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Τό περιοδικό αὐτό ξεκίνησε τήν πορεία μέ στόχο
τήν κατά Θεόν βοήθεια ὅλων μας.
Κρατᾶτε στά χέρια σας τό 45ο τεῦχος. 
Θέλουμε ταπεινά νά σᾶς ἐνημερώσουμε ὅτι:

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ
ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ.

Μπορεῖτε νά μᾶς ἀποστέλλετε τήν συμβολική
βοήθειά σας μέ τήν ταχυπληρωμή πού ἐσωκλεί-
ουμε ἤ μέ κατάθεση στήν Ἐθνική Τράπεζα
στόν λογαριασμό 426/440265-04.

(γιά τό ἐξωτερικό στό 
No GR 5201104260000042644026504
SWIFT:ETHNGRAA) δίνοντας καί τό ὄνομά σας.
Κατόπιν ἐνημερῶστε μας τηλεφωνικά γιά νά λά-
βετε τήν σχετική ἀπόδειξη. 

Σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμά

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νεκταρίου

ΜΟΝΑΧΙΚΗ  ΕΚΦΡΑΣΗ

Φ
Θ

ΙΝ
Ο

Π
Ω

Ρ
Ο

20
11

2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ:

Ἡ Πανήγυρις τοῦ
Ἁγίου Νεκταρίου. 4
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ:
Συγκλονιστικό & προφητικό ἀπόσπα-
σμα ἀπό τό βιβλίο «Σκεῦος Ἐκλογῆς».
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ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ:
Ὁ μακαριστός Γέροντας
Ἀρσένιος Μαχαιριώτης.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ:
Ὑπάρχει ἐλπίδα, ἀρκεῖ 
νά μήν ζοῦμε σά νά μήν 
γεννήθηκε ὁ Χριστός.
6

ΓΝΩΡΙΣΟΝ ΜΟΙ:
Ἡ νοερά προσευχή 
& οἱ ἐν κόσμω πιστοί.10
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ΝΥΝ ΚΑΙΡΟΣ:
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ
τά ὕπουλα σχέδια τῆς
«παγκόσμιας ἐλίτ».

25

ΜΕ ΛΟΓΙΑ ΑΠΛΑ:
ΣΕ ΠΤΩΧΕΥΣΗ...

ἐπιστολή Ἁγ. Νικολάου
Βελιμίροβιτς.

ΟΥΡΑΝΙΟΙ 
ΑΝΘΡΩΠΟΙ:
Ὁ Ἅγιος Ἰωσήφ 
ὁ Μνήστωρ. Ὑπηρέτης
τοῦ θαύματος.
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ανηγυρίσαμε καί φέτος τόν προστάτη μας Ἅγιο Νεκτάριο, τόν Πατερούλη
μας, τόν δικό μας ἅγιο, πού ὅπως τίς μοναχές του στήν Αἴγινα νουθετοῦσε,
παιδαγωγοῦσε, ποδηγετοῦσε καί τόσο ἀγάπησε, ἔτσι κι ἐμᾶς ὡς πατέρας

στοργικός, πονετικός γιά τίς κοροῦλες του, ἔχει γίνει ὁ δικός μας ἄνθρωπος, ὁ δικός μας
Πατέρας. Καί ὅπως φροντίζει μέ τόση στοργή, τόσο προστατευτικά καί ἀγαπητικά
ἐμᾶς, ἔτσι φροντίζει κι ἐσᾶς, ὅλους ὅσους τόν ἀγαποῦν, τόν εὐλαβοῦνται καί τόν ἐπικα-
λοῦνται, ὅσους τόν ἔχουν προστάτη καί ὁδηγό. Γι᾽ ἄλλη μιά φορά, ὅπως ἀπό τήν πρώτη
χρονιά, πρίν 20 χρόνια, ἡ χάρις του σάν χάδι στοργικό, σάν φιλί πατρικό, σάν ἀγκαλιά μη-
τρική, θεραπευτική, παρηγορητική, μᾶς σκέπασε ὅλους, μᾶς δόθηκε ἁπλόχερα τόσο στί
ςμοναχές τῆς Ἀδελφότητάς μας, ὅσο καί στούς ἱερεῖς πού τίμησαν τόν Ἅγιό μας μέ τήν
παρουσία τους, ἀλλά καί τούς πιστούς πού, παρόλη τήν κρίση καί τίς δυσκολίες τους, κα-
τέφθασαν στό Μοναστήρι μας γιά νά συνεορτάσουμε, νά πανηγυρίσουμε, νά τιμήσουμε
τόν πιό λαοφιλή καί προσφιλή ἅγιο τῆς Ὀρθοδοξίας μας. Ὅποια καρδιά ὀρθόδοξης
ψυχῆς κι ἄν ἀνοίξεις, θά βρεῖς μέσα της νά ἔχει σέ τιμητική καί ξεχωριστή θέση τόν ἅγιο
Νεκτάριο, τόν ἅγιο τῆς ὑπομονῆς. Καί ἀφοῦ τιμή ἁγίου εἶναι ἡ μίμηση τοῦ Ἁγίου, ἡ μί-
μηση τῆς ζωῆς του, ὅλοι γι᾽ ἄλλη μιά φορά ἀναθερμάναμε τήν πίστη μας πρός τόν Θεό,
τήν ἐμπιστοσύνη μας σέ Αὐτόν και μυστικά ὁ καθένας κατά τήν χρείαν του, ζήτησε, ἱκέ-
τευσε, παρακάλεσε γιά λίγη ὑπομονή. Καί ὁ ἅγιος τῆς ὑπομονῆς δέν ἔχει κανένα λόγο νά
μή μᾶς δώσει, ἀρκεῖ νά τοῦ ζητοῦμε. Ἄς ζητοῦμε καί θά λάβουμε. Ναί, οἱ καιροί εἶναι δύ-
σκολοι!Ὅλα μᾶς τά παίρνουν, ὅλα δείχνουν νά χάνονται. Κι ὅμως ἡ μόνη Ἀλήθεια, ὁ
Θεός μας εἶναι παρών καί ζεῖ εἰς τούς αἰῶνας! Ὅπως ὁ Ἅγιος Νεκτάριος σέ ὅλη του τή
ζωή πίστευε καί ἥλπιζε στόν Θεό ἕως τέλους, ἔτσι κι ἐμεῖς κι ἄν ὅλα μᾶς τά πάρουν νά
φροντίσουμε νά μή μᾶς πάρουν τήν πίστη, νά μήν παραδόσουμε τήν ψυχή μας, νά μήν
προδώσουμε τόν Χριστό μας. Ἕνας Θεός γιά τήν ἀγάπη Του σέ ἐμᾶς, ἔχυσε ὅλο τό αἶμα
Του σ᾽ ἕναν μαρτυρικό σταυρό. Αὐτή ἡ θυσία ἄς εἶναι μπροστά μας κάθε λεπτό τῆς ζωῆς
μας. Κι ἄς ὑπομένουμε ὁ καθένας τόν σταυρό του, προσμένοντας τήν παρηγοριά τῆς ἑνώ-
σεώς μας μέ τόν Θεό μας, ἐκεῖ πού βρίσκονται οἱ ἅγιοι. 
Καλή ἀντάμωση μέ τούς Ἁγίους, καλή ἀντάμωση μέ τόν Ἅγιο Νεκτάριο, ἀμήν!

Καλά καί Εὐλογημένα Χριστούγεννα!
Γερόντισσα Μόνικα

καί αἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῶ ἀδελφαί

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῶ ἀδελφοί, ἀναγνῶστες τοῦ περιοδικοῦ μας “Μοναχική Ἔκφραση”

Πρός αναγνώστεσ επιστολή... 
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Ἡ Πανήγυρις τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου

Εορταστικά...
j





τοῦ παντοδύναμου Θεοῦ, τοῦ Δημιουργοῦ τοῦ σύμπαν-
τος, γιά ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα. Ὑπάρχει ἐλπίδα!
Διότι Αὐτός πού γεννήθηκε, ἦρθε γιά νά ἐγκαινιάσει τή βα-
σιλεία του Θεοῦ, βασιλεία εἰρήνης καί ἀγάπης. Ἡ χρι-
στιανική ἐλπίδα βασίζεται στό λυτρωτικό σχέδιο τοῦ
Θεοῦ γιά τόν κόσμο, ἐπεκτείνεται μέχρι τό τέλος τῆς Ἱστο-
ρίας, στήν ὁλοκλήρωση τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας στά
ἔσχατα. Ἀποκαλύπτει δυνάμεις καί δυνατότητες ἀπέ-

Αφιέρωμα...
j

ήνυμα ἐλπίδος ἐκπέμπει
στόν ταραγμένο κόσμο
μας, στήν ταλαιπω-
ρημένη χώρα μας,

στήν ἀνήσυχη καρδιά μας, ἡ
Γέννησή του Χριστοῦ. «Ἔσται ἡ
ρίζα τοῦ Ἰεσσαί καί ὁ ἀνιστάμε-
νος ἄρχειν ἐθνῶν· ἐπ’ αὐτῷ ἔθνη
ἐλπιοῦσιν», αἰῶνες πρίν εἶχε προ-
φητεύσει ὁ Ἠσαΐας καί ἐπανα-
λαμβάνει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος.
Παρόλο πού πλῆθος γεγονότων
σκορπίζουν ἀνησυχία, ἀγωνία
καί συχνά ἀπόγνωση, τά Χρι-
στούγεννα, γαλήνια, ἐορτα-
στικά, ἐπιμένουν: Ὑπάρχει
ἐλπίδα! Αὐτή δέν βασίζεται σέ
μιά ἀόριστη αἰσιοδοξία,  σέ ὑπο-
σχέσεις ἀνθρώπινες. Ἀλλά σέ ἕνα
Πρόσωπο πού ᾖλθε ἤρεμα καί,
ταπεινά, πού παραμένει ἀνά-
μεσά μας, πού θά ἐπανέλθει ἐν
δόξῃ. Στόν Υἱό του Θεοῦ πού
σαρκώθηκε. Γιά τόν ὁποῖο ψάλ-
λουμε: «Ράβδος ἐκ τῆς ρίζης Ἰεσ-

σαί καί ἄνθος ἐξ αὐτῆς, Χριστέ, ἐκ
τῆς Παρθένου ἀνεβλάστησας…
ᾖλθες σαρκωθεῖς ἐξ ἀπειράνδρου,
ὁ  ἄϋλος καί Θεός, δόξα τῇ δυνάμει
σου, Κύριε».

Ὑπάρχει ἐλπίδα! Διότι ἡ ἔλευση
τοῦ Σωτῆρος φανερώνει τό ἄμεσο
ἐνδιαφέρον, τήν ἀσύλληπτη ἀγάπη
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Ἀρχιεπισκόπου Τυράννων Ἀναστασίου

Ὑπάρχει ἐλπίδα... ἀρκεῖ νά μή ζοῦμε
σάν νά μήν γεννήθηκε ὁ Χριστός
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ραντες, ἀπρόσιτες στήν
ἁπλή λογική καί τήν ἄμεση
ἐμπειρία. Μπροστά στά ἀδιέ-
ξοδα, μέσα στίς δοκιμασίες, οἱ
χριστιανοί, γιορτή ἤ καθημε-
ρινή, ἐλπίζουμε. «Οὐ μόνον δέ
ἀλλά καί καυχώμεθα ἐν ταῖς
θλίψεσιν, εἰδότες ὅτι ἡ θλῖψις
ὑπομονήν κατεργάζεται, ἡ δέ
ὑπομονή δοκιμήν, ἡ δέ δοκιμή
ἐλπίδα». Χωρίς νά ἀγνοοῦμε
τή σκληρή πραγματικό-
τητα, ζοῦμε μέ τήν ἐλπίδα
πού μεταπλάθει καί τίς πιό
τραγικές συνθῆκες, μέ τήν
ὑπομονή καί τήν παράκληση
τῶν Γραφῶν. «Μεγάλη τῆς
ἐπί τόν Κύριον ἐλπίδος ἡ δύ-
ναμις… ἡ γάρ εἰς Θεόν ἐλπίς
πάντα μεταρρυθμίζει» (ἅγ.
Ἰωάννης Χρυσόστομος).

Πηγή τῆς ἐλπίδος αὐτῆς
εἶναι ὅλη ἡ σωτηριώδης οἰκο-
νομία τοῦ σαρκωθέντος Υἱοῦ
του Θεοῦ, ἀπό τή Φάτνη ὥς
τό Σταυρό καί τήν Ἀνά-
σταση. Μέσα σ’ αὐτή τήν
ὁλική προοπτική γιορτάζει ἡ
Ἐκκλησία. Μπορεῖ νά φωτί-
ζει σέ μιά συγκεκριμένη ἑορτή
ἕνα εἱδικό σημεῖο, ἀλλά σέ
ἄμεση συνάρτηση μέ τό σύ-
νολό της παρουσίας καί τοῦ
ἔργου τοῦ Θεανθρώπου. Γι’
αὐτό ἡ ἐλπίδα μας εἶναι ἀλύ-
γιστη καί κραταιά: γιά τήν
προσωπική μας πορεία –
παρά τή στέρηση, τήν ἀδι-
κία, τούς ἄμεσους ἤ ἔμμεσους
κατατρεγμούς γιά τήν πο-
ρεία τῆς χώρας μας – παρά
τήν οἰκονομική καθίζηση, τήν
ἔλλειψη ἀσφαλείας, τήν πε-

ρίεργη σκληρότητα καί τίς ἀθεράπευτες ἀκόμη ἀντιθέσεις. Ἀλλά
καί γιά τήν ἀνάπτυξη τῆς εὐρύτερης περιοχῆς, ὅπου ζοῦμε -παρά
τήν ἀδικία καί τούς ἑλιγμούς τῶν κατά τόπους καί κατά καιρούς
δυνατῶν, ἀλλά καί γιά τό μέλλον τῆς ἀνθρωπότητας – παρά τήν
κερδοσκοπία καί ἀλαζονεία μεγάλων ἤ μικρῶν.

Ἐλπίδα στήν τελική νίκη τῆς ἀλήθειας καί τῆς ἀγάπης.
Ἐλπίδα πού δέν ἀπογοητεύει. «Ἡ δέ ἐλπίς οὐ καταισχύνει, ὅτι ἡ
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκκέχυται ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν διά Πνεύματος
Ἁγίου τοῦ δοθέντος ἡμῖν». Ἡ ἐλπίδα μας στηρίζεται ἰδιαίτερα
στήν ἀσύλληπτη ἀπό τό νοῦ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, μέ τήν ὁποία τό
Ἅγιο Πνεῦμα πλημμύρισε τίς καρδιές μας· ἀπό τήν ὁποία κανείς
καί τίποτε δέν μπορεῖ νά μᾶς ἀποσπάσει. Τή χριστιανική ἐλπίδα
συνοδεύουν ἄρρηκτα ἡ χαρά καί ἡ εἰρήνη. Χαρά ἤρεμη καί ἀνθε-
κτική, πού δέν ἐξατμίζεται στόν καύσωνα τῶν θλίψεων. Εἰρήνη
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πού γεμίζει τήν καρδιά, ἀκόμη καί ὅταν οἱ
ἐξωτερικές ἀναταραχές βρίσκονται σέ
ἔξαρση.

Γιά νά δεχθεῖ ὅμως ὁ ἄνθρωπος τό μή-
νυμα ἐλπίδος πού ἐκπέμπει πρός κάθε κα-
τεύθυνση ἡ ἑορτή τῶν Χριστουγέννων,
χρειάζεται τόν δέκτη τῆς πίστεως. Καί τό με-
γάλο πρόβλημα στό σύγχρονο κόσμο εἶναι
ὅτι στίς ψυχές μυριάδων ἀνθρώπων αὐτοῦ
τοῦ εἴδους, οἱ δέκτες ἔχουν φθαρεῖ ἤ λει-
τουργοῦν μέ διαλείψεις, ἀλλοιώνοντας
εἰκόνα, ἦχο καί νόημα. Ποικίλες δυνάμεις καί
συμφέροντα θέλησαν νά μετατρέψουν αὐτή
τήν οὐσιαστική ἐλπίδα τῶν Χριστουγέννων
σέ πλαστικοποιημένες μικροχαρές καί πρό-
σκαιρη ρομαντική φυγή.

Ὁ κόσμος μας γιορτάζει δυστυχῶς ἐξω-
τερικά τά Χριστούγεννα. Στήν πράξη, σέ

κέντρα ὅπου λαμβάνονται κρίσιμες ἀποφά-
σεις, ἀλλά καί στήν προσωπική μας ζωή,
ζοῦμε… σάν νά μήν γεννήθηκε ὁ Χριστός.
Πάρα πολλοί δέχονται ἁπλῶς συμβατικά ὅτι
γεννήθηκε κάποιο σπουδαῖο πρόσωπο τῆς
ἀνθρώπινης ἱστορίας, ἀλλά ὄχι ὁ Χριστός, ὁ
Υἱός τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, ὁ Λυτρωτής τοῦ
κόσμου, ὅπως ἡ Ἐκκλησία Τόν λατρεύει καί
Τόν κηρύττει. Ἴσως πολλοί νά μήν διατυπώ-
νουν θεωρητικές ἀντιρρήσεις, ἀλλ’ ὅμως στήν
πράξη ζοῦν σάν νά μήν γεννήθηκε ὁ Χριστός.
Σ’ αὐτή τήν κατηγορία ἀνήκουν κατεξοχήν
ὅλοι ἐκεῖνοι πού, γιά τά δικά τους συμφέ-
ροντα, καταπατοῦν ἀσύστολα τό δίκαιο τῶν
ἀνυπεράσπιστων καί αἱματοκυλοῦν λαούς, ἤ
ὅσοι, γιά τόν ἀτομικό τους πλουτισμό, ὠθοῦν
τούς νέους στά ναρκωτικά καί στά πολύ-
μορφα πάθη, καί ἄτομα ἤ σύνολα, στή φτώ-
χεια καί τήν ἐξαθλίωση.

Ἀλλά καί πολλοί ἀπό μᾶς, ἀδελφοί μου,
πού καλοπροαίρετα ἐπιθυμοῦμε νά ὀνομαζό-
μαστε χριστιανοί, ἀρκετές φορές συμπεριφε-
ρόμαστε σάν νά μήν γεννήθηκε ὁ Χριστός, ὁ

Αφιέρωμα...
j

Ὁ κόσμος μας γιορτάζει δυστυχῶς ἐξω-

τερικά τά Χριστούγεννα. Στήν πράξη,

σέ κέντρα ὅπου λαμβάνονται κρίσιμες

ἀποφάσεις, ἀλλά καί στήν προσωπική

μας ζωή, ζοῦμε… σάν νά μήν γεννή-

θηκε ὁ Χριστός. Πάρα πολλοί δέχονται

ἁπλώς συμβατικά ὅτι γεννήθηκε κά-

ποιο σπουδαῖο πρόσωπο τῆς ἀνθρώπινης

ἱστορίας, ἀλλά ὅχι ὁ Χριστός, ὁ Υἱός

τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, ὁ Λυτρωτής τοῦ

κόσμου, ὅπως ἡ Ἐκκλησία Τόν 

λατρεύει καί Τόν κηρύττει.
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Σωτῆρας μας. Ὅταν, γιά παράδειγμα, χάνουμε
τόν πνευματικό προσανατολισμό μας καί ἀφή-
νουμε τήν πίστη μας νά κάμπτεται· ὅταν γινό-
μαστε ἕρμαια τοῦ ἐγωισμοῦ καί τῆς
ὑποκρισίας· ὅταν γίνονται ὁδηγοί στή ζωή μας
ἄλλες διδασκαλίες καί ἀρχές, καί ὄχι ὁ δικός
Του σαφής καί κρυστάλλινος λόγος.

Καί ὅμως, ὁ  Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ ἔγινε
ἄνθρωπος, ἐξακολουθεῖ νά διακηρύσσει ἡ
Ἐκκλησία τούτη τή μέρα ἰδιαίτερα. Γεννήθηκε
ἀντικειμενικά στήν ἀνθρώπινη ἱστορία. Καιρός
νά Τόν ἱκετεύ-
σουμε νά γεννηθεῖ
καί στή δική μας
καρδιά. Νά Τόν
ἀκολουθήσουμε
μέ ἐμπιστοσύνη.
Νά Τοῦ ζητή-
σουμέ τό δῶρο
τῆς πίστεως. Φω-
νάζοντας μέ πόθο:
«Πιστεύω, Κύριε·
βοήθει μοι τή ἀπι-
στία». Ἄν αὐτό
γίνει, ὅλα τά
ἄλλα ἀκολου-
θοῦν. Ἀκόμη καί
τήν τρεμάμενη πίστη καί τήν καλή διάθεση τίς
δέχεται ὁ Θεός καί μᾶς πιστώνει σέ πολλαπλά-
σια ἀξία. Ἡ ἑορτή τῶν Χριστουγέννων παρα-
κινεῖ σέ ἀνανέωσή τῆς πίστεως, χωρίς θόρυβο
καί ἠχηρές προτροπές, μέ γαλήνη στοχαστική.

Γιά νά γνωρίσουμε ὅμως ἀληθινά καί νά πι-
στέψουμε στόν «σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος
Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου καί ἐνανθρω-
πήσαντα», εἶναι ἀπαραίτητη ἡ χάρη τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος. Μόνο μέ τήν παρουσία καί τή δύ-
ναμή Του σταθεροποιεῖται ἡ πίστη καί ἐνεργο-
ποιεῖται στήν καθημερινή μας ζωή ἡ ἐλπίδα.

Ἡ γέννησή τοῦ Χριστοῦ μένει στούς αἰῶνες
μοναδικό γεγονός ἐλπίδος. Ὄχι μόνο γιά μερι-
κούς προνομιούχους, ἀλλά γιά ὁλόκληρη τήν
οἰκουμένη, γιά ὅλους τούς λαούς. «Τῷ ὀνόματι

αὐτοῦ ἔθνη ἐλπιοῦσι». «Καί ἐνευλογηθήσονται
ἐν αὐτῷ πᾶσαι αἱ φυλαί τῆς γῆς, πάντα τά
ἔθνη μακαριοῦσιν αὐτόν… Καί πληρωθήσεται
τῆς δόξης αὐτοῦ πᾶσα ἡ γῆ».

Ἀδελφοί μου, τό ψέμα, ἡ σκληρότητα καί ἡ
ἀδικία του κόσμου, σάν κύματα ὠκεανοῦ,
συχνά ζητοῦν νά μᾶς παρασύρουν στήν
ἄβυσσο τῆς ἀπελπισίας. Ὁ τύπος ζωῆς καί
σχέσεων ἀνθρώπων καί λαῶν, πού διαμορφώ-
νεται μέσα στίς νέες συνθῆκες καί περιπέτειες
τῆς παγκοσμιοποιήσεως, γεμίζει τίς καρδιές μέ

ἀνησυχία καί μέ τό
φόβο τοῦ ἀγνώ-
στου. Σ’ αὐτό τό
νέο σκηνικό, ἡ γέν-
νηση τοῦ Χριστοῦ
γαληνεύει ὅλες τίς
τρικυμίες καί ρίχνει
ἕνα δυνατό φῶς
στή ζωή μας. Προ-
σφέρει προοπτική
ἐλπίδος στό ταξίδι
μας, νοηματοδοτεῖ
τή ζωή, ἀκόμη καί
τό θάνατο.

Μέσα λοιπόν
στό χριστουγεν-

νιάτικο φῶς, θέλω νά εὐχηθῶ σέ ὅλους σας κάτι
μεγάλο, χρησιμοποιώντας τόν βιβλικό στίχο
πού συνοδεύει τή φράση «ἐπ’ αὐτῷ ἔθνη
ἐλπιοῦσι»: «Ὁ δέ Θεός τῆς ἐλπίδος πληρῶσαι
ὑμᾶς πάσης χαρᾶς καί εἰρήνης ἐν τῷ πιστεύειν,
εἰς τό περισσεύειν ὑμᾶς ἐν τῇ ἐλπίδι, ἐν δυνάμει
Πνεύματος Ἁγίου».   Ὁλόψυχα σᾶς εὔχομαι
πληρότητα χαράς καί εἰρήνης, περίσσευμα
ἐλπίδος, ἀστείρευτη δύναμη ἀντιστάσεως καί
δημιουργίας «ἐν δυνάμει Πνεύματος Ἁγίου».
Αὐτά ἄς γεμίζουν τήν ψυχή μας, σέ ὅποιες
συνθῆκες κι ἄν ζοῦμε, καί στήν περίοδό τῶν
ἑορτῶν καί στό χρόνο πού ἔρχεται.

(«Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί…». Ἔκδ. Μαΐστρος)
Ἀρχιεπισκ. Τυράννων Ἀναστασίου

Η/Υ πηγή: Vatopaidiwordpress



ενικῶς, ἡ προσευχή εἶναι ἡ μόνη
ὑποχρεωτική καί ἀπαραίτητη ἐργα-

σία καί ἀρετή γιά ὅλη τή λογική φύση,
αἰσθητή καί νοούμενη, ἀνθρωπίνη καί ἀγγε-

λική καί γι᾽ αὐτό προσταζόμεθα στήν ἀδιάλει-
πτό της ἐργασία.

Ἡ προσευχή δέν χωρίζεται δογματικῶς σέ
τύπους καί τρόπους, ἀλλά, κατά τούς Πατέρας
μας, κάθε τύπος καί τρόπος προσευχῆς εἶναι
ὠφέλιμος, ἀρκεῖ νά μήν εἶναι τίποτε διαβολική
πλάνη καί ἐπήρεια. Ὁ σκοπός τῆς παναρέτου

αὐτῆς ἐργασίας εἶναι νά στρέφει καί νά κρατᾶ
τόν νοῦ τοῦ ἀνθρώπου στόν Θεό. Γι᾽ αὐτό λοι-
πόν τόν σκοπό οἱ Πατέρες μας, ἐπενόησαν εὐκο-
λώτερους τρόπους καί ἁπλούστευσαν τήν
προσευχή, ὥστε ὁ νοῦς εὐκολώτερα καί σταθε-
ρώτερα νά στρέφεται καί παραμένει στόν Θεό.
Στάς λοιπάς ἀρετάς μεσολαβοῦν καί ἄλλα μέλη
καί αἰσθήσεις τοῦ ἀνθρώπου, ἐνῶ στή μακάρια
προσευχή ὁ νοῦς μόνος ἐξ᾽ ὁλοκλήρου ἐνεργεῖ.
Ἑπομένως, χρειάζεται πολύ προσπάθεια στήν
προτροπή καί συγκράτησή του, γιά νά γίνη ἡ
προσευχή καρποφόρος καί δεκτή. Οἱ ἁγιώτατοι
Πατέρες μας, πού ἀγάπησαν ἐξ᾽ ὁλοκλήρου τόν
Θεό, εἶχαν ὡς κυριωτέρα των σπουδή νά ἑνωθοῦν
καί νά παραμένουν συνεχῶς μαζί Του. Ὡς ἐκ τού-
του, ἔστρεφαν ὅλη τους τήν προσπάθεια στήν
προσευχή, ὡς τό ἀποτελεσματικώτερον μέσον.

Γιά τούς λοιπούς τρόπους προσευχῆς, ὡς
γνωστούς καί συνήθεις σχεδόν σέ ὅλους τούς
χριστιανούς, δέν θά ποῦμε τώρα, παρά μόνο διά
τήν λεγομένη «νοεράν προσευχήν», πού συνεχῶς
ἐρωτώμεθα. Εἶναι ἕνα θέμα πού σήμερα ἀπασχο-
λεῖ τό εὐλαβές πλήρωμα τῶν πιστῶν, ἐπειδή
τοῦτο σχεδόν ἁγνοεῖται καί πολλές φορές πα-
ρερμηνεύεται καί περιγράφεται μᾶλλον φαντα-
στικῶς. Τόν ἀκριβῆ τρόπο τῆς ἐφαρμογῆς, ὡς
καί τά ἀποτελέσματα αὐτῆς τῆς θεοποιοῦ

Γνώρισόν μοι...

μακαριστοῦ ὁσίου Γέροντος
Ἰωσήφ Βατοπαιδινοῦ

Ἡ νοερά 
προσευχή καί 
οἱ ἐν κόσμω 
πιστοί
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Πάντα γεννᾶται τό ἐρώτημα: Δύνανται
αὐτοί πού ζοῦν στόν κόσμο νά ἀσχολοῦνται
μέ τήν νοερά προσευχή; Πρός τούς ἐρωτών-
τας ἀποκρινόμεθα καταφατικά: Ναί. Γιά
νά γίνη καταλιπτή ἡ προτροπή μας πρός
τούς ἐνδιαφερομένους, ἀλλά καί ἡ ὑπόδειξη
στούς μή γνωρίζοντας, ἐξηγοῦμεν συντόμως
περί τούτου τοῦ θέματος, ὥστε νά μήν προ-
βληματίζωνται ἐκ τῆς διαφορετικῆς ἴσως
ἑρμηνείας καί προσδιορισμοῦ τῆς «νοερᾶς
προσευχῆς».



ἀρετῆς, ἀπό τῆς κα-
θάρσεως ἕως αὐτοῦ τοῦ
ἁγιασμοῦ, ὅπου αὐτή
ὁδηγεῖ, θά ἀφήσωμε τούς
Πατέρες νά μᾶς ποῦν. Μόνο
τόσα θά ἀναφέρουμε ἐμεῖς οἱ εὐτε-
λεῖς, ὅσα εἶναι ἱκανά νά διασαφή-
σουν καί νά πείσουν τούς ἀδελφούς
μας πού ζοῦν στόν κόσμο, πώς πρέπει νά
ἀσχοληθοῦν μέ αὐτήν.

Τήν ὀνόμασαν οἱ Πατέρες νοεράν, διότι γίνε-
ται μέ τόν νοῦν, ἀλλά καί νήψη τήν ὀνομάζουν,
πού σχεδόν σημαίνει πάλι τό ἴδιο. Τόν νοῦν οἱ Πα-
τέρες μας τόν προσδιορίζουν ὡς ἕνα ἐλεύθερο καί
περίεργο ὄν, πού δέν ἀνέχεται περιορισμούς καί
οὔτε γιά πολύ πείθεται σέ κάτι πού δέν μπορεῖ
μόνος του νά τό συλλάβη. Γι᾽ αὐτό, πρῶτον, ἐδιά-
λεξαν μόνο λίγες λέξεις σέ μίαν ἁπλούστατη εὐχή,
«Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με»,
ὥστε νά μή χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια τοῦ
νοῦ νά συγκρατῆ παρατεταμένη εὐχή. Δεὐτερον,
ἐγύρισαν τόν νοῦ ἐσωτερικά, στό κέντρο τοῦ λο-
γικοῦ εἶναι μας, ὅπου παραμένοντας ἀκίνητος μέ
τό νόημα τῆς θείας ἐπικλήσεως, τοῦ γλυκυτάτου
ὀνόματος τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ, νά αἰσθανθῆ τό
συντομώτερο δυνατόν τήν θείαν παρηγορίαν.
Ἀδύνατον κατά τούς Πατέρες, ἐπικαλούμενος συ-
νεχῶς ὁ πανάγαθος Δεσπότης μας νά μήν εἰσα-
κούση, Αὐτός πού τόσον ἐπιθυμεῖ τήν σωτηρίαν
τῶν ἀνθρώπων.

Ἐπειδή ὅμως ἡ κατά φύσιν ἀρετή πού ἐπι-
διώκεται νά ἐπιτευχθῆ χρειάζεται καί τά συντε-
λούμενα μέσα, ἔτσι καί ἡ ἱερά αὐτή ἐργασία
χρειάζεται τά ἀπαραίτητα σχεδόν στοιχεῖα. Ἡ
κάποια ἡσυχία, ἡ ἀμεριμνησία, ἡ ἀποφυγή τῆς
γνώσεως καί διηγήσεως τῶν συμβαινόντων, τό
κατά τούς Πατέρας «δοῦναι καί λαβεῖν», ἡ ἐγκρά-
τεια γενικῶς καί ἡ ἐκ τούτων γενική σιωπή.
Ἔπειτα, ἡ ἐπίμονος συνέχεια καί συνήθεια δέν νο-
μίζω νά εἶναι ἀκατόρθωτα στούς εὐλαβεῖς ἐνδια-
φερομένους γιά τήν ἱερωτάτην αὐτήν ἐργασία.
Μιά καλή συνήθεια σέ ἕνα χρονικό διάστημα τοῦ
ἡμερονυκτίου, πάντοτε περίπου τό ἴδιο, θά εἶναι
μιά καλή ἀρχή.

Τονίσαμε ἀσφαλῶς τήν ἐπιμονή σάν τό πλέον

ἀπα-
ρ α ί τ η τ ο
στοιχεῖο στήν
προσευχή, δικαίως δέ
τονίζεται καί ὑπό τοῦ θείου
Παύλου, «τῇ προσευχῇ προσκαρτερεῖτε».
Ἰδιαιτέρως ἀπό τάς λοιπάς ἀρετάς, ἡ προσευχή
χρειάζεται προσπάθεια σέ ὅλη μας τή ζωή καί γι᾽
αὐτό ἐπαναλαμβάνω στούς προσπαθούντας νά
μήν βαρύνωνται, οὔτε νά νομίζουν τήν ἀνάγκη τῆς
καρτερίας ὡς ἀποτυχία στήν νηπτικήν αὐτήν
ἐργασία. 

Στήν ἀρχή εἶναι ἀπαραίτητο νά λέγεται ψι-
θυριστά ἡ εὐχή ἤ καί δυνατώτερα, ὅταν συ-
ναντᾶται βία καί ἀντίδραση ἐσωτερική. Ὅταν
κατορθωθῆ αὐτή ἡ καλή συνήθεια, ὥστε μέ εὐκο-
λία νά κρατᾶται καί νά λέγεται ἡ εὐχή, τότε μπο-
ροῦμε νά στραφοῦμε καί ἐσωτερικῶς μέ τελείαν
ἐξωτερική σιωπή. Στό βιβλιαράκι «Περιπέτειες ἑνός
Προσκυνητοῦ», στό πρῶτο του μέρος, δίδεται ἕνα
καλό παράδειγμα γιά τήν εἰσαγωγή στήν εὐχή.
Ἡ καλή λοιπόν ἐπιμονή καί προσπάθεια, πάντοτε
μέ τά ἴδια λόγια τῆς εὐχῆς, χωρίς νά μεταλλάσ-
σωνται συχνά, θά γεννήση τήν καλή συνήθεια καί
αὐτή θά φέρη τό κράτημα τοῦ νοῦ, ὁπότε καί ἡ
παρουσία τῆς Χάριτος θά φανερωθῆ. 

Ὅπως κάθε ἀρετή ἀντιστοιχεῖ σέ ἕνα ἀποτέ-
λεσμα, ἔτσι καί ἡ προσευχή ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα
τήν κάθαρση τοῦ νοῦ και τόν φωτισμό καί φθάνει
τό ἄκρον καί τέλειον ἀγαθόν, τήν ἕνωση μετά τοῦ
Θεοῦ, αὐτήν ταύτην δηλαδή τήν θέωση. Πλήν
ὅμως, λέγουν οἱ Πατέρες καί τοῦτο, ὅτι ἀπόκειται
στόν ἄνθρωπο νά ζητάη καί νά προσπαθῆ νά μπῆ
στό δρόμο πού ἄγει πρός τήν πόλη καί, ἄν τυχόν
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δέν ἔφθασε στό τέρμα, γιατί δέν πρόφθασε γιά
πολλούς λόγους, ὁ Θεός τόν συγκαταλέγει
στούς τερματίσαντας. Καί γιά νά γίνω πιό
σαφής, ἰδίως στό θέμα προσευχῆς, λέγω πώς
πρέπει ὅλοι μας οἱ χριστιανοί νά ἀγωνιζώμεθα
στήν εὐχήν, ἰδίως σ᾽ αὐτή τήν λεγομένη μονολό-
γιστη νοερά προσευχή- καί ὅπου φθάσει κανείς,
πολύ κέρδος ἔχει.

Παρούσης τῆς εὐχῆς δέν παραδίδεται ὁ
ἄνθρωπος στόν ἀναμένοντα πειρασμό, διότι ἡ
παρουσία της εἶναι νήψη καί ἡ οὐσία της εἶναι
προσευχή. Ἑπομένως ὁ ἀγρυπνῶν καί προσευ-
χόμενος, οὐ μή εἰσέρχεται εἰς πειρασμόν. Ὕστερα,
δέν παραδίδεται σέ σκοτισμόν ὁ ἄνθρωπος, ὥστε
νά παραλογίση καί σφάλλη στήν κρίση καί ἀπό-
φασή του. Μετά, δέν πίπτει σέ ραθυμία καί ἀμέ-
λεια πού εἶναι ἡ βάση πολλῶν κακῶν. Καί πάλιν,
δέν νικᾶται ἀπό πάθη καί ἀδυναμίες, ὅπου εἶναι
ἀδύνατος καί ἰδίως ὅταν τά αἴτια παρευρίσκων-
ται κοντά. Ἀπεναντίας αὐξάνει ὁ ζῆλος καί ἡ
εὐλάβειά του. Γίνεται πρόθυμος γιά ἀγαθοεργία.
Πραΰνεται καί ἀμνησικακεῖ. Αὐξάνει δέ ἀπό ἡμέ-
ρας σέ ἡμέραν τήν πρός τόν Χριστόν πίστη καί
ἀγάπη του καί αὐτό τόν ἐρεθίζει πρός ὅλες τίς
ἀρετές. Ἔχομε πάρα πολλά παραδείγματα συ-
χρόνων ἀνθρώπων, καί ἰδίως νέων, πού μέ τήν
καλή συνήθεια τῆς εὐχῆς ἐσώθησαν ἀπό τρομε-
ρούς κινδύνους ἤ πτώσεις σέ μεγάλα κακά ἤ ἀπό
θανατηφόρα συμπτώματα.

Ἑπομένως, ἡ εὐχή εἶναι καθῆκον κάθε πιστοῦ,
κάθε ἡλικίας καί γένους καί καταστάσεως, ἀσχέ-
τως χώρου καί χρόνου καί τρόπου. Μέ τήν εὐχή
ἐνεργοποιεῖται ἡ θεία Χάρις καί δίδει λύσεις σέ
προβλήματα καί πειρασμούς πού ἀπασχολοῦν
τούς πιστούς, ὥστε, κατά τήν Γραφή, «πᾶς ὅς ἄν
ἐπικαλέσηται τό ὄνομα Κυρίου σωθήσεται».

Δέν ὑπάρχει κίνδυνος πλάνης, ὅπως διαδίδε-
ται ἀπό μερικούς ἀδαείς, ἀρκεῖ μόνο νά λέγεται ἡ
εὐχή μέ τρόπον ἁπλό καί ταπεινό. Εἶναι πολύ
ἀπαραίτητο, ὅταν λέγεται ἡ εὐχή, νά μήν παρι-
στάνεται στό νοῦ καμμιά εἰκόνα, οὔτε τοῦ Δε-
σπότου μας Χριστοῦ ὑπό οἱανδήποτε μορφήν,
οὔτε τῆς Κυρίας Θεοτόκου ἤ κάποιου ἄλλου προ-
σώπου ἤ παραστάσεως. Ἡ εἰκόνα εἶναι ὁ τρόπος
τοῦ σκορπισμοῦ τοῦ νοῦ. Πάλιν διά μέσου τῆς
εἰκόνος γίνεται ἡ εἴσοδος τῶν λογισμῶν καί τῆς

πλάνης. Ὁ νοῦς νά μένη στήν ἔννοια τῶν λόγων
τῆς εὐχῆς καί μέ πολλή ταπείνωση νά ἐκδέχεται ὁ
ἄνθρωπος τό θεῖον ἔλεος. Οἱ τυχόν φαντασίες ἤ
φῶτα ἤ κινήσεις καί κρότοι καί θόρυβοι εἶναι ἀπα-
ράδεκτα, ὡς διαβολικά τεχνάσματα πρός παρεμ-
πόδιση ἤ παραπλάνηση. Ὁ τρόπος τῆς
παρουσίας τῆς Χάριτος στούς εἰσαγωγικούς
εἶναι χαρά πνευματική ἤ δάκρυα ἤρεμα καί χαρο-
ποιά ἤ ἤρεμος φόβος ἐκ τῆς μνήμης τῶν ἁμαρτιῶν,
πρός αὔξησιν τοῦ πένθους καί τοῦ κλαυθμοῦ.
Προοδευτικά ἡ Χάρις γίνεται αἴσθηση τῆς ἀγά-
πης τοῦ Θεοῦ τόσον, ὥστε νομίζει ὅτι ἄλλο δέν θά
ἀντέξη. Ἄλλοτε πάλι, σκέπτεται καί θέλει νά μείνη
γιά πάντα ὅπως ἀκριβῶς εὑρίσκεται καί νά μή
ζητᾶ τίποτε ἄλλο νά ἰδῆ ἤ νά ἀκούση. Ὅλα αὐτά
καί διάφορες ἄλλες μορφές ἀντιλήψεως καί παρη-
γοριᾶς εἶναι εἰσαγωγικά σέ ὅσους προσπαθοῦν
νά λέγουν καί κρατᾶνε τήν εὐχή, ὅσο ἀπό αὐτούς
ἐξαρτᾶται καί δύνανται. Ἕως αὐτοῦ τοῦ σημείου,
πού εἶναι τόσον ἁπλό, νομίζω ὅτι κάθε ψυχή πού
ἐβαπτίσθη καί πολιτεύεται ὀρθόδοξα, μπορεῖ νά
τό ἐφαρμόση καί νά εὑρίσκεται στήν πνευματική
αὐτή εὐφροσύνη καί χαρά, ἔχοντας ταυτοχρόνως
καί τή θεία σκέπη καί βοήθεια σέ ὅλες τίς πράξεις
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Δέν ὑπάρχει, νομίζω, στόν σημερινό κυ-

κεῶνα τῆς τόσης ταραχῆς καί ἀρνήσεως καί

ἀπιστίας, ἁπλούστερο καί εὐκολώτερο καί

ἀπό ὅλους σχεδόν κατορθωτό πνευματικό

ἐπιτήδευμα, μέ τόση πολλαπλήν ὠφέλεια

καί προκοπή, ἀπό τήν μικρήν αὐτήν εὐχήν.

Ἐπιβάλλεται καί καθήμενος κανείς καί κι-

νούμενος καί ἐργαζόμενος καί, ἄν εἶναι

ἀνάγκη καί στό στρῶμα νά εἶναι καί γε-

νικά, ὅπου καί ὅπως εὑρίσκεται, μπορεῖ νά

λέγη τήν μικρή αὐτή εὐχή πού περιέχει

μέσα της καί τήν πίστη καί τήν ὁμολογία

καί τήν ἐπίκληση καί τήν ἐλπίδα.

j



καί ἐνέργειές της.
Ἐπαναλαμβάνω καί πάλι τήν παρακίνησή

μου σέ ὅσους ἀγαποῦν τόν Θεό καί τή σωτηρία
τους, νά μήν βραδύνουν νά δοκιμάσουν τήν καλήν
αὐτήν ἐργασία καί συνήθεια, γιά Χάριν καί ἐλεη-
μοσύνη πού παρέχει σέ ὅσους λίγο κοπιάσουν
στήν ἐργασία αὐτή. Καί τοῦτο τούς λέγω γιά
θάρρος, νά μήν διστάσουν ἤ μικροψυχήσουν μέ τήν
λίγη ἀντίδραση ἤ κόπωση πού θά συναντήσουν.
Σύγχρονοι Γέροντες πού γνωρίσαμε, εἶχαν στόν
κόσμο πολλούς μαθητές, ἄνδρες καί γυναῖκες,
ἐγγάμους καί μή, πού ὄχι μόνο στήν εἰσαγωγική
κατάσταση ἔφθασαν, ἀλλά καί περισσότερον ἀνέ-
βηκαν μέ τήν Χάριν καί εὐσπλαχνία τοῦ Χριστοῦ
μας, ὅτι «κοῦφον ἐν ὀφθαλμοῖς Κυρίου τοῦ πλου-
τίσαι πένητα». Δέν ὑπάρχει, νομίζω, στόν σημερινό
κυκεῶνα τῆς τόσης ταραχῆς καί ἀρνήσεως καί
ἀπιστίας, ἁπλούστερο καί εὐκολώτερο καί ἀπό
ὅλους σχεδόν κατορθωτό πνευματικό ἐπιτήδευμα,
μέ τόση πολλαπλήν ὠφέλεια καί προκοπή, ἀπό
τήν μικρήν αὐτήν εὐχήν. Ἐπιβάλλεται καί καθήμε-
νος κανείς καί κινούμενος καί ἐργαζόμενος καί, ἄν
εἶναι ἀνάγκη καί στό στρῶμα νά εἶναι καί γενικά,
ὅπου καί ὅπως εὑρίσκεται, μπορεῖ νά λέγη τήν
μικρή αὐτή εὐχή πού περιέχει μέσα της καί τήν
πίστη καί τήν ὁμολογία καί τήν ἐπίκληση καί τήν
ἐλπίδα. Μέ τόσο δέ μικρό κόπο καί ἀσήμαντη προ-
σπάθεια, συμπληρώνει στήν ἐντέλεια τήν καθολι-
κήν ἐντολήν: «ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε». Σέ
ὅποιον λόγο τῶν Πατέρων μας καί ἄν στραφεῖ κα-
νείς, ἤ ἀκόμα καί στούς θαυμαστούς βίους των,
δέν θά συναντήση σχεδόν καμμίαν ἄλλην
ἀρετή τόσο πολύ νά ἐξυμνῆται καί μέ
ζῆλο καί ἐπιμονή νά ἐφαρμόζεται,
ὥστε νά ἀποτελῆ αὐτή μόνη
τό ἰσχυρότερον μέσον τῆς
ἐν Χριστῶ ἐπιτυχίας. Δέν
εἶναι ὁ σκοπός μας νά ἐκθει-
άσωμεν ἤ νά περιγράψωμεν
αὐτή τή βασίλισσα τῶν
ἀρετῶν, διότι ὅ,τι καί ἄν
ποῦμε ἐμεῖς, μᾶλλον θά
τήν μειώσωμεν. Ὁ σκο-
πός μας εἶναι νά παρα-
κινήσωμεν καί

ἐνθαρρύνωμε κάθε πιστό στήν ἐργασία της καί κα-
θένας μετά θά διδαχθῆ ἐκ τῆς πείρας του ὅ,τι ἐμεῖς
πολύ ἐλάχιστα εἴπαμε. 

Δράμετε οἱ ἀποροῦντες, οἱ ἀπεγνωσμένοι, οἱ
θλιμμένοι, οἱ ἀγνοοῦντες, οἱ ὀλιγόπιστοι καί ποι-
κιλοτρόπως δοκιμαζόμενοι στήν παρηγορίαν καί
λύσιν τῶν προβλημάτων σας. Ὁ γλυκύς μας
Ἰησοῦς Χριστός, ἡ Ζωή μας, μᾶς ἀναγγέλει ὅτι
«χωρίς Αὐτοῦ οὐ δυνάμεθα ποιεῖν οὐδέν». Ἰδού λοι-
πόν ὅπου, ἐπικαλούμενοι Αὐτόν συνεχῶς, οὐδέ-
ποτε μένομε μόνοι καί ἑπομένως «πάντα ἰσχύομεν
καί θά ἰσχύσωμεν δι᾽ Αὐτοῦ». Ἰδού τό ὀρθόν νόημα
καί ἡ ἐφαρμογή τοῦ σημαντικοῦ ρήματος τῆς
Γραφῆς: «ἐπικάλεσαί με ἐν ἡμέρα θλίψεώς σου καί
ἐξελοῦμαί σε καί δοξάσεις με». Ἐμεῖς, ὄχι μόνο «ἐν
ἡμέρα θλίψεως», ἀλλά συνεχῶς νά ἐπικαλούμεθα
τό πανάγιόν Του ὄνομα, γιά νά φωτίζεται ὁ νοῦς
μας, ὥστε νά μήν εἰσερχώμεθα σέ πειρασμούς. Ἐάν
δέ κάποιος θέλη καί ὑψηλότερα νά βαδίση, ὅπου ἡ
παναγία Χάρις θά τόν ἑλκύση, ἀπό τήν εἰσαγωγή
αὐτή θά διαβῆ καί «λαληθήσεται» σέ αὐτόν καί
περί Ἐκείνου, ὅταν φθάση ἕως ἐκεῖ.

Ὡς ἐπίλογο τῶν γραφέντων ἐπαναλαμβάνομε
τήν παρακίνηση ἤ μᾶλλον τήν ἐνθάρρυνσή μας
πρός πάντας τούς πιστούς, ὅτι δύνανται καί ἐπι-
βάλλεται νά ἀσχολοῦνται μέ τήν εὐχή «Κύριε
Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησόν με», τήν λεγομένη «νοεράν
προσευχήν», μέ βεβαίαν πίστη, ὅτι πολύ θά ὠφε-
ληθοῦν, σέ ὁποιοδήποτε στάδιο καί ἄν φθάσουν.
Ἡ μνήμη τοῦ θανάτου καί τό ταπεινόν φρόνημα,

μέ ἄλλα βοηθητικά ὅπου προείπαμεν,
ἐγγυῶνται τήν ἐπιτυχίαν χάριτι Χρι-

στοῦ, τοῦ ὁποίου ἡ ἐπίκληση θά
εἶναι ὁ στόχος τῆς

ἀγαθῆς ἀπασχο-
λήσεως. Ἀμήν.

Περιοδ. 
«Ἁγιορείτικη μαρτυρία»

Ἱ.Μ. Ξηροποτάμου,
τ. 8-9.  Η/Υ ΠΗΓΗ

Ἱ.Μ.Παντοκράτωρος
Μελισσοχωρίου 
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ια κάποιον ὑπηρέτη, ἀγαπητοί, γιά
κάποιον ὑπηρέτη θά μιλήσουμε. Γιά κά-

ποιον πιστό ὑπηρέτη κάποιου μεγάλου
βασιλιά. Ποιός ὁ βασιλιάς; Εἶναι ἐκεῖνος, γιά
τόν ὁποῖον ρώτησαν οἱ τρεῖς μάγοι σάν ἔφτα-
σαν στά Ἱεροσόλυμα: «Ποῦ ἐστίν ὁ τεχθεῖς βα-
σιλεύς τῶν Ἰουδαίων;» (Ματθ. 2, 2). Εἶναι ὁ
Βασιλεύς τῶν βασιλευόντων. Ὁ Κύριος καί
Θεός μας. Ὁ Κύριος, πού «ἔλαβε δούλου μορ-

φήν» καί ἐνανθρώπησε. Εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός,
ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ.

Θαῦμα μέγα ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ
Λόγου, θαῦμα ὑπερφυές καί ἐξαίσιο, θαῦμα
θαυμάτων. Τό βλέπει τό θαῦμα αὐτό αἰῶνες
πρό Χριστοῦ ὁ Βαρούχ καί λέει: «Ὁ Θεός ἐπί
τῆς γῆς ὤφθη καί ἐν τοῖς ἀνθρώποις συνανε-
στράφη»  (Βαρ. 3, 38). Τό βλέπει ὁ προφήτης
Ἠσαΐας καί λέει: «Παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν, υἱός
καί ἐδόθη ἡμῖν... καί καλεῖται το ὄνομα αὐτοῦ
μεγάλης βουλῆς ἄγγελος, θαυμαστός σύμ-

Ουράνιοι άνθρωποι...
j

«Ἰωσήφ υἱός Δαβίδ, μή φοβηθῆς παραλαβεῖν
Μαριάμ τήν γυναῖκα σου τό γάρ ἐν αὐτῇ γεν-
νηθέν ἐκ Πνεύματος ἐστίν ἁγίου» (Ματθ. 1, 20)

Ὑπηρέτης τοῦ θαύματος

Ὁ ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Μνήστωρ

Θαῦμα θαυμάτων

Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη
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βουλος, Θεός ἰσχυρός, ἐξουσιαστής, ἄρχων
εἰρήνης, πατήρ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος» (Ἡσ. 9,
6). Τό βλέπει ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης καί λέει:
«Καί ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν
ἡμῖν»  (Ἰωάν. 1, 14). Τό βλέπει ὁ ἀπόστολος
Παῦλος καί λέει: «Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί»  (Α'
Τιμ. 3, 16). Τό βλέπουν τό θαῦμα αὐτό οἱ ἱεροί
ὑμνογράφοι καί λένε: «Θεός τό τεχθέν, ἡ δέ
μήτηρ παρθένος». «Ὁ ὤν καί προών καί φανείς
ὡς ἄνθρωπος Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς». Τό βλέπουν
τό θαῦμα αὐτό οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καί
πλέκουν μέ τά ὡραιότερα λόγια καί τίς ὡραι-
ότερες εἰκόνες, λόγους ρητορικούς γιά τή θεία
ἐνανθρώπηση. Βλέπει τό θαῦμα αὐτό ἰδίως ὁ
Μέγας Ἀθανάσιος καί γράφει τό περίφημο ἔργο
του, περί τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου.

Ἑορτή ἑορτῶν, πρώτη τῶν ἑορτῶν, μητρό-
πολις τῶν ἑορτῶν, ὀνομάζεται ἡ γιορτή τῶν
Χριστουγέννων, θαῦμα θαυμάτων τό γεγονός,
πού ὁ ἄγγελος ἀναγγέλλει καί σέ μᾶς, «ὅτι
ἐτέχθη ἡμῖν σήμερον σωτήρ» (Λουκ. 2, 11).
Θαῦμα θαυμάτων!

Ὑπηρέτες τοῦ θαύματος

1. Οἱ προπάτορες τοῦ Χριστοῦ
Καί τό θαῦμα αὐτό βλέπουμε νά τό ὑπηρε-

τοῦν πολλοί. Στήν εὐαγγελική περικοπή τῆς
Κυριακῆς πρό τῶν Χριστουγέννων, βλέπουμε
πολλούς ὑπηρέτες τοῦ ὑπερφυσικοῦ θαύμα-
τος. Ἄλλοι ἀπ’ αὐτούς εἶναι ἀκούσιοι ὑπηρέ-
τες καί ὄργανα τῆς βουλῆς τοῦ Θεοῦ γιά τήν
πραγμάτωση τοῦ σχεδίου τῆς θείας οἰκονο-
μίας, καί ἄλλοι εἶναι ἑκούσιοι ὑπηρέτες τοῦ με-
γάλου, τοῦ μοναδικοῦ γεγονότος.

Ποιοί εἶναι οἱ ἀκούσιοι ὑπηρέτες; Παρελαύ-
νουν μπροστά μας. Πόσα ὀνόματα ἀκοῦμε στό
Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς πρό τῶν Χριστου-
γέννων, ποῦνε ἡ ἀρχή τοῦ κατά Ματθαῖον
Εὐαγγελίου; Ἀπ’ τόν Ἀβραάμ ἀρχίζει ἡ γενεα-
λογία τοῦ Ματθαίου καί καταλήγει στόν
Ἰωσήφ. Ὀνόματα παράξενα, ἄλλα γνωστά ἀπ’
τήν ἱστορία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης κι ἄλλα
ἄγνωστα ὀνόματα, πού τ’ ἀκούει κανεῖς
ἀνιαρά κάπως καί λέει: -Καί τί ἐξυπηρετεῖ ἡ
ἀπαρίθμηση τόσων ὀνομάτων; Τί ὠφελούμεθα
ἀκούγοντας αὐτά τά ὀνόματα;

Ὅλοι αὐτοί, ἄντρες καί γυναῖκες, πού
ἀκοῦμε τα ὀνόματά τους τήν Κυριακή πρό τῶν
Χριστουγέννων, ὑπῆρξαν ἀκούσιοι ὑπηρέτες
τοῦ θαύματος τῆς Γεννήσεως τοῦ Λυτρωτοῦ
καί Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὅλοι αὐτοί,
χωρίς οἱ πιό πολλοί νά τό ξέρουν, ὑπηρέτησαν
τό θεῖο καί προαιώνιο σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιά τή
σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Ὅλοι αὐτοί μαζί
ἀποτελοῦν τό γενεαλογικό δέντρο, ἀπ’ ὅπου
ἄνθισε τό οὐράνιο ἄνθος, ὁ Χριστός. «Ἄνθος ἐκ
τῆς ρίζης Ἰεσσαί...». Ὅλοι αὐτοί ἀποτελοῦν
τούς Προπάτορας, τούς προγόνους τοῦ Χρι-
στοῦ κατά σάρκα. Εἶναι οἱ πατέρες, «ἐξ ὧν ὁ
Χριστός τό κατά σάρκα, ὁ ὤν ἐπί πάντων Θεός
εὐλογητός εἰς τούς αἰῶνας» (Ρωμ. 9, 5).

῾Υπηρέτες τοῦ θαύματος τῆς Γεννήσεως
ὅλοι ὅσους ἀναφέρει ὁ Εὐαγγελιστής Ματ-
θαῖος. Καί ὑπηρετοῦν αὐτό τό θαῦμα καί κατά
ἕνα ἄλλο τρόπο. Ἡ παράθεση τῶν ὀνομάτων
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αὐτῶν, οἱ ἰσάριθμες γενεές, 14 ἀπό Ἀβραάμ
μέχρι Δαβίδ, 14 ἀπό Δαβίδ μέχρι Βαβυλώνιο
αἰχμαλωσία, καί 14 ἀπό Βαβυλώνιο αἰχμαλω-
σία μέχρι Ἰωσήφ, εἶναι μιά τρανή ἀπόδειξη γιά
τούς Ἰουδαίους, ἀλλά καί γιά τούς χριστια-
νούς, πώς ὁ Χριστός εἶχε προφητευθεῖ στήν
Παλαιά Διαθήκη, εἶναι ὁ ἀναμενόμενος Μεσ-
σίας.

2. Ἡ  Παρθένος
Ὑπηρέτες ἀκούσιοι τοῦ θαύματος τῆς Γεν-

νήσεως, ὅλοι ὅσοι ἀναφέρονται τά ὀνόματά
τους στήν ἀρχή τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς.
Καί ἑκούσιοι ὑπηρέτες; Πρῶτα - πρῶτα ἐκείνη
πού ὑποτάχθηκε πρόθυμα στό μήνυμα, στήν
προσταγή τοῦ Κυρίου τήν ἡμέρα τοῦ Εὐαγ-
γελισμοῦ. «Ἰδού ἡ δούλη Κυρίου- γένοιτό μοί
κατά τό ρῆμα σου» (Λουκ. 1, 38). Εἶναι ἡ παρ-
θένος Μαρία. Προσφέρει τόν ἑαυτό της ἑκούσια
στήν ἐξυπηρέτηση τοῦ μυστηρίου τῆς θείας
ἐνανθρωπήσεως. Γίνεται θρόνος τοῦ Θεοῦ, κα-
τοικητήριό τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, ναός τῆς θε-
ότητος. «Μυστήριον ξένον ὁρῶ καί
παράδοξον,... θρόνον χερουβικόν τήν παρθέ-
νον». Ὑπηρέτης του θαύματος ἡ παρθένος, καί
συγχρόνως βασίλισσα, μητέρα τοῦ παμβασι-
λέως Χριστοῦ.

3. Ὁ  ἄγγελος
Ὑπηρέτης τοῦ θαύματος ποιός ἄλλος;

Νάτος! Ἔχει ξεκινήσει ἀπό πολύ μακριά γιά νά
ὑπηρετήσει τό παράδοξο θαῦμα. Ἔρχεται ἀπ’
τά οὐράνια δώματα. Εἶναι ὁ ἄγγελος.

Καί στίς δύο διηγήσεις τῆς Γεννήσεως τοῦ
Χριστοῦ, καί στή διήγηση τοῦ Εὐαγγελιστοῦ
Ματθαίου καί στή διήγηση τοῦ Εὐαγγελιστοῦ
Λουκᾶ, βλέπουμε νάρχωνται ἄγγελοι γιά νά
διακονήσουν τό μέγα μυστήριο. Οἱ ἄγγελοι
εἶναι «λειτουργικά πνεύματα εἰς διακονίαν
ἀποστελλόμενα διά τούς μέλλοντας κληρονο-
μεῖν σωτηρίαν»  (Ἑβρ. 1, 14). Πῶς λοιπόν τώρα,
πού μέ τή σάρκωσή του Λόγου παίρνει σάρκα
καί ὀστά καί τό ὅραμα τῆς σωτηρίας τοῦ
ἀνθρώπου, πῶς τώρα, πού ἀρχίζει στή γῆ τό

ἔργο τῆς σωτηρίας, νά μή σπεύσουν οἱ ἄγγε-
λοι νά προσφέρουν τίς ὑπηρεσίες τους; Ὁ Βα-
σιλεύς κατέρχεται ἀπ’ τόν οὐρανό, οἱ οὐράνιες
δυνάμεις Τον συνοδεύουν. Ἄγγελος Κυρίου
ἔρχεται νά διακονήσει, νά ὑπηρετήσει. Ἔρχε-
ται, πότε νά εὐαγγελισθεῖ στήν παρθένο πῶς
θά γίνει μητέρα τοῦ Θεοῦ καί Λόγου, πότε νά
προειδοποιήσει τόν Ἰωσήφ καί νά τόν καθοδη-
γήσει στίς δύσκολες στιγμές τῶν ἀμφιβόλων
λογισμῶν, πότε νά προειδοποιήσει τούς μά-
γους καί νά χαράξει τήν πορεία τῆς ἐπι-
στροφῆς στήν πατρίδα τους, πότε νά
ἀναγγείλει στούς βοσκούς τό μήνυμα τῆς Γεν-
νήσεως, καί πότε ἔρχεται πλῆθος, στρατιά
οὐράνια ἀπό ἀγγέλους νά τραγουδήσουν καί
νά ψάλλουν το «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ...»

Ἀλλά ἀδελφοί μου, θά ἤθελα περισσότερο
νά ἐπιμείνω στό πρόσωπο κάποιου ἄλλου
ὑπηρέτη τοῦ θαύματος τῆς Γεννήσεως. Ποιός
εἶναι; Εἶναι ἕνας ἀφανής ὑπηρέτης. Τό θεῖο φῶς
χύνεται στό πρόσωπο τοῦ θείου Βρέφους, πού
ἑλκύει τήν προσοχή τῶν πιστῶν. Ὁ Χριστός
εἶναι το πρώτο φῶς, τό Ἀρχίφως. Ὕστερα τό
θεῖο φῶς χύνεται στό πρόσωπο τῆς παρθένου
καί μητέρας τοῦ Φωτός. Αὐτή εἶναι τό δεύτερο
φῶς μετά τό πρῶτο. Μά μέσα στό φεγγοβό-
λημα αὐτό, πού θαμπωμένοι προσέχουμε τό
Βρέφος καί τήν ἁγνή μητέρα, λησμονοῦμε νά
προσέξουμε κάποιο ἄλλο πρόσωπο, πού πα-
ραστέκει ταπεινά μέ μία οὐράνια σοβαρότητα
καί ὑπηρετεῖ τό θαῦμα των θαυμάτων. Εἶναι ὁ
Ἰωσήφ. Υἱός Δαβίδ ὁ Ἰωσήφ, εἶναι το τελευταῖο
κλωνάρι τοῦ γενεαλογικοῦ δέντρου τοῦ Χρι-
στοῦ ὡς ἀνθρώπου.

Ποιός εἶναι ὁ Ἰωσήφ; Ποιός ὁ ρόλος του στό
ἔργο τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως; Εἶναι ὁ μνή-
στωρ τῆς παρθένου. Ὁ μνήστωρ, ὄχι ὁ σύζυ-
γος. Ποτέ δέν ἔγινε σύζυγος. Ἦταν μνήστωρ,
καί στή συνέχεια ἔγινε κηδεμόνας καί προστά-
της. «Μνηστευθείσης γάρ τῆς μητρός αὐτοῦ
(τοῦ Ἰησοῦ) Μαρίας τῷ Ἰωσήφ...». Ὅσο κι ἄν
ἀσεβεῖς φαντασίες ὀργιάζουν, ὅσο κι ἄν ἀσε-
βεῖς καί βλάσφημες πέννες γράφουν ἀνόητα καί
βέβηλα πράγματα, τό γεγονός εἶναι ἕνα: Ὁ

Ουράνιοι άνθρωποι...

j
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Ἰωσήφ ὑπῆρξε ἁπλῶς μνήστωρ, ποτέ σύζυ-
γος.

Στό σχέδιο τῆς θείας οἰκονομίας ἦταν, ὁ
Ἰωσήφ ν’ ἀναδειχθεῖ προστάτης μιᾶς παρθένου
κόρης καί ἑνός θείου Βρέφους. Μνήστωρ λοιπόν
ὁ Ἰωσήφ. Τί ἄλλο ἦταν; Δίκαιος. Ἄνθρωπος δη-
λαδή μέ ἀρετή μεγάλη. Γιά κοιτᾶξτε τον.
«Ἰωσήφ δέ ὁ ἀνήρ αὐτῆς, δίκαιος ὤν καί μή
θέλων αὐτήν δειγματίσαι, ἐβουλήθη λάθρα
ἀπολῦσαι αὐτήν». Τί μεγαλεῖο ψυχῆς κρύβουν
τά λόγια αὐτά! Δίκαιος, ἐνάρετος. Σεβόταν τό
νόμο τοῦ Θεοῦ, μά συμπαθοῦσε καί τόν
ἄνθρωπο πού νόμιζε πώς καταπάτησε τό νόμο
αὐτό.

Μπροστά του βλέπει ἕνα γεγονός. Ἡ κόρη

ποῦνε κοντά του ἔχει «συλλάβει ἐν γαστρί». Τά
ἀνθρώπινα μάτια του αὐτό βλέπουν. Καί μέσα
του παλεύουν δύο λογισμοί. Ὁ ἕνας εἶναι νά
τηρήσει τό νόμο, πού τιμωροῦσε παρόμοια γε-
γονότα. Ὁ ἄλλος εἶναι νά καλύψει τήν κόρη.
Ὄχι, δέν θέλει νά τήν διαπομπεύσει, δέν θέλει νά
τήν ἐκθέσει. Νά ἦταν ἄλλος στή θέση του! Νά
ἦταν κάποιος ἀπ’ τούς ἄντρες τῆς ἐποχῆς μας,
πού, ἐνῶ αὐτοί ὀργιάζουν στήν ἁμαρτία, εἶναι
ἕτοιμοι νά δείξουν ὅλη τή σκληρότητά τους
στή γυναῖκα πού παραστράτησε! Σάν παρα-
στράτημα φάνηκε στά μάτια τοῦ Ἰωσήφ τό γε-
γονός τῆς κυοφορίας τῆς παρθένου. Ἐν
τούτοις δέν θέλει νά τήν διαπομπεύσει. Σάν
κάτι νά τοῦ λέει μέσα του, πώς ἡ κόρη αὐτή δέν
μποροῦσε ποτέ νἆναι ἔνοχος.

Προστάτης τῆς Παρθένου
Μα ἐνῶ παλεύει μ’ αὐτούς τούς λογισμούς

ὁ Ἰωσήφ, νά κι ἔρχεται ὁ ἄγγελος νά τοῦ ξεκα-
θαρίσει τα πράγματα. Δίκαιος καί ἐνάρετος
ὅπως ἦταν, ἀξιώνεται νά δεῖ οὐράνια ὀπτασία.
Μόνο ἅγιοι καί ἁπλοί στήν ψυχή ἀξιώνονται νά
βλέπουν ὄνειρα καλά, νά παίρνουν θεία μηνύ-
ματα. Κι ὁ Ἰωσήφ δείχνει τώρα τό σπουδαι-
ότερο μεγαλεῖο του. Ὑπῆρξε σεμνός μνήστωρ,
ὑπῆρξε δίκαιος καί συμπαθής, μά περισσότερο
ὑπῆρξε ὑπηρέτης τοῦ θαύματος.

Nάτος ὁ ἄγγελος. Τόν καθησυχάζει στήν
ἀρχή: «Μή φοβοῦ». Στή συνέχεια τοῦ μιλάει γιά
τήν ὑπερφυσική σύλληψη καί γέννηση τοῦ
Βρέφους: «Τό γάρ ἐν αὐτῇ γεννηθέν ἐκ Πνεύμα-
τος ἐστίν Ἁγίου». Τοῦ ἀποκαλύπτει τό ὄνομα
τοῦ παιδιοῦ πού θά γεννηθεῖ: «Καί καλέσεις τό
ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦ». Καί ἑρμηνεύοντας τό
ὄνομα τοῦ Βρέφους, δηλώνει καί τή μεγαλειώδη
ἀποστολή του: «Αὐτός γάρ σώσει τόν λαόν
αὐτοῦ ἀπό τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν». Καί ἐκτός
ἀπό αὐτά, τόν προστάζει ὁ ἄγγελος νά δείξει
ὅλη τήν προστασία του γιά τό θεῖο Βρέφος καί
τή μητέρα του: «Ἰωσήφ υἱός Δαβίδ, μή φοβηθῆς
παραλαβεῖν Μαριάμ τήν γυναῖκα σου...».

Αυτά τοῦ εἶπε ὁ ἄγγελος στόν ὕπνο του.
Κι ὁ Ἰωσήφ; Θαυμάστε πίστη, θαυμάστε ὑπα-



κοή. Ἡ πίστη του καί ἡ ὑπακοή του, μεγαλύ-
τερες ἀπό τήν πίστη καί τήν ὑπακοή τοῦ
Ἀβραάμ. Ὁ Ἀβραάμ πίστεψε στήν ὑπόσχεση
τοῦ Θεοῦ πώς θ’ ἀποκτοῦσε παιδί. Τό παιδί
αὐτό θά γεννιόταν μέν ἀπό γυναῖκα στείρα, μά
ὄχι «ἄνευ σπορᾶς». Ἐνῶ ὁ Ἰωσήφ πίστεψε ἀμέ-
σως στά λόγια του ἀγγέλου, πώς ἡ κόρη πού
εἶναι κοντά του «συνέλαβεν ἄνευ σπορᾶς»  κι
ὅτι εἶναι παρθένος, ἁγνή. Πίστεψε, κι ἀμέσως
ἔκανε ὅ,τι τοῦ εἶπε ὁ ἄγγελος. «Διεγερθείς ὁ
Ἰωσήφ ἀπό τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέτα-
ξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος Κυρίου καί παρέλαβε τήν
γυναῖκα αὐτοῦ».

Δύο διδάγματα
Ἀγαπητοι! Δύο ἠθικά διδάγματα θά ἤθελα

νά κρατήσουμε ἀπ’ τή στάση τοῦ Ἰωσήφ. Τό
ἕνα. Ἐκεῖνος ὑπῆρξε προστάτης τῆς παρθένου
καί προστάτης τοῦ βρέφους, τοῦ παιδιοῦ. Παρ-
θενία καί παιδιά, νά δυό πράγματα, πού ζη-
τοῦν στίς μέρες μας προστασία. Καί τά δυό
καταδιώκονται. Ἡ παρθενία; Ὅλα τά ὅπλα ἔχει
ἐπιστρατεύσει ὁ Διάβολος γιά νά τήν καταρ-
γήσει, νά σβήσει ἡ παρθενία, γιά νά μήν ὑπάρ-
χει κανένας νέος παρθένος, καμιά νέα παρθένος.
Ποῦνε οἱ ἄνθρωποι πού θά παίξουν τό ρόλο τοῦ
Ἰωσήφ καί θά προστατέψουν τήν παρθενία καί
θά σταθοῦν φρουροί καί θά ἐμποδίσουν ὅλους
ἐκείνους πού ἔρχονται μέ ἄγριες διαθέσεις νά κό-
ψουν καί νά μαράνουν τό ὡραῖο λουλούδι τῆς
παρθενίας;

Καί τά παιδιά; Ποιός θά προστατέψει τά
παιδιά, καί μάλιστα ἀπ’ τά χέρια ἐκείνων, πού
σάν σύγχρονοι Ἠρῶδες, μέ κυνική ἀδιαφορία,
τά σκοτώνουν καί δέν τά ἀφήνουν νάρθουν στό
φῶς τοῦ ἥλιου; Ποῦ εἶσαι, Ἰωσήφ, νά προστα-
τέψεις τά δικαιώματα τῶν παιδιῶν γιά τή ζωή,
νά προστατέψεις τά παιδιά ἀπ’ τούς μύριους
κινδύνους τῆς ἐποχής μας;

Ἀλλά ἀγαπητοί καί μία ἀκόμη τελευταία,
μυστικότερη σκέψη θά ἤθελα νά κάνουμε. Ὁ
Ἰωσήφ παρέλαβε τό μικρό βρέφος, τόν Ἰησοῦ.
Αὐτό τό θεῖο Βρέφος παραλαμβάνει μέσα του
καί κάθε πιστός. Κάθε φορά πού κοινωνεῖ ἀξίως

τά Ἄχραντα Μυστήρια παίρνει τό Χριστό μέσα
του, ἡ ψυχή του γίνεται ἱερό σπήλαιο. Πολλοί
τίς μέρες τῶν Χριστουγέννων πηγαίνουν νά
κοινωνήσουν. Ἀλλά ἄς προσέξουμε. Ὁ Ἰωσήφ
ἄκουσε μήνυμα τοῦ ἀγγέλου καί παρέλαβε τό
Χριστό. Ὅλοι ὅσοι τρέχουν νά κοινωνήσουν τίς
μέρες τῶν Χριστουγέννων, ἔχουν μέσα τους τή
μαρτυρία νά τούς λέει πώς εἶναι ἕτοιμοι, καθα-
ροί, γιά νά παραλάβουν τό Χριστό; Ἀκοῦνε
μέσα τους φωνή ἀγγελική νά τούς λέει «Προ-
σέλθετε;». Ἔχουν ὅλοι περάσει ἀπ’ τό λουτρό
τῆς Ἐξομολογήσεως; Ἄν ὄχι, ἄς μήν προσέλ-
θουν. Φωτιά θά εἶναι ἡ θεία Κοινωνία. Μπορεῖ νά
ποθεῖς. Ἄν ὅμως δέν εἶσαι ἕτοιμος, ἄς μή πλη-
σίασεις. Ἄς ἀναβάλλεις γιά μετά τά Χριστού-
γεννα.

Όσοι πιστοί καί προετοιμασμένοι, προσέλ-
θετε τά Χριστούγεννα. Προσέρχεσθε συχνά.
Παραλαμβάνετε τό Χριστό στήν ψυχή σας. Κοι-
νωνώντας ἀξίως, ἡ ψυχή γίνεται ἱερό σπήλαιο
τῆς Βηθλεέμ.

Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη
«Τό Εὐαγγέλιο στήν ἐποχή μας»

Η/Υ πηγή: Vatopaidiwordpress
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Ουράνιοι άνθρωποι...
j

Ὁ μακαριστός Γέροντας Ἰωσήφ 
Βατοπαιδινός μέ τήν εἰκόνα
τοῦ προστάτου του Ἁγίου
Ἰωσήφ τοῦ Μνήστορος
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«Ἐπέβαλαν (καί θά ἐπιβάλλουν) στή χώρα

μας ἕνα πολύ μεγάλο ἐξωτερικό δημόσιο

χρέος,τόσο μεγάλο πού,  ὄχι μόνον νά μή μπο-

ροῦμε νά τό ξεχρεώσουμε, ἀλλά οὔτε τούς τόκους

αὐτοῦ τοῦ δανείου νά μήν προλαβαίνουμε· μέ

αὐτό καταφέρνουν μέ εὔλογη δικαιολογία νά ἐπι-

βάλλουν στό λαό ἕνα οἰκονομικό πρόγραμμα

ἐξόντωσης, ἕως ἐσχάτων. Θά ἐπιβάλλουν συ-

νεχῶς νέα οἰκονομικά μέτρα, δυσβάστακτα, φό-

ρους ἀσήκωτους καί πάρα πολλά ἄλλα μέτρα,

ἔτσι ὥστε νά κάνουν τό λαό νά ἀγανακτήσει.

Καί τί θά πετύχουν μέ αὐτό; Ἀκοῦστε· Ὁ λαός

καταπιεζόμενος ἀπό τά δυσβάστακτα οἰκονομικά

μέτρα θά ζητάει κάποια στιγμή νά ξανασάνει,

ἀλλά αὐτή τή στιγμή δέν πρόκειται νά τοῦ τή

χαρίσουν ποτέ, παρά μόνον ἕως ὅτου σκύψει τό

κεφάλι του ἐντελῶς στό ἔδαφος, δηλώνοντας τέ-

λεια ὑποταγή στό καινούργιο τους σύστημα. Θά

λένε:  Ἔχετε δίκιο πού διαμαρτύρεσθε, ὅμως ἔχετε

μεγάλο ἐξωτερικό χρέος καί αὐτοί πού ἔχουν

πολλά λεφτά φοροδιαφεύγουν· γιά νά μή σᾶς

ἐπιβάλλουμε ἄδικα μεγάλους φόρους κτλ. πρέπει

νά ἀποδεχθεῖτε τό τέλειο σύστημα ἠλεκτρονικοῦ

οἰκονομικοῦ ἐλέγχου.  Ἔτσι ὥστε νά βλέπουμε

ποιοί εἶναι οἱ νομοταγεῖς πολίτες καί ποιοί οἱ φο-

ροφυγάδες. Ταυτόχρονα θά παρέχουν μέσω τοῦ

ἠλεκτρονικοῦ οἰκονομικοῦ συστήματος πολλές δι-

ευκολύνσεις. 

«...... Ἡ μέθοδος πού χρησιμοποιοῦν περι-

λαμβάνει τήν ὑπονόμευση τοῦ οἰκονομικοῦ συ-

στήματος κάθε χώρας, τήν οἰκονομική καταπίεση

καί ἐξαθλίωση τῶν πολιτῶν καί τή φαινομενική

ἀνάγκη τῆς ὑποταγῆς στό παγκόσμιο ἠλεκτρο-

νικό οἰκονομικό σύστημα, σάν μόνου ἱκανοῦ νά

δώσει λύση στά προβλήματα αὐτά· μέ τό σύ-

στημα αὐτό ἐκτός ἀπό τόν οἰκονομικό ἔλεγχο

καταργεῖται τό ἀπόρρητο καί ἡ προσωπική

ἐλευθερία, ἀφοῦ εἶναι δυνατόν νά ἔχει πρόσβαση

ἡ Παγκόσμια Τράπεζα Πληροφοριῶν στίς Βρυ-

ξέλλες στόν ἠλεκτρονικό φάκελλο ὁποιουδήποτε

πολίτη καί ὅπως γράφει ὁ Γέροντας Παΐσιος «κι

ἐνῶ τά σημεῖα φαίνονται ξεκάθαρα τό θηρίο στίς

Βρυξέλλες μέ τό 666, ἔχει σχεδόν ρουφήξει ὅλα

τά κράτη στό κομπιοῦτερ». Πρέπει νά κατα-

νοήσουμε τό ποιός εἶναι ὁ ἀπώτερος στόχος τοῦ

ὁποίου τήν ἐπίτευξη διαδοχικά (λόγω φόβου

ἀντιδράσεων) μεθοδεύουν οἱ ἐπίδοξοι κυβερνῆτες

τῆς οἰκουμένης καί ὁ διάδοχός τους Ἀντίχριστος·

αὐτός «καί λόγους πρός τόν Ὕψιστον λαλήσει

καί τούς ἁγίους Ὑψίστου παλαιώσει καί ὑπο-

νοήσει τοῦ ἀλλοιῶσαι καιρούς καί νόμον».

Στόχος τῶν δυσβάστακτων 
μέτρων ἡ ἐπιβολή τοῦ τέλειου

ἠλεκτρονικοῦ
οἰκονομικοῦ ἐλέγχου!

Επιλογές...
j

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ
ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΑΪΣΙΟ «ΣΚΕΥΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ» 

ΠΟΥ ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΤΟ 1996 ΑΠΟ ΤΟΝ
ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ!
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ράφει στό βιβλίο τῶν Παροιμιῶν ὁ
Προφήτης Σολομών: «Ψυχῆς εὐφραι-

νομένης πρόσωπον θάλλει». Θά τολ-
μοῦσα νά τροποποιήσω τό ὡς ἄνω

ἁγιογραφικό χωρίο καί νά πῶ: «ψυχῆς κα-
θαρᾶς καί ἀγαπώσης πρόσωπον θάλλει».
Ἔτσι θά μποροῦσα νομίζω καλύτερα νά
ἐκφράσω μέ τόν πιό συνοπτικό καί παραστα-
τικό τρόπο τόν πλοῦτο τῶν χαρισμάτων,
ἀλλά καί τό περιεχόμενο τῆς καρδίας τοῦ μα-

καριστοῦ καί πολυαγαπητοῦ μας ἀδελφοῦ καί
Γέροντα Ἀρσενίου, Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Μαχαιρᾶ. 

Συνδεθήκαμε μέ τόν μακαριστό π. Ἀρσένιο
ἀπό τά φοιτητικά μας χρόνια μέ ἕναν ἰσχυρό
πνευματικό δεσμό, ὁ ὁποῖος στή συνέχεια ἐξε-
λίχθηκε στό νά εἴμαστε παραδελφοί στόν ἴδιο
Γέροντα, τόν σεβαστό μας Γέροντα Ἀθανάσιο,
σημερινό Μητροπολίτη Λεμεσοῦ.

Ὁ π. Ἀρσένιος, κατά κόσμον Νικόλαος Πά-

Ἀρχιμ. Νικολάου, Ἡγουμένου Ἱερᾶς Μονῆς
Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμοῦ

Μοναδικέσ εμπειρίεσ...
j

j

᾽
Γέροντας 

Αρσένιος

S ἔκφρασις 
ἀδελφικῆς καρδιᾶς

Ὁ μακαριστός ἡγούμενος τῆς Μονῆς Μαχαιρᾶ        
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τσαλος, ἀπό τή Λάρνακα, ἦταν ὁ ἄνθρωπος
πού διψοῦσε γιά μάθηση, ἀλλά κυρίως πού ὡς
διψῶσα ἔλαφος ἔτρεχε ἐπί τάς πηγάς τῶν
πνευματικῶν ὑδάτων, τόσο στό Ἅγιο Ὄρος
ὅσο καί ἀλλοῦ, γιά νά χορτάσει καί νά ξεδιψά-
σει ἀπό τούς λόγους καί τό παράδειγμα τῆς
ἁγίας βιοτῆς τῶν μεγάλων Γερόντων, οἱ ὁποῖοι
ὡς νοητοί ἀστέρες μεσουρανοῦσαν στό νοητό
στερέωμα τῆς Ἐκκλησίας τήν ἐποχή ἐκείνη.

Πολλές φορές ταξιδέψαμε μαζί, ἀλλά καί μέ
ἄλλους συμφοιτητές καί φίλους μας, τόσο γιά
τό Ἅγιον Ὄρος, ὅσο καί γιά ἄλλα μοναστήρια
κατά τίς πανεπιστημιακές μας ἀργίες. Αὐτός
ἦταν πάντα ὁ φυσικός, ἀλλά καί ὁ γενικά ἀπο-
δεκτός ἀρχηγός καί διοργανωτής τῶν πνευμα-
τικῶν αὐτῶν ἐξορμήσεων.

Ἦταν ὁ ἄνθρωπος, ὁ εὐχάριστος στήν
παρέα, αὐτός πού σοῦ ἐνέπνεε μέ τόν λόγο καί
τό παράδειγμά του τήν ἐλπίδα καί τό θάρρος,
ἀλλά καί πού χαρακτηριζόταν πάντοτε γιά τό
μέτρο καί τό ἄμεμπτο τῶν ἔργων καί τῶν
λόγων του. Μέ τό τέλος τῶν σπουδῶν μας βρι-
σκόμαστε μαζί μέ τόν Γέροντά μας Ἀθανάσιο,
ὡς Πρωτεπιστάτη τότε τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί
μέ τόν Ἀρχιμανδρίτη τῆς Μητροπόλεώς μας π.
Ἰσαάκ, στό Κονάκι τῆς Μονῆς Βατοπαιδίου
στίς Καρυές. Αὐτή ἦταν καί ἡ γέννηση τῆς
μικρῆς μας Ἀδελφότητας. Ἀπό τότε ἄρχισε νά
φαίνεται ποῖος ἔμελλε νά εἶναι στή συνέχεια ὁ
πράος καί ἱλαρός Ἱεροδιάκονος τότε Ἀθανά-
σιος. Εὐλαβής καί ταπεινός λειτουργός, ἀγα-
πητός καί γνήσιος ἀδελφός, ὑπάκουος καί
ἐπιμελής μοναχός. Ἐρχόμενοι στήν Κύπρο,
οἰκονομεῖ ὁ Πανάγαθος Θεός νά παραμείνουμε
γιά ἕνα χρόνο περίπου στή Μονή τῶν Ἱερέων
καί ἀκολούθως στήν περίφημη Μονή τῆς Πα-
ναγίας τοῦ Μαχαιρᾶ.

Στόν Μαχαιρᾶ ὁ Γέροντάς μας ἀναλαμβά-
νει τήν Ἡγουμενία τῆς Μονῆς. Διακρίνει ὅμως
πολλές διοικητικές ἱκανότητες στόν Ἱεροδιά-
κονο Ἀθανάσιο, γι᾽ αὐτό καί τοῦ ἀναθέτει πολ-
λές διοικητικές εὐθύνες καί ὑποθέσεις τῆς
Μονῆς. Πάντοτε, ὡς ἔξυπνος καί δραστήριος
πού ἦταν, τά ἔφερνε ὅλα εἰς πέρας μέ ἀκρίβεια

καί ἐπιτυχία.
Λαμβάνοντας κατόπιν τό Μέγα καί Ἀγγε-

λικό Σχῆμα καί λίγο ἀργότερα τόν δεύτερο
βαθμό τῆς ἱερωσύνης, ἄρχισε νά φαίνεται πιό
ἔντονα ὁ πνευματικός του ἀγῶνας καί ἡ ἱερο-
πρέπειά του. Ὁ σεβάσμιος Ἱερομόναχος Ἀρσέ-
νιος ( ἡ ἀλλαγή τοῦ ὀνόματός του ἔγινε στή
Μεγαλοσχημία) μέ τή μακριά γενειάδα καί τό
πάντοτε χαμογελαστό πρόσωπο, ἦταν ὁ μο-
ναχός πού ξεχώριζε ἀπό ὅλη τήν Ἀδελφότητα
τῆς Μονῆς Μαχαιρᾶ.

Μέ τήν ἐκλογή τοῦ Γέροντά μας Ἀθανα-
σίου στό Μητροπολιτικό θρόνο τῆς Λεμεσοῦ,
οἱ Πατέρες τῆς Μονῆς διακρίνοντας καί ἐκτι-
μώντας τά πολλά χαρίσματα τοῦ π. Ἀρσενίου,
προσβλέπουν σ᾽ αὐτόν ὡς τόν πλέον ἄξιο διά-
δοχό του καί νέο Πατέρα καί Ἡγούμενο τῆς
Μονῆς μας. Ἔτσι παμψηφεῖ ἐκλέγεται πανη-
γυρικά Ἡγούμενος τῆς Μονῆς.

Μέ πολύ ἱερό ζῆλο καί ἐνθουσιασμό συνε-
χίζει τό πολύπλευρο ἔργο πού εἶχε ἀρχίσει ὁ
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προκάτοχος καί Γέροντάς του, πάντοτε βέβαια
ζητώντας τήν πολύτιμη πείρα καί τήν ἀπλανή
καθοδήγηση καί συμβουλή του. Μέ πολλή πα-
τρική ἀγάπη φέρεται πρός ὅλους τούς Πατέ-
ρες καί Ἀδελφούς τῆς Μονῆς. Ἡ παρουσία του
ἀνάμεσά τους ἁπλή καί ἀπέριττη καί ἡ θέση
του «ὡς ὁ διακονῶν». Πάντοτε ἐνδιαφερόταν
γιά τήν πνευματική πρόοδο τῶν Ἀδελφῶν καί
ἡ ἀκρίβεια καί συνέπειά του στίς μοναχικές
ὑποσχέσεις καί κανόνες ἦταν τό καλύτερο πα-
ράδειγμα γιά ὅλους μας. Συνέχισε τήν κτιριακή
ἀνακαίνιση καί ἐπαύξηση τῆς Μονῆς μέ πολλή
μελέτη καί προσοχή, ὥστε σέ λίγα χρόνια νά
τήν καταστήσει διπλάσια κτιριακά, ἀλλά καί
πανέμορφη στήν ὄψη.

Μέ πολλή ἀγάπη δεχόταν τόν καθένα στή
Μονή καί κανείς πού εἶχε ἀνάγκη στήν πνευ-
ματική, ἀλλά καί ὑλική βοήθειά του καί δέν
ἔφευγε χωρίς νά πάρει ὅ,τι ζητοῦσε. Ἁπλόχερα
καί ταπεινά πρόσφερε στόν πονεμένο συνάν-
θρωπό του ἀπό τόν πλοῦτο τῆς ἀγαπῶσας
καρδίας του. Ἡ ἔκφραση τῆς ἐλεήμονος καρ-
δίας του δέν εἶχε ὅρια, ἀλλά ἔφτανε ἀκόμη καί
μέχρι τό ἐξωτερικό.

Τό γνήσιο ἐκκλησιαστικό του φρόνημα καί
ἡ ἀγάπη του γιά τήν Ἐκκλησία, ἀλλά καί ἡ
ἔγνοιά του γι᾽ αὐτήν, ἐκφραζόταν ποικιλοτρό-

πως. Ἐξάλλου ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Κύπρου, ἀναγνωρίζοντας τίς ἱκανότητές
του καί τό γνήσιο ἐνδιαφέρον του γιά τήν
Ἐκκλησία, τοῦ ἀνέθετε σοβαρές ἀποστολές. Ἡ
τελευταία καί κυριώτερη ἦταν ὁ διορισμός του
ὡς Προέδρου τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς γιά τά
σχετιζόμενα μέ τήν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου
Εὐρωπαϊκά θέματα.

Ὁ ἀείμνηστος Γέροντας Ἀρσένιος εἶχε πάν-
τοτε στό νοῦ τό πατερικό λόγιο: « Ἀρσένιε δι᾽
ὅ ἐξῆλθες»καί ἔτσι εἶχε στή συνείδησή του τή
μοναχική του ἰδιότητα καί τόν σκοπό τῆς μο-
ναχικῆς του κλήσεως. Ἀγαποῦσε πολύ τόν μο-
ναχισμό καί ταπεινά καυχιόταν ἐν Κυρίῳ γιά
τή μοναχική του κλήση καί ἐπιλογή. Ὅταν
ὁλοκληρώθηκαν οἱ οἰκοδομικές ἐργασίες τῆς
ἀνακαινίσεως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας, τοῦ Τιμίου
Προδρόμου καί ζητήθηκε ἀπό τόν Μητροπο-
λίτη μας μικρή ὁμάδα μοναχῶν γιά ἐπάνδρωση
τῆς Μονῆς, ὁ μακαριστός Ἡγούμενος Ἀρσένιος
ἀνταποκρίθηκε θετικά. Λυπήθηκε βέβαια
ἀνθρωπίνως γιά τόν χωρισμό μας, ἀλλά χαι-
ρόταν πού μία ἀκόμη Μονή θά λειτουργοῦσε
καί θά δοξαζόταν τό Πανάγιο Ὄνομα τοῦ
Θεοῦ.

Ἔγραφε ἀνάμεσα στά ἄλλα στόν κώδικα
τῆς Μονῆς μας σέ μιά ἀπό τίς ἐπισκέψεις του,
τόν Ἰανουάριο τοῦ 2004:

« Εἶναι μεγάλη ἡ χαρά καί ἡ εὐλογία πού
τά τέκνα τοῦ μακαρίου Γέροντος Ἰωσήφ τοῦ
Ἡσυχαστῆ αὐξάνονται καί καρποφοροῦν στή
μαρτυρική μας πατρίδα. Εὐχόμαστε στούς
ἀγαπητούς μας ἀδελφούς πλουσίαν τήν χάρη
τοῦ Θεοῦ στούς μοναστικούς τους ἀγῶνες καί
στήν κατά Θεόν πολιτείαν».

Ἡ πολυποίκιλος βοήθεια καί συμπαρά-
στασή του στό ξεκίνημα τῆς Μονῆς μας με-
γάλη καί ἀνεκτίμητη. Πάντοτε πρόθυμος καί μέ
πολλή ταπείνωση καί ἀδελφική ἀγάπη νά
προσφέρει ἀπό τήν πείρα καί τίς γνώσεις του
γιά τήν καλύτερη ὀργάνωση καί πορεία τῆς
Μονῆς καί Ἀδελφότητάς μας.

Εἶναι πραγματικά πολύ δύσκολο μέσα σέ
λίγες γραμμές νά περιγράψω τό μέγεθος τῆς

Μοναδικέσ εμπειρίεσ...
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προσωπικότητας καί τῶν χαρισμάτων τοῦ π.
Ἀρσενίου, ἀλλά καί νά ἐκφράσω τό πῶς ἔζησα
καί τί νοιώθω γιά τόν πολυαγαπητό ἀδελφό
μου. Πραγματικά ὁ θάνατός του ἔχει πληγώ-
σει ἀφάνταστα ὅλους μας καί ὁ πόνος τοῦ χω-
ρισμοῦ εἶναι βαρύς. Ὅμως ὡς χριστιανοί καί
κυρίως ὡς μοναχοί πού εἴμαστε καί γνωρίζον-
τας τούς πνευματικούς του ἀγῶνες καί κό-
πους πιστεύουμε καί ἐπλίζουμε ὅτι ὁ
Πανάγαθος Θεός θά τόν κατατάξει μετά τῶν δι-
καίων.

Νομίζω ὅτι οἱ ἰαμβικοί στίχοι πού ἔχει γρά-
ψει ὁ πνευματικός του Πατέρας καί Γέροντάς
μας Μητροπολίτης Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος καί
ἔχουν τοποθετηθεῖ πάνω στόν τάφο τοῦ π.
Ἀρσενίου, θά μποροῦσαν μέ τόν πιό γλαφυρό
τρόπο νά ἀποτελέσουν τόν ἐπίλογο τῆς τα-
πεινῆς μου μαρτυρίας καί νά ἐκφράσουν τόσο
τήν πνευματική πορεία στή μοναχική ζωή ὅσο
καί τό περιεχόμενο τῆς καρδίας τοῦ μακαρι-
στοῦ μας ἀδελφοῦ καί Γέροντος π. Ἀρσενίου:

«ΣΥ ΠΡΩΤΟΣ ΗΛΘΕΣ ΩΔΕ 
ΥΠΑΚΟΗΣ ΖΥΓΟΝ ΑΙΡΩΝ

ΣΥ ΠΡΩΤΟΣ ΕΞ ΗΜΩΝ 
ΧΡΙΣΤΩ ΜΕΤΕΣΤΗΣ ΧΑΙΡΩΝ

ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΓΑΠΗΣ ΠΥΡ 
ΕΝ ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ ΗΨΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΝΥΝ 
ΚΑΘΟΡΑΣ ΥΠΑΚΟΗΣ ΖΥΓΩ ΑΘΛΗΣΑΣ»

Διμηνιαία Ἔκδοση «Ο ΤΗΡΩΝ''.

Ὁ φιλάγιος μακαριστός Γέροντας
Ἀρσένιος Μαχαιριώτης.

μακαριστός π. Ἀρσένιος Μαχαιριώ-
της κατά κόσμον Νικόλαος Πάτσα-
λος γεννήθηκε τό 1969. Τό 1986
μετέβηκε στήν Θεσσαλονίκη γιά νά

σπουδάσει Θεολογία. Ἀπό νεαρῆς
ἡλικίας εἶχε πολλή ἀγάπη Θεοῦ τήν ὁποία στή
μετέπειτα ζωή του τήν αὔξησε ἀκόμα περισ-
σότερο. Εἶχε ἀγάπη γιά τόν μοναχισμό καί

βίωσε τήν ἰδιαίτερη αὐτή κλήση καί ἕλξη ἀπό
τόν Θεό. Ἐπισκεπτόταν τό Ἅγιον Ὄρος καί
εἰδικά τήν Νέα Σκήτη καί τήν Μονή Βατοπαι-
δίου καί συνδέθηκε μέ τόν μακαριστό Γέροντά
μας Ἰωσήφ. Ἔτσι καί ἐμεῖς τόν γνωρίσαμε προ-
σωπικά ἀπό τήν Νέα Σκήτη ὅταν ἦταν φοιτη-
τής. Θυμόμαστε ὅτι ἄκουγε μέ πολύ πόθο τούς
λόγους τοῦ Γέροντός μας Ἰωσήφ. Συνδέθηκε
καί ἔγινε πνευματικό τέκνο τοῦ νῦν Πανιερω-
τάτου Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου.
Στό κονάκι μας στίς Καρυές μέ τήν εὐλογία τῆς
Μονῆς μας ἔλαβε ρασοευχή καί ἔγινε μοναχός
ἀπό τόν τότε Πρῶτο τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί
νῦν Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιο. Τό
1992 μέ εὐλογία τοῦ Γέροντός μας Ἰωσήφ καί
μετά ἀπό πρόσκληση τοῦ Μακαριωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κυροῦ Χρυσοστόμου
Α´, μαζί μέ τόν π. Ἀθανάσιο, τόν π. Ἰσαάκ καί
τόν π. Νικόλαο μετέβησαν στήν Μονή τῶν
Ἱερέων στήν Πάφο. Τήν ἑπόμενη χρονιά, τό
1993, ἐπάνδρωσαν τήν Ἱερά Μονή Μαχαιρᾶ,
τήν ὁποία καί μετέτρεψαν σέ κοινόβιο.

Ὁ π.Ἀρσένιος εἶχε καθαρή ζωή, εἶχε καθα-
ρότητα καρδίας. Ἀγαποῦσε τούς ἁγίους, ἦταν
φίλος μέ τούς ἁγίους καί προσπαθοῦσε νά μι-
μηθεῖ τόν βίο τους. Ἦταν φιλακόλουθος, ἀγα-
ποῦσε τή Θεία Λατρεία, ἀλλά εἶχε καί
ἀσκητικό φρόνημα.

Στό Ἅγιον Ὄρος ἄν καί ἔμεινε γιά λίγο διά-
στημα, ἔλαβε ὅμως τό ἀκραιφνές ἁγιορείτικο
πνεῦμα. Ἦταν ἀφοσιωμένος στίς ὑποθῆκες καί
στή γραμμή τοῦ μακαρίου Γέροντος Ἰωσήφ
τοῦ Ἡσυχαστοῦ, τοῦ πνευματικοῦ γενάρχου
τῆς συνοδείας μας.

Στήν Κύπρο δέχθηκε τή χάρη τῆς ἱερωσύ-
νης. Ἐνῶ τό 1999, ὅταν κατά Θεοῦ εὐδοκία ὁ
Ἡγούμενος Μαχαιρᾶ ἀρχιμ. Ἀθανάσιος προ-
ήχθη σέ Μητροπολίτη Λεμεσοῦ, ὁ π.Ἀρσένιος
χωρίς ὁ ἴδιος νά τό ζητήσει καί νά τό ἐπιδιώξει,
ἀλλά καθ᾽ ὑπακοήν, ἔγινε ὁ νέος Ἡγούμενος
τῆς Μονῆς Μαχαιρᾶ. Παρόλο τό νεαρό τῆς ἡλι-
κίας του, ἡ Μονή Μαχαιρᾶ ἐπί τῶν ἡμερῶν του
σημείωσε σημαντική πνευματική προκοπή,
ἀλλά καί ἡ Ἀδελφότητα αὐξήθηκε μέ τήν συ-
νεχή προσέλευση νέων μοναχῶν στή Μονή, σέ
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βαθμό μάλιστα πού πατέρες τοῦ Μαχαιρᾶ
ἐπάνδρωσαν τό 2003 τήν Ἱερά Μονή Τιμίου
Προδρόμου Μέσα Ποταμοῦ.

Στίς 11 Σεπτέμβρη 2004, μεταβαίνοντας
στό Ἅγιον Ὄρος, συνοδεύοντας τόν Μακαρι-
στό Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας κυρό Πέτρο Ζ´, μέ
σκοπό νά παραστοῦν στήν πανήγυρη τῆς Τι-
μίας Ζώνης στήν Μονή Βατοπαιδίου, τό ἑλικό-
πτερο πού τούς μετέφερε κατέπεσε πλησίον
τῶν ἀκτῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, μέ ἀποτέλεσμα
νά σκοτωθοῦν ὅλοι οἱ ἐπιβαίνοντες σέ αὐτό.
Ἔτσι, ἐκτός ἀπό μάρτυρας τῆς συνειδήσεως ὁ
π.Ἀρσένιος ἀξιώθηκε καί τοῦ μαρτυρίου τοῦ
αἵματος. Ἡ ὑπακοή του καί ἡ θυσία του αὐτή
τόν ἀνέδειξαν ὡς πνευματικό θεμέλιο γιά τή
Μονή του. Κάθε πνευματικός ἄνθρωπος δοκι-
μάζεται μέσα ἀπό τό καμίνι τῶν θλίψεων καί
τῶν πειρασμῶν. Ὁ π.Ἀρσένιος ἔδωσε ἐφάπαξ
ἐξετάσεις καί τίς πέρασε μέ ἄριστα μέσω αὐτῆς
τῆς μαρτυρικῆς δοκιμασίας του. Ἔτσι ὁ ἴδιος
ὡς τό θεσμικό ὄργανο, ὁ πνευματικός ἡγέτης
τῆς Μονῆς του ἔγινε ἡ αἰτία νά ριζώσει πνευ-
ματικά, νά ἀποκτήσει γερά πνευματικά θεμέλια
τό μοναστικό καθίδρυμα τῆς Παναγίας τοῦ
Μαχαιρᾶ. 

Ὁ Γέροντάς μας Ἰωσήφ Βατοπαιδινός, τό
2005, θέλοντας νά τιμήσει τή μνήμη τοῦ πνευ-
ματικοῦ του ἐγγόνου, τοῦ ἀφιέρωσε τό ἐκδο-
θέν ὑπό τῆς Μονῆς μας βιβλίο του: «Θείας
Χάριτος Ἐμπειρίες...».

Ἄς ἔχουμε τήν εὐχή του.
Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς καί Σεβασμίας

Μεγίστης Μονῆς τοῦ Βατοπαιδίου

Ἀρχιμ. Ἐφραίμ.

Ἀγάπησε 
τόν Χριστό 

καί ὁ Χριστός 
ἠγάπησεν αὐτόν.

μακαριστός καθηγούμενος πατήρ
Ἀρσένιος ὑπῆρξε χαρισματικός
κληρικός, δραστήριος, πολυσχιδής,
φιλόξενος καί ἀγαπητός.

Πνευματικό ἀνάστημα τοῦ Μητρο-
πολίτου Λεμεσοῦ, συνέχισε τό ἔργο πού ὁ Γέ-
ροντάς του Ἀθανάσιος τοῦ ἀνέθεσε. Ἡ Ἱερά
Μονή Μαχαιρᾶ τῆς Κύπρου συνέχισε καί ἐπί
ἡγουμενίας πατρός Ἀρσενίου νά εἶναι σύγχρο-
νος φάρος Ὀρθοδοξίας καί πόλος ἕλξης τῶν
ψυχῶν πρός τήν ἐν Χριστῶ ζωή, τήν ἀληθινή
πρόοδο καί τήν δόξα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ ἕως
καί σήμερα. 

Μέ τό ξαφνικό πέρασμά του εἰς αἰωνίους
μονάς, ἡ μορφή του παραμένει ἀνεξίτηλη στή
μνήμη μας, γιά τήν πλούσια προσφορά του
στούς ἀγῶνες ὑπέρ τῆς Πίστεως καί τοῦ
Ἑλληνισμοῦ.

Ἀγάπησε τόν Χριστό καί ὁ Χριστός ἠγά-
πησεν αὐτόν καί τόν ἐκάλεσε κοντά Του διά νά
τόν καταστήσει ὡς ἕνα μυρίπνοο ἄνθος τοῦ
Παραδείσου. Ἡ μνήμη του ἄς εἶναι αἰωνία καί
ἄς εὔχεται μέσα ἀπό τόν Παράδεισο καί δι᾽
ἡμᾶς τούς ἀναξίους καί ἁμαρτωλούς.

Ὁ Καθηγούμενος 
Ἀρχιμ. Νεκτάριος Μουλατσιώτης.

Ἕνα πάρα πολύ ὠφέλιμο DVD ἐπιμελημμένο

ἀπό τήν Ἱερά Μονή Τιμίου Σταυροῦ Δυτικῆς Βιρ-

γινίας. Παρουσιάζει στιγμές ἀπό τήν μοναστική

ζωή τους καί χαρίζει πνευματικά μηνύματά σέ

ὅλους. Διατίθεται ἀπό τήν Ἱερά Μονή μας δια-

σκευασμένο μέ ἑλληνικούς ὑπότιτλους.

Εἰς Ὄρος Μικρόν
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χει διαπιστωθεῖ ὅτι, ἡ
πραγματική ἐξουσία στόν
κόσμο πού ζοῦμε, βρίσκε-
ται σέ μία «Παγκόσμια

ελίτ» ἡ ὁποία ἀποτελεῖται ἀπό ἡγε-
τικά στελέχη: 

α) μεγάλων πολυεθνικῶν, 
β) μεγάλων τραπεζῶν καί γ) δια-

φόρων παγκόσμιων ὀργανώσεων (Τρι-
μερής ἐπιτροπή, Τεκτονισμός, Λέσχη
Μπίλντερμεργκ, Λέσχη τῆς Ρώμης,
Συμβούλιο  Ἐξωτερικῶν  Ὑποθέσεων,
Παγκόσμια Συνταγματική καί Κοινο-
βουλευτική Ἕνωση, Ν.Α.Τ.Ο., Κεν-
τρική Τράπεζα Διεθνῶν Διακανονισμῶν,
Διεθνές Νομισματικό Ταμεῖο, Παγκόσμιο Οἰκο-
νομικό Φόρουμ, Παγκόσμια  Ὀργάνωση
Ἐμπορίου καί ἄλλες).

Ἡ παγκόσμια ἐλίτ δίνει τίς ἐντολές στίς
κυβερνήσεις τῶν διαφόρων χωρῶν οἱ ὁποῖες τίς
ἐκτελοῦν. Δηλαδή, οἱ περισσότερες κυβερνή-
σεις εἶναι ἐντολοδόχοι καί ἐκτελεστές τῶν ἐπι-
ταγῶν τῆς «Παγκόσμιας ἐλίτ» στήν ὁποία
εἶναι ὑποταγμένοι. Λίγες εἶναι οἱ κυβερνήσεις
πού ἀρνοῦνται καί γνωρίζουμε καλά ὅσοι
ἀσχολούμαστε μέ αὐτά, τί παθαίνει κάθε κυ-
βέρνηση ἡ ὁποία ἀρνεῖται νά ἐκτελέσει τίς ἐπι-
ταγές τῆς παγκόσμιας ἐλίτ, τῆς ὁποίας τά
συνθήματα εἶναι ἡ «ΝΕΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΞΗ»
καί ἡ «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ». Ὅσοι κυβερνῆτες πῆγαν
κόντρα στίς ἐντολές τῆς παγκόσμιας ἐλίτ καί
προσπάθησαν νά ἐφαρμόσουν κάτι ἐνάντια

στά συμφέροντά τους, ἀπομακρύνθηκαν ἀπό
τήν ἐξουσία εἴτε μέ δόλιο τρόπο πρόκλησης
ἐκλογῶν, εἴτε μέ πρόκληση πολέμου (Μιλόσε-
βιτς, Σαντάμ Χουσεΐν, Καντάφι κλπ).

Ἀξίζει νά σημειώσουμε ὅτι ἀπώτερος στό-
χος τῆς παγκόσμιας ἐλίτ εἶναι ἡ δημιουργία
Παγκόσμιας Κυβέρνησης, μέ παγκόσμιο σύν-
ταγμα τό ὁποῖο ἤδη ἔχουν ἕτοιμο, παγκόσμιο
νόμισμα καί ἄλλες ἐνέργειες. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι
ἐπιδιώκουν παγκόσμια κυβέρνηση καί αὐτό
ἐνισχύεται ὄχι μόνο ἀπό τά στοιχεῖα πού
ὑπάρχουν ἀλλά καί ἀπό τίς ὁμολογίες τῶν
διαφόρων κυβερνητῶν καί μελῶν κυβερνήσεων.
Ἀρκετές φορές ἔχουν ὁμολογήσει «τήν ἀνάγκη
παγκόσμιας διακυβέρνησης», χωρίς νά διαι-
σθάνονται τί ἀρνητικές ἐπιπτώσεις θά ἔχει γιά
τά ἔθνη καί τούς λαούς ἡ δημιουργία της.

Μέθοδοι πού ἤδη χρησιμοποιοῦν ἐν μέρει

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ

τά ὕπουλα σχέδια τῆς 

«παγκόσμιας ἐλίτ»

Ε

Τί μποροῦμε 
νά κάνουμε σάν 
εὐσυνείδητοι 
πολίτες καί 
χριστιανοί

j

τοῦ κ. Γεωργίου Βλάχου
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καί θά συνεχίσουν νά χρησιμοποιοῦν εἶναι: α)
μέσω τῆς τεχνολογίας: Πρόγραμμα L.U.C.I.D.
(εἶναι αὐτό πού παρακολουθεῖ τούς ἀνθρώ-
πους μέ ἠλεκτρονικό τρόπο, θά ἐπιβάλλει τήν
ἐμφύτευση βιοκυκλωμάτων καί τό χάραγμα
πού ἀναφέρεται στήν Ἀποκάλυψη τοῦ Εὐαγ-
γελιστῆ  Ἰωάννη). Πρόγραμμα Κυανή Ἀκτίνα
(τό πρόγραμμα αὐτό κυρίως θά χειραγωγεῖ
τίς μάζες μέ τήν τεχνολογία προβολῆς ὁλο-
γραμμάτων), β) μέσω τοῦ ἐλέγχου τῆς παγ-
κόσμιας οἰκονομίας (πρωταρχικό ρόλο
παίζουν οἱ μεγάλες τράπεζες, οἱ μεγάλες πο-
λυεθνικές, καί διάφορες παγκόσμιες ὀργανώ-
σεις ὅπως: Κεντρική Τράπεζα Διεθνῶν
Διακανονισμῶν, Διεθνές Νομισματικό Ταμεῖο,
Παγκόσμιο Οἰκονομικό Φόρουμ, Παγκόσμια
Ὀργάνωση Ἐμπορίου καί ἄλλες), καί γ) μέσω
τοῦ ἐλέγχου τῆς πληροφόρησης.

Ὅμως ὁ δόλιος καί ὕπουλος τρόπος μέ τόν
ὁποῖο θά πετύχουν τήν παγκόσμια κυβέρνησή
τους, θά εἶναι ὁ ἑξῆς: Μετά ἀπό παγκόσμιο
κράχ τό ὁποῖο ἡ παγκόσμια ἐλίτ θά προκαλέ-
σει μέ τεχνητό τρόπο, θά γίνει μεγάλος πανι-
κός καί ἀναστάτωση στά κράτη καί λαούς
τῆς γῆς. Θά τά ἔχουν ὅλοι χαμένα καί θά βρί-
σκονται σέ ἀπόγνωση. Τότε ἡ ἴδια ἡ παγκό-
σμια ἐλίτ θά σερβίρει τήν ἰδέα: Βλέπετε; δέν
πάει πιά ἄλλο ἡ κατάσταση. Τά κράτη ἤ
Ἑνώσεις δέν μποροῦν νά λύσουν τά προβλή-
ματα. Χρειάζεται μιά παγκόσμια κυβέρνηση,
ἡ ὁποία θά ἀναλάβει τή λύση τῶν παγκό-
σμιων προβλημάτων. Στή συνέχεια θά ἰσχυρι-
στοῦν ὅτι παγκόσμια κυβέρνηση χωρίς
παγκόσμιο σύνταγμα καί παγκόσμιο νόμισμα
δέν γίνεται. Τότε θά παρουσιάσουν τό παγ-
κόσμιο σύνταγμα τό ὁποῖο ἤδη ἔχουν ἕτοιμο
καί θά ἀπαιτήσουν ἀπό ὅλα τά κράτη τῆς γῆς
νά τό ἐπικυρώσουν.  Ὅσα δέν τό ἐπικυρώσουν
θά ἐκβιασθοῦν μέ οἰκονομικό τρόπο (δέν θά
τούς δίνονται δάνεια). Στή συνέχεια θά ἐπι-
βάλλουν τό παγκόσμιο νόμισμα τό ὁποῖο
ἔχουν ἕτοιμο (τό ἔχουν ἤδη παρουσιάσει καί
ὀνομάσει «GLOΒΟ'') καί κάποιες ἄλλες ἐνέρ-
γειες.

Ἡ παγκόσμια αὐτή κυβέρνηση ἡ ὁποία
εἶναι προαιώνιος στόχος τῶν Σιωνιστῶν καί
τῆς Παγκόσμιας  Ἐλίτ ἀργότερα, μήν νομίζετε
ὅτι θά μείνει γιά πολύ καιρό στήν ἐξουσία μέ
δημοκρατικό τρόπο. Γρήγορα θά ἐξελιχθεῖ σέ
παγκόσμια δικτατορία...  Ἡγέτης τῆς παγ-
κόσμιας δικτατορίας θά εἶναι ὁ Ἀντίχριστος
πού ὁ Εὐαγγελιστῆς  Ἰωάννης ἔχει προφητεύ-
σει στήν Ἀποκάλυψη καί ὁρισμένοι  Ἅγιοι τῆς
Ἐκκλησίας μας ἐπιβεβαιώνουν γι᾽ αὐτόν.

ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ
Εἶναι πολύ δύσκολο νά ἀποτρέψουμε τή

δημιουργία μιᾶς Παγκόσμιας Κυβέρνησης καί
ὅλων ὅσων ἀκολουθήσουν. Αὐτά θά γίνουν
μελλοντικά καί θά τά ἐπιτρέψει ὁ Θεός λόγω
τῆς ἀποστασίας τῆς ἀνθρωπότητας.

Εἶναι καιρός, ὁ λαός αὐτοῦ τοῦ ἔθνους νά
ἀφυπνισθεῖ, νά μετανοήσει καί νά προσεγγίσει
τόν Θεό. Νά προσεύχεται πρός τόν Θεό γιά τό
ἔθνος μας καί τόν κόσμο, καί νά βοηθήσει νά
ἐκλεγοῦν ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ σέ δημόσιες θέ-
σεις.

Σάν πολίτες τῆς Ἑλλάδος πού τά δικαιώ-
ματά μας προστατεύονται ἀπό τό Σύνταγμά
μας, δέν ἐπιθυμοῦμε νά γίνουμε «Παγκόσμιοι
Πολίτες», τιθέμενοι κάτω ἀπό τήν ἐξουσία μιᾶς
Παγκόσμιας Κυβέρνησης κι ἑνός Παγκόσμιου
Συντάγματος. Δέν εἶναι ὑποχρέωση τῆς
χώρας αὐτῆς νά μπεῖ κάτω ἀπό τόν ἔλεγχο
μιᾶς Παγκόσμιας Κυβέρνησης. Ἐάν γίνει κάτι
τέτοιο μέ τή συνεργασία μας, τότε δέν θά εἴμα-
στε μόνο ἀντισυνταγματικοί καί ἀνθέλληνες
ἀλλά καί ἐξαιρετικά ἐπικίνδυνοι στίς θρησκευ-
τικές καί πολιτικές ἐλευθερίες τῶν πολιτῶν.
Νά πράξουμε ὅ,τι εἶναι δυνατόν ἀπό τή θέση
μας γιά νά προστατεύσουμε τήν κυριαρχία
αὐτοῦ τοῦ ἔθνους.

Δέν θέλουμε νά ἀποτελέσουμε τμῆμα μιᾶς
«Παγκόσμιας Κυβέρνησης», ἀλλά νά εἴμαστε
ἕνα ἀνεξάρτητο καί κυρίαρχο κράτος. Οἱ πρό-
γονοί μας ἀγωνίσθηκαν σκληρά γιά τήν θρη-
σκευτική καί πολιτική ἐλευθερία τοῦ ἔθνους
μας. Μετά ἀπό τόσους αἰῶνες ἀγώνων νά πα-

Νύν καιροσ...
j



✦ α) 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ἡμέρα Κυριακή καί ὥρα 5:00 μ.μ. ξεκινᾶ ἡ Παρά-
κληση στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί στίς 5.30 μ.μ. θά ὁμιλήσει ὁ Γέροντας Νεκτά-
ριος Μουλατσιώτης μέ ἐπίκαιρο θέμα, στήν αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας
Μαρίνας Ἡλιούπολης. Στίς 8 μ.μ. στόν ἴδιο χῶρο θά ἀκολουθήσει ὁμιλία ἀπό τό
Γέροντα καί τόν π. Αὐγουστῖνο γιά νέους καί νέες ἄνω τῶν 18 ἐτῶν.

✦ γ) 10-11-12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή)
θά βρισκόμαστε μέ τά μοναστηριακά ἐργόχειρά μας στήν οἰκία τῆς κας Ἑλένης
Κυριακάκη, Τερψιθέα Γλυφάδας (Ἀττικῆς 26, 2ος ὄροφος). Ὅσοι εἶσθε κοντά καί
ἐπιθυμεῖτε μπορεῖτε νά ἔλθετε νά σᾶς δοῦμε καί νά δεῖτε ἀπό κοντά τά ἐργό-
χειρά μας. Πληροφορίες στά τηλ. 26340-44391, 6973736422 καί 210-96.42.165

✦ β) 17-18-19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή)
θά βρισκόμαστε μέ τά μοναστηριακά ἐργόχειρά μας στήν οἰκία τῆς κας Κων/νας
Στιβακτάκη, οἰκισμός Βγένα Ραφήνας, ὁδός 108. Ὅσοι εἶσθε κοντά καί ἐπιθυ-
μεῖτε μπορεῖτε νά ἔλθετε νά σᾶς δοῦμε καί νά δεῖτε ἀπό κοντά τά ἐργόχειρά
μας. Πληροφορίες στά τηλ. 26340-44391, 6973736422 καί 22940-77476.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ραμείνουμε ἐλεύθεροι, θά ἦταν προδοσία νά
κλονισθοῦν οἱ θεμελιώδεις ἀρχές καί νά ὑπο-
ταχθοῦμε στήν ἐξουσία ἄλλων.

Θέλουμε ἀνεξάρτητα καί ἰσχυρά κράτη
πού τό καθένα χωριστά θά σέβεται τήν κυ-
ριαρχία τῶν ἄλλων.

Ὅλα αὐτά τά ἀναφέρουμε γιά νά σᾶς ἐνη-
μερώσουμε καί ὄχι νά σᾶς προκαλέσουμε
ἄγχος καί ἀπαισιοδοξία γιά τό μέλλον. Ὅλοι
μας, σέ ἀτομικό καί ἐθνικό ἐπίπεδο, πρέπει νά
ἀποκτήσουμε συνείδηση, νά ἀλλάξουμε νοο-
τροπία καί νά πάψουμε νά εἴμαστε μέσα στόν
ἐγωϊσμό καί στή διαφθορά. Αὐτό ἰσχύει καί
γιά τούς πολιτικούς, εἴτε εἶναι στήν κυβέρ-
νηση, εἴτε εἶναι ἁπλοί βουλευτές, καί γιά τούς
ἁπλούς πολίτες.

Αὐτά πού ἔχουν μεγάλη σημασία εἶναι:
1) Νά μή σταματήσουμε τόν ἀγῶνα μας

γιά ἕνα καλύτερο αὔριο καί νά ἀσχολούμαστε
μέ τά κοινά προβλήματα ὅσο μπορεῖ ὁ καθέ-
νας.

2) Νά βοηθοῦμε τό συνάνθρωπό μας.
3) Νά ἔχουμε πίστη στόν Θεό πού μᾶς δη-

μιούργησε καί σάν χριστιανοί νά ἐνισχύουμε
αὐτήν τήν πίστη μέ προσευχή, ἐκκλησιασμό
καί Θεία Κοινωνία.

4) Νά ἀρχίσουμε σιγά-σιγά νά καταλαβαί-
νουμε ὅτι, τό νόημα τῆς ζωῆς δέν εἶναι μόνο τά
ἀπαραίτητα καί βασικά ὅπως: ὑγεία, ἐργα-
σία, οἰκογένεια, πολιτικοί ἀγῶνες, ἀλλά ὁ
ἀπώτερος στόχος μας σάν χριστιανοί εἶναι νά

κερδίσουμε τήν αἰώνια Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 
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Μ
οῦ γράφεις, ὅτι ἔπεσες σέ πτώ-
χευση· καί ὅτι ὅλοι οἱ φίλοι σου σέ
ἐγκατέλειψαν! Ὁ ἕνας γυρίζει τό

κεφάλι τοῦ ἄλλου καί ὁ ἄλλος ἀπό μακριά σέ
δείχνει μέ τό δάκτυλό του! Μόνο ἡ πίστη σοῦ
ἀπέμεινε. Καί αὐτή σέ συγκρατεῖ· νά μή τρελ-
λαθῆς! Νά μή κάνεις κακό στόν ἑαυτόν σου! 
Ἔχασες τήν περιουσία σου. Ὄχι ὅμως καί
τήν ἀνθρωπιά σου. 

Ὁ πλοῦτος δέν γεννήθηκε
μαζί σου. Στόν δρόμο τῆς ζωῆς
σου τόν βρῆκες. Καί σέ ἀκολου-
θεῖ. Στό τέλος ὅμως ὅλοι οἱ
ἄνθρωποι τόν ἀποχωρίζονται!
Ἐσένα σέ ἄφησε, πρίν ἔλθει τό
τέλος σου. Καί αὐτό εἶναι πού
σέ πικραίνει.

Αὐτό ὅμως εἶναι γιά σένα μεγάλο
κακό.

Φτώχηνες ἀπό ἐπίγεια. Καιρός νά πλου-
τίσεις στά ἐπουράνια.

Μ
οῦ γράφεις, ὅτι ἐργάσθηκες
ἔντιμα. Ἡ τιμιότητα εἶναι ἡ πιό
καλή προσπάθεια αἰώνιας ἀντα-

μοιβῆς. Μή τήν τιμιότητα ὁ ἄνθρωπος μπο-
ρεῖ νά πλουτήσει, ἀλλά καί νά φτωχήνει.
Ἀντίθετα· μέ τόν πλοῦτο δέν μπορεῖ νά αὐξή-
σει οὔτε τήν τιμιότητά του· οὔτε τήν ἀνθρω-
πιά του! 

Σέ πτώχευση...

Ἀπό τίς ἐπιστολές

(ἀπαντήσεις σέ ζητήματα 

προσωπικά) τοῦ Ἁγίου

Νικολάου Βελιμίροβιτς

Μέ λόγια απλά...

Q

Q

j
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Ὅποιος τά βλέπει διαφορετικά, δέν σκέφτε-
ται καλά. Δέν βαδίζει σύμφωνα μέ τόν λόγο
τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά σύμφωνα μέ τούς ἀρχαί-
ους, πού τόν ἄνθρωπο τόν μετροῦσαν ἀνά-
λογα μέ τό χρυσάφι πού εἶχε! Μά ὁ Χριστός,
γι᾽ αὐτό σταυρώθηκε στόν Γολγοθᾶ! Γιά νά
καταργήσει αὐτό τό βάρβαρο ζύγισμα τῶν
ἀνθρώπων! Γιά νά φέρει στόν κόσμο ἕνα ἄλλο
μέτρο ἠθικῆς καί πνευματικῆς ἀξιολόγησης! 
Κατά τό μέτρο τοῦ Χριστοῦ, λοιπόν, ἐκεῖνο
πού δίνει ἀξία στόν ἄνθρωπο, δέν εἶναι ἡ πα-
λίρροια τοῦ πλούτου καί ἡ ἄμπωτις τῆς
φτώχειας, ἀλλά ἡ ΑΓΑΠΗ, ἡ στροφή πρός
τόν νόμο τοῦ Θεοῦ. Γιατί αὐτά δέν χάνονται,
ὅταν τό νεκρό σῶμα τεθῆ στόν τάφο, ἀλλά
ἐξακολουθοῦν νά ὑπάρχουν καί πέραν τοῦ
τάφου!

Τ
ό ὅτι σέ ἄφησαν οἱ φίλοι σου, καί
ἄλλοι σοῦ γυρίζουν τήν πλάτη,
ἄλλοι σέ δείχνουν μέ τό δάχτυλο,

εἶναι βέβαια θλιβερό. Ταυτόχρονα ὅμως μᾶς
δείχνει, πόσο εἶναι ἀσταθῆ τά ἀνθρώπινα.
Ὅταν ἦταν ὁ Χριστός στόν Σταυρό, τά
πλήθη, πού λίγο πρίν φώναζαν τό
«Ὠσαννά!», Τόν ἐχλεύαζαν καί Τόν ἔβριζαν·
καί οἱ ἄρχοντες τῶν Ἑβραίων Τόν βλασφη-
μοῦσαν! Ἐσύ νά χαίρεις, γιατί αὐτη ἡ δική
σου σταγονίτσα πίκρας μοιάζει μέ τό πέλα-
γος τῆς πίκρας τοῦ Σωτῆρα μας στόν
Σταυρό.

Φρόντισε νά κρατᾶς τήν πίστη σου στόν
Χριστό. Φύλαξέ την, γιά νά σέ φυλάει! Καί οἱ
δύσκολες αὐτές μέρες θά φύγουν σάν τήν κα-
ταχνιά! Κοίταξε: Ὁ ἄνθρωπος κρατάει τό
μπαστούνι. Καί τό μπαστούνι στρηρίζει τόν
ἄνθρωπο. Μερικοί βέβαια τό κρατοῦν γιά
ὀμορφιά. Μά οἰ πιό πολλοί τό ἔχουν γιά στή-
ριγμα στόν δύσκολο δρόμο τους. Ἔτσι καί ἡ
πίστη εἶναι καί κόσμημα καί στήριγμα. Ὅταν

ἦσουν πλούσιος τήν εἶχε πιό πολύ γιά στο-
λίδι. Τώρα τήν ἔχεις σάν τό πιό ἀναγκαῖο
σου στήριγμα. Ἡ πίστη πού στηρίζει, εἶναι
πιό θερμή καί πιό δυνατή, ἀπό τήν πίστη
πού ἁπλῶς στολίζει!...

Φοβᾶσαι, γράφεις, μήπως τρελ-
λαθεῖς! Σοῦ ἀπαντῶ: Κανείς δέν
τρελλάθηκε ἀπό φτώχεια. Ἀπό
τά πλούτη τρελλάθηκαν πολλοί.
Φοβᾶσαι λές, μήπως κάνεις κάποιο
κακό στόν ἑαυτόν σου! Τήν αὐτοκτο-
νία ἐννοεῖς; Εἶναι διαβολικό! Ἐκεῖνος
πού αὐτοκτονεῖ, οὔτε τό δικό του θέ-
λημα κάνει, οὔτε βέβαια τοῦ Θεοῦ. Τό
θέλημα τοῦ διαβόλου κάνει. Καί ἔτσι
χάνει τήν αἰώνια ζωή.

Τ
ό πιό σπουδαῖο στή ζωή
εἶναι νά διατηρήσει ὁ
ἄνθρωπος ζωντανή τήν

πίστη στό Ζῶντα Θεό. Ἐκεῖνος
δίνει. Καί Ἐκεῖνος ἀφαιρεῖ. Δοκιμά-
ζει τήν πίστη μας καί τήν ἀγάπη
μας πρός Αὐτόν. Καί μήν ξεχνᾶς:
Οἱ ἄπιστοι ἀκολουθοῦν τόν
Ἰούδα. Καί αὐτοκτονοῦν. Ἀντί-
θετα οἱ ὑγιεῖς ἄνθρωποι μέ ἡρωϊκή
πίστη, ἀνεβαίνουν ἤρεμα στόν
Γολγοθᾶ. Πίνουν τώρα τό πικρό
ποτήρι μαζί μέ τόν Χριστό, γιά νά
πιοῦν μαζί Του καί τό γλυκό πο-
τήρι τῆς Ἀναστάσεως!



Κυκλοφόρησε καί τό δια-

θέτει καί ἡ Ἱερά Μονή

μας. Ζητεῖστε το νά σᾶς

τό ἀποστείλλουμε.

Τά τά παιδιά τῆς Κιβωτοῦ
διαβάζουν ἱστορίες ἀπό τήν
Ἁγία Γραφή γιά ὅλα
τά παιδιά τοῦ κόσμου! 

ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΩΦΕΛΙΜΟ ΔΩΡΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΒΟΗΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ!

πολυτελές & καλαίσθητο

πού περιέχει ΒΙΒΛΙΟ & ΚΑΣΕΤΙΝΑ:

Τιμή: 23 ε

● ΚΑΣΕΤΙΝΑ πού περιέχει✦2 CDMp3     ✦1 CD Audio  καί     ✦1 DVD

● ΒΙΒΛΙΟ 
320 σελίδων 

εἰκονογραφημένο,
ἔγχρωμο
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Κυκλοφόρησε καί τό δια-

θέτει καί ἡ Ἱερά Μονή

μας. Ζητεῖστε το νά σᾶς

τό ἀποστείλλουμε.



ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΤΟ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΜΑΣ ὅλη ἡ σειρά μέ τίς αὐτούσιες προφητικές καί 

ἐπίκαιρες ὁμιλίες τοῦ ὁσίου Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου

Ἐκδόθηκε καί φέτος τό νέο Ἡμερολόγιο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας
γιά τό 2012. Εἶναι ἀφιερωμένο στούς ἁγίους Νεομάρτυρες.
Εἶναι ἐπιμελημένο ὅπως κάθε χρόνο γιά νά τό ἔχετε στό σπίτι
σας, νά συμβουλεύεσθε τίς ἡμέρες τῆς νηστείας καί τίς ἑορ-
τές τῶν Ἁγίων μας. Θερμή παράκληση νά τό προμηθευθεῖτε
γιά τό σπίτι σας, ἀλλά καί ἄν ἔχετε τήν δυνατότητα νά πά-
ρετε γιά νά διαθέσετε σέ γνωστούς καί φίλους σας. Βοη-
θώντας στή διάθεση ὅσων περισσότερων  ἡμερολογίων
μπορεῖτε, βοηθᾶτε τίς τεράστιες ἀνάγκες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
μας τῶν Ἁγίων Νεκταρίου καί Φανουρίου. Εἴθε νά ἔχετε τήν

χάρη καί τήν προστασία τους.

Μπορεῖτε νά τό ζητήσετε στό τηλέφωνο

☎ 26340 - 44391 (9-2 πρωΐ  6-9 ἀπόγευμα)

Ὡς ἀντίδωρο τῆς ἀγάπης σας, μέ κάθε δωρεά τῶν 50 εὐρώ σᾶς ἀποστέλλουμε 2 cd τοῦ
Γέροντος Παϊσίου, ἐνῶ γιά δωρεά 100 εὐρώ σᾶς ἀποστέλλουμε ὡς δῶρο εὐλογία ὅλη
τή σειρά μέ τά 5 cd μέ τίς αὐτούσιες ὁμιλίες τοῦ Γέροντος Παϊσίου. Ὁ εὐλογημένος
ὅσιος Γέροντας μέ τή φωνή του καί τά λόγια του θά σᾶς ἐνδυναμώνει ψυχικά καί πνευ-
ματικά καί θά σᾶς γεμίζει δύναμη γιά τίς δύσκολες ἡμέρες πού διανύουμε.

Θερμά σᾶς εὐχαριστοῦμε. Οἱ Ἅγιοί μας ἄς εἶναι παντοτεινοί προστάτες σας.

Κάθε ἡμερολόγιο πού διαθέτετε εἶναι ἕνα λιθαράκι γιά τό
σπίτι τῶν Ἁγίων μας Νεκταρίου & Φανουρίου κι ἐκεῖνοι θά πρε-

σβεύουν γιά ἐσᾶς καί θά προστατεύουν ἀπό κάθε κακό καί τό δικό σας σπίτι.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2012


