν μέ κατάνυξη τήν Παράκληση τῆς Ἁγίας...
Τό πλοῖο μας παραπλέει τώρα τήν «ἔρημο». Ἀντικρίζουμε τά
φρικτά Καρούλια. Τόπος ἄγριος, ἀπαράκλητος. Θά μποροῦσαν
νά κατοικοῦν ἐδῶ μόνο ἀγριο
πούλια καί ὅμως κατοικοῦν
ἄνθρωποι, δοσμένοι ὁλόκληροι
στόν Θεό, πού πολεμοῦν μέ τούς
δαίμονες, χάριν τῶν ἀνθρώπων,
ὅπως μᾶς εἶπε ὁ ἅγιος Καθηγού
μενος π. Χρυσόστομος. Ἄνθρω
ποι πού αἰσθάνθηκαν ἐντός
τους τόσο δυνατή τή Χάρη τοῦ
Θεοῦ, πού ἄφησαν τά πάντα γιά
τό πᾶν, γιά νά ζήσουν τόν Θεό...
Μᾶς εἶπε καί ἄλλα ὁ ἅγιος Καθηγούμενος κατά τό
ταξίδι τῆς ἐπιστροφῆς μας. Λόγια πού ἀντανακλοῦσαν
ὅσα πολλά μετάγγισε στήν ψυχή του ἀλλά καί στίς δικές
μας ψυχές ἡ περιδιάβαση στά κράσπεδα τοῦ «οὐρανοῦ»,
ἡ νοερή αὐτή «πορεία» μας στό Ἅγιον Ὄρος. Ἦταν πράγ
ματι γιά τόν καθένα μας μιά «ἁγία» ἡμέρα αὐτή, πού μᾶς
ἐξαγίασε. Περιπλέοντας τόν Ἄθωνα, ὅλες μας οἱ αἰσθή
σεις, τά μάτια μας, ὁ νοῦς μας, ἡ ψυχή μας... ἀγκάλια
σαν τούς ἱερούς χώρους πού ἀντίκριζαν, τά Μοναστήρια, τίς
Σκῆτες, τά ἀσκηταριά, τίς εὐλογημένες ὑπάρξεις τῶν Μοναχῶν
πού ἔγιναν κατοικητήρια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὅλους αὐτούς
πού καταστόλισαν τίς ψυχές τους μέ τίς ἀρετές γιά νά γίνουν
ὁδοδεῖκτες γιά τή δική μας σωτηρία. Ἀνεβήκαμε στό «ὄρος
Θαβώρ» καί ζήσαμε αὐτό πού ἔζησαν οἱ μαθητές τήν ἡμέρα τῆς
Μεταμορφώσεως τοῦ Χριστοῦ μας. Ὁ καθένας βέβαια «καθώς
ἠδύνατο». Ὅλοι ὅμως κάτι πήραμε. Γιατί τό ὄρος Ἄθω ἔχει γιά
κάθε ἐπισκέπτη του κάτι πού μοιάζει μέ τό ὄρος Θαβώρ...

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ

Κ

ατά τήν ἑορτή τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου (Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου) στό Ἱερό Κοινόβιο θά τελεσθεῖ ἱερή Ἀγρυπνία, ἡ
ὁποία θά ξεκινήσει τήν παραμονή, Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου στίς 7 τό ἀπόγευμα καί θά περατωθεῖ γύρω στίς 2 μετά
τά μεσάνυκτα. Τό πρωί τῆς κυριώνυμης ἡμέρας θά τελεσθεῖ δεύτερη θεία Λειτουργία (8-10 π.μ.).

Ἡ

Δεσποτική ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ (Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου) θά τιμηθεῖ ἐπίσης μέ ἱερή Ἀγρυπνία
ἡ ὁποία θά ξεκινήσει τήν παραμονή, Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου, στίς 7 τό ἀπόγευμα καί θά τελειώσει κατά τίς 2
μετά τά μεσάνυκτα. Τό Σάββατο (κυριώνυμη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς) θά τελεσθεῖ δεύτερη θεία Λειτουργία, ἀπό τίς 8-10 τό πρωί.
Τό ἀπόγευμα στίς 6 θά τελεσθεῖ τό καθιερωμένο Μυστήριο τοῦ ἱεροῦ Εὐχελαίου.

Δ

ύο ὁμιλίες θά πραγματοποιηθοῦν τό ἑπόμενο δίμηνο ἀπό τόν ἅγιο Καθηγούμενο τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου Ἀρχιμανδρίτη
Χρυσόστομο. Ἡ πρώτη, τό Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου, στίς 6 τό ἀπόγευμα στό μεγάλο Ἀρχονταρίκι καί ἡ δεύτερη, τό
Σάββατο, 26 Ὀκτωβρίου 2013, τήν ἴδια πάλι ὥρα.

Τ

ό Σάββατο 19 Ὀκτωβρίου 2013, ἀπό τίς 9.30´ π.μ. ὥς τίς 12.30´ μ.μ., στό Ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς θά πραγματοποιηθεῖ
ἡ 49η αἱμοδοσία καί καλοῦνται οἱ φίλοι αἱμοδότες τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου νά προσέλθουν κατά τίς ὧρες αὐτές γιά νά
προσφέρουν μαζί μέ τούς πατέρες αἷμα _ μιά πολύτιμη προσφορά πρός τόν συνάνθρωπό τους.

