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Τό περιοδικό αὐτό ξεκίνησε τήν πορεία 
μέ στόχο τήν κατά Θεόν βοήθεια ὅλων μας.
Κρατᾶτε στά χέρια σας τό 51ο τεῦχος. 
Θέλουμε ταπεινά νά σᾶς ἐνημερώσουμε ὅτι:

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛ-
ΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ.

Μπορεῖτε νά μᾶς ἀποστέλλετε τήν συμβο-
λική βοήθειά σας μέ τήν ταχυπληρωμή πού
ἐσωκλείουμε 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 λάβετε τήν σχετική ἀπόδειξη. 

Σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμά
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νεκταρίου
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Ἀγαπητοί ἐν Χριστῶ ἀδελφοί, 

ἀναγνῶστες τοῦ περιοδικοῦ μας “Μοναχική Ἔκφραση”

έ συντριβή για τήν προσωρινό ἀποχωρισμό

μας, ἀλλά καί βεβαιότητα γιά τήν ἀνάπαυση

τῆς ψυχῆς του, πληροφορηθήκαμε τήν ἀπο-

χώρηση ἀπό τήν ματαία αὐτή ζωή τοῦ πατρός Ἰακώβ

Μάγιερς, ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννη

Μαξίμοβιτς, στήν Ἀτλάντα

Ἀμερικῆς. 

Γιά ἐμᾶς πού τόν γνωρί-

ζαμε γιά περισσότερο ἀπό μία

δεκαετία, στάθηκε ἀδελφός, φίλος πιστός καί ἐγκάρδιος καί

κυρίως μεγάλος μας εὐεργέτης, ἀφοῦ εἶναι αὐτός πού μᾶς

ἐδώρισε τό ζωστικό (ἀντερί) τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Μαξίμο-

βιτς, μέ τήν εὐχή ὁ Ἅγιος Ἰωάννης νά γίνει ὁ ἀγαπητός

ἅγιος καί τῶν Ἑλλήνων πού θά εὐεργετοῦνται μέ τίς μεσι-

τεῖες του καί τά θαύματά του. Πραγματικά ἀπό τότε πού

ἔφτασε τό ἁγιασμένο μοναχικό ἔνδυμα στό Μοναστήρι μας,

πού φοροῦσε ὁ Ἅγιος Ἰωάννης, ἔχει βοηθήσει καί θεραπεύ-

σει ἀμέτρητες φορές ὅσους ἔρχονται μέ πίστη καί σταυρώ-

νονται καί ζητοῦν τίς μεσιτεῖες τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη. 

Ἔτσι λοιπόν κι ἐμεῖς, καθώς μάθαμε τήν πρόωρη ἐκδη-

μία του πρός Κύριον τόν ὁποῖον τόσον ἡγάπησε καί τόσο

πιστά ὑπηρέτησε, θέλουμε νά μοιραστοῦμε μαζί σας τήν

εἴδηση τῆς ἐκ τῶν προσκαίρων ἀναχωρήσεώς του, μαζί μέ

λίγα λόγια γιά τό μεγάλο του ἔργο. 

Γερόντισσα Μόνικα

καί αἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῶ ἀδελφαί

Πρός αναγνώστεσ επιστολή... 

j
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π. Ἰακώβ Μάγιερς ἦταν ὁ κτίτωρ
τῆς πρώτης ὀρθόδοξης Ἐκκλη-
σίας στήν Ἀμερική πού φέρει τό
ὄνομα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Μαξί-

μοβιτς. Ἀγάπησε τόν Ἅγιο
Ἰωάννη τόσο πολύ καί τόν τίμησε ἐπάξια
ἀκολουθώντας τά χνάρια του. 

Ἔγινε πατέρας καί ὁδηγός κάθε μιᾶς
ψυχῆς τῶν ἐνοριτῶν του. Καθημερινά,
ἀκούραστος στήν ὑπηρεσία τοῦ Χρι-
στοῦ μας, τελοῦσε ἀπό τίς 5 τά ξημερώ-

ματα ὅλες τίς καθιερωμένες ἀκολουθίες
καί τήν Θεία Λειτουργία καί ὅλη τήν ὑπό-
λοιπη ἡμέρα ἔτρεχε νά διακονήσει ὡς ἀλη-
θινός λειτουργός τοῦ Χριστοῦ τά
πνευματικά του παιδιά, νά ἐξομολογήσει,
νά νουθετήσει, νά ἐπιτελέσει πάμπολλες
βαπτίσεις ἀνθρώπων πού ὁ ἴδιος ὁδή-
γησε στήν Ὀρθοδοξία. 

Ἐκεῖνο ὅμως πού ἔγινε κύριο μέλημά
του ἦταν ἡ στοργική καί πατρική μέριμνά
του σέ κάθε πονεμένο καί φτωχό πού διέ-

Ἔφυγε ἀπό αὐτήν τήν ζωή ἕνας

ἄνθρωπος πού ἀγάπησε καί ὑπη-

ρέτησε τόν Θεό καί τόν συνάν-

θρωπό του περισσότερο ἀπό

ὁτιδήποτε ἄλλο, ἀκόμη καί ἀπό

τόν ἴδιο του τόν ἑαυτό. Ἕνας φι-

λότιμος ἐργάτης στόν ἀμπελώνα

τοῦ Κυρίου πού πορεύθηκε στήν

ζωή του σύμφωνα μέ τό Εὐαγγέ-

λιο τοῦ Χριστοῦ μας, τό Εὐαγγέ-

λιο τῆς ἀγάπης, τήν ὁποία ἔζησε

στήν πράξη. 

ὁ π. Ἰακώβ Μάγιερς

Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ 

Ὁ καλός Σαμαρείτης
τῆς Ἀτλάντα



σχιζε τό κατώφλι τῆς ἐνορίας. 
Ἡ ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη εἶχε γίνει τό

σπίτι τῶν φτωχῶν, τῶν πεινασμένων καί
τῶν ἀστέγων πού ἔβρισκαν καθημερινά
στοργή, φαγητό, ἀγάπη, παρηγοριά, βοή-
θεια, καί μιά φιλική ἀγκαλιά πάντοτε ἀνοι-
χτή πρός ὅλους, στό πρόσωπο τοῦ πατρός
Ἰακώβ. Ἀγάπησε ἰδιαίτερα αὐτές τίς βασα-
νισμένες ψυχές καί ἔγινε γι᾽ αὐτούς ὁ δικός
τους ἄνθρωπος. Συνέτρωγε καθημερινά μαζί
τους καί ὀργάνωσε ἑκατοντάδες πιστούς
ὡς ἐθελοντές κοντά του σ᾽ ἕναν ἀδιάκοπο
ἀγώνα συλλογῆς ἐνδυμάτων, εἰδῶν πρώτης
ἀνάγκης, ἀλλά καί διαμόρφωσε τούς χώ-
ρους τῆς ἐνορίας ὡς καταφύγιο, ὡς ζεστή
φωλιά γιά ὅσους εἶχαν ἀνάγκη. 

Σήμερα εἴμεθα βέβαιες ὅτι κάθε ψυχούλα
πού τόν γνώρισε καί εὐεργετήθηκε ἀπό

αὐτόν θά ἔχει βρεῖ μιά μικρή
γωνίτσα γιά νά κλάψει τόν
πατέρα, τόν φίλο, τόν
ἀδελφό πού ἔχασε καθώς
ἐκεῖνος ταξιδεύει χαρούμε-
νος γιά νά ζήσει γιά πάντα
κοντά σ᾽ Αὐτόν πού ἀγά-
πησε καί τόσο πιστά ὑπη-
ρέτησε στό πρόσωπο τοῦ
κάθε πλησίον, ἔτσι ἀκριβῶς
ὅπως περιγράφεται στό
Εὐαγγέλιο τοῦ Καλοῦ Σα-

μαρείτη. Ὁ καλός Σαμαρείτης τῆς Ἀτλάντα,
ἔφυγε κοντά στούς Ἁγίους του πού τόσο
ἀγάπησε καί πού εἶχε καθημερινά συντρο-
φιά του μέ τά ἱερά λείψανα πού θησαυρίζον-
ται στό ἱερό βῆμα τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου
Ἰωάννη. Πρῶτος ἀπ᾽ ὅλους, ἀφοῦ πρῶτος
ἦταν καί μέσα στήν καρδιά του, ὁ Ἅγιος
Ἰωάννης Μαξίμοβιτς θά τόν προϋπαντήσει
τώρα καί θά τόν βάλει δίπλα του, ἀφοῦ
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τόσο πολύ τόν μιμήθηκε καί βάδισε κατά τό
παράδειγμά του.

Τό ἔργο του εἶναι πολύ μεγάλο γι᾽ αὐτό
καί ἡ εἴδηση τῆς ἐκδημίας του ἔχει φέρει πέν-
θος στόν ὀρθόδοξο κόσμο τῆς Ἀμερικῆς,
ἀλλά καί σέ ὅλους μας, ἀφοῦ τόσο μεγάλη
ἀνάγκη ἔχουμε ἀπό μεγάλους ἄνδρες, ποι-
μένες στό ὕψος τοῦ πατρός Ἰακώβ. 

Οἱ Ἕλληνες πού ζοῦν στήν Ἀτλάντα,
ἀλλά καί ὅσοι εἶχαν τήν δυνατότητα ἀπό
ἄλλα μέρη τῆς Ἀμερικῆς νά παρευρεθοῦν
στήν ἐξόδιο ἀκολουθία τοῦ πατρός Ἰακώβ
πραγματικά ξεπροβόδισαν πρός Κύριον
στήν αἰώνια κατοικία του ἕναν ἅγιο τῶν
ἡμερῶν μας, ἕναν πραγματικό ποιμένα τῶν
λογικῶν προβάτων τοῦ Κυρίου μας πού
ἐργάσθηκε ἀόκνως μέχρι τήν τελευταία του
πνοή γιά κάθε μία ψυχή πού τοῦ ἐνεπι-
στεύθη ὁ Ἰησοῦς μας. 

Ἀπό τήν ὥρα πού μάθαμε γιά τήν ἐκδη-
μία του μνημονεύουμε τόν πατέρα Ἰακώβ
στίς θεῖες Λειτουργίες καί σύσσωμη ἡ Ἀδελ-
φότητά μας, καθημερινά στό παρεκκλήσιο
τῆς Μονῆς μας, πού φυλάσσονται τά ἱερά
κειμήλια τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Μαξίμοβιτς, δια-
βάζουμε τό ψαλτήρι καί οἱ ἀδελφές συνο-
δεύουν τήν ἀνάγνωση μέ κομβοσχοίνι γιά

τήν ψυχή του, ὡσάν νά βρίσκεται παρόν τό
ἱερό σκήνωμά του, τοῦ ἁγίου αὐτοῦ ἀνθρώ-
που τοῦ Θεοῦ.

Ἄς ἔχουμε τήν εὐχή του καί ἄς μεσιτεύει
γιά ὅλους μας ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ
Θεοῦ. Εἴθε ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου μας νά παρη-
γορήσει τά μέλη τῆς οἰκογενείας του, τήν
πρεσβυτέρα του Ρεββέκα Μάγιερς, ἀκούρα-
στη συνοδοιπόρο καί συνεργάτιδα στό φι-
λανθρωπικό ἔργο του καθώς καί τά κατά
σάρκα παιδιά του, ἀλλά καί τίς χιλιάδες πο-
νεμένες ψυχές πού ὀρφάνεψαν ἀπό τόν πνευ-
ματικό τους πατέρα, τόν φίλο, τόν
συμπαραστάτη, τόν δικό τους ἄνθρωπο.  

Καί γιά μᾶς ἐδῶ εἶναι ὁ δικός μας ἄνθρω-
πος καί πάντα θά εἶναι ὁ ἀγαπημένος μας
παπούλης καί ἄς μήν τόν συναντήσαμε
ποτέ ἀπό κοντά, ὅμως τόν γνώρισε ἡ ψυχή
μας, ἀφοῦ ὁ Χριστός ἑνώνει τά παιδιά Του
μέ μιά ἀγάπη πού δέν γνωρίζει σύνορα,
ἀποστάσεις καί χρόνο.

Θά συμφωνήσουμε μέ κάποιον πού συν-
τετριμμένος ἔγραψε γιά τόν πατέρα Ἰακώβ,
«ὁ κόσμος μας εἶναι πολύ μικρός κι ἐκεῖνος
ἦταν πολύ μεγάλος...»

Αἰωνία σου ἡ μνήμη. 
Καλό Παράδεισο πατέρα Ἰακώβ.

Καλή Ἀνάσταση! Καλή ἀντάμωση.



Μοναδικές Εμπειρίες...
j

έ λίγα ἐπιγραμματικά λόγια θ᾽ ἀνα-
φερθοῦμε στήν βιογραφία τοῦ π.
Ἰακώβ, ὅπως τήν ἔγραψε ὁ κατά
σάρκα ἀδελφός του. Τήν πολιτεία

ὅμως, τόν τρόπο δηλαδή πού ζοῦσε καθημε-
ρινά ὁ π. Ἰακώβ θά τήν γνωρίσουμε σέ βάθος
ἀπό τίς μαρτυρίες τῶν ἀνθρώπων πού τόν
γνώριζαν, τόν συναναστράφηκαν, εὐεργετήθη-
καν ἀπό αὐτόν ἤ συνεργάσθηκαν μαζί του. 
Ὁ ταπεινός λευΐτης τῆς Ἀτλάντα ἦταν ἕνας
πλοῦτος πνευματικός, πού καθώς θά δοῦμε

ἀπό τά ἀποσπάσπατα τῶν ὁμι-
λιῶν του, βίωνε καθημερινά τήν
ἕνωσή του μέ τόν Θεό, ὅπως
ἀκριβῶς ὅλοι οἱ ἅγιοι πού διψοῦν
τόν Θεό καί μέ πόθο Τόν ἀναζη-
τοῦν. Καί ὅταν Τόν βροῦν ἑνώ-
νονται μαζί Του μέ τόν θεῖο
ἔρωτα μέχρι τήν αἰώνια συμβασι-
λεία μαζί Του, καθώς μεταβαί-
νουν ἀπό αὐτήν τήν ζωή στήν
ἄλλη ζωή, τήν αἰώνια. 

Λίγα λόγια γιά τήν ζωή τοῦ π. Ἰακώβ
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μακαριστός π. Ἰακώβ Μάγιερς
πού  ἦταν ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Μαξίμοβιτς,

τοῦ πρώτου ναοῦ πού ἀφιερώθηκε
στό νεοφανή Ἅγιο, στό Γκράντ Πάρκ

τῆς Ἀτλάντα, ἄφησε τήν τελευταία του
πνοή τήν Τετάρτη 16 Ἰανουαρίου 2013 στό
Νοσοκομεῖο Έμορυ ἀπό πνευμονία, σέ ἡλικία
64 ἐτῶν.

Ὁ π. Ἰακώβ (κατά κόσμο Φίλιπ Μάγιερς)
ἦταν ὁ πρωτότοκος γιός τοῦ Ἄλμπερτ καί
τῆς Πόλυ Μάγιερς, ἑβραῖος κατά τό γένος.
Ἀφοῦ τελείωσε τό Σπρίνγκφιλντ High School
τό 1970 σπούδασε Διοίκηση Ἐπιχειρήσεων
στό Πανεπιστήμιο. Ἀμέσως μετά ἐργάσθηκε
μαζί μέ τόν πατέρα του στήν πώληση νεα-
νικῶν ἐνδυμάτων. 

Ἔπαιξε σπουδαῖο ρόλο στή νεανική κοι-
νωνία τοῦ Σπρίνγκφιλντ, προβάλλοντας τόν
ἀμοιβαῖο σεβασμό μεταξύ μεγάλων καί
μικρῶν καί ἦταν ὑπεύθυνος σέ ἀρκετές φι-
λανθρωπικές συναυλίες.

Τό 1971 ὁ π. Ἰακώβ βίωσε μιά θρησκευ-
τική μεταστροφή πού σημάδεψε τήν πορεία
τῆς ὑπόλοιπης ζωῆς του, συμμετέχοντας σέ
μιά χριστιανική ἀδελφότητα πού εἶχαν ὡς
στόχο τήν βοήθεια τῶν φτωχῶν καί τῶν πε-
ριθωριακῶν τῆς κοινωνίας. Πρωτοστάτησε
γιά τά ἑπόμενα 15 χρόνια, ταξιδεύοντας ὅλη
τήν Ἀμερική διευρύνοντας τά μέλη τῆς χρι-
στιανικῆς ἀδελφότητας καί συνεχίζοντας
τήν φροντίδα τῶν φτωχῶν. 

Παντρεύτηκε τήν Ρεββέκα τό 1984 στό

Σάν Φρανσίσκο. Σέ λίγα χρόνια ἀπέκτησε
μαζί της δύο κόρες, τήν Γαβριέλα καί τήν
Μπριγκίτα.

Τό 1986 ὁ π. Ἰακώβ μέ τήν οἰκογένειά
του καί πολλά ἄτομα ἀπό τήν ἀδελφότητα
προσῆλθαν στήν Ὀρθοδοξία καί βαπτίστη-
καν καί κατόπιν ἐγκαταστάθηκαν στήν
Ἀτλάντα. Χειροτονήθηκε τότε ἱερεύς καί ἀμέ-
σως ξεκίνησε τήν ἀνέγερση τῆς πρώτου
Ἱεροῦ Ναοῦ ἐπ᾽ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη
Μαξίμοβιτς στήν Ἀμερική. Τό 2000 ἡ ἐνορία
ὑπήχθη στήν Ἀμερικανική Ὀρθόδοξη Ἐκκλη-
σία. 

Ὁ π. Ἰακώβ εἶχε σάν πρῶτο μέλημα τήν
καθοδήγηση κάθε μέλους τῆς ἐνορίας τοῦ
Ἁγίου Ἰωάννη Μαξίμοβιτς στό βαθύ ὀρθό-
δοξο βίωμα δίνοντας ἔμφαση στήν ἀνακού-
φιση τῶν ἀναγκῶν τῶν φτωχῶν καί
ἀναξιοπαθούντων, ἀλλά καί τῶν σωματικά
καί ψυχικά ἀσθενῶν. Ὁ π. Ἰακώβ δημιούρ-
γησε ἕνα πρόγραμμα προσφορᾶς πού ὀνό-
μασε «Τό πρόγραμμα τῶν ἄρτων καί τῶν
ἰχθύων» ὅπου μέ τήν στήριξη πολλῶν ἐθε-
λοντῶν καί δωρητῶν, παρεῖχε τράπεζα μέ
ζεστό φαγητό δύο φορές τήν ἡμέρα, πέντε
μέρες τῆς ἑβδομάδας, σέ ἑκατοντάδες ἀστέ-
γους, φτωχούς, ἀναξιοπαθοῦντες, ἀνέργους,
πεινασμένους κλπ. 

Κάθε χρόνο τά Χριστούγεννα, διένεμε δέ-
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Ὁ π. Ἰακώβ μέ τήν πρεσβυτέρα του Ρεββέκα
Μέγιερς, ἀκούραστη βοηθό καί συνοδοιπόρο
στό μεγάλο του ἔργο γιά τούς φτωχούς.
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ματα μέ δῶρα καί τρόφιμα σέ ἑκατοντάδες
φτωχές οἰκογένειες καί παρεῖχε ἑορταστική
τράπεζα τήν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων.
Ἐπίσης μοίραζε φαγητό, ροῦχα καί εἴδη
πρώτης ἀνάγκης στούς ἀναξιοπαθοῦντας
ὅλο τόν χρόνο, ἀξιοποιώντας τίς δωρεές ἀπό
ἑταιρεῖες καί ἄλλες ἐνορίες, μέ τή συνεργασία
ἐθελοντῶν ἀπό ὅλη τήν Ἀτλάντα.

Στίς μεγάλες ἑορτές τῆς Ὀρθοδοξίας
μας, τά Χριστούγεννα, τό Πάσχα κ. ἄ. ὁ π.
Ἰακώβ πρωτοστατοῦσε, παροτρύνοτας
ἔτσι καί τούς ἐνορίτες του νά τελοῦν κατα-
νυκτικές πανηγυρικές ἀγρυπνίες κατά τήν
διάρκεια τῆς νύχτας μέχρι τίς πρῶτες πρωϊ-
νές ὧρες. 

Ὁ π. Ἰακώβ ἦταν πάντοτε πάρα πολύ
δοτικός. Ἀξιοποίησε πρός δόξαν Θεοῦ τό τά-
λαντο πού εἶχε στή φωτογραφία καί τίς
γνώσεις του στήν τεχνολογία, δημιουργών-
τας μιά πρότυπη ἱστοσελίδα γιά τήν ἐνορία
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς ἡ ὁποία πε-
ριεῖχε ἑκατοντάδες ἀναρτήσεις, κηρύγματα,
πνευματικές ἠχογραφήσεις καί ἄρθρα, φω-
τογραφίες καί ὅλα τά νέα τῆς ἐνορίας. 

Ἡ ἐνορία ἐπίσης δημιούργησε ὀρθόδοξο
χριστιανικό σχολεῖο δημοτικοῦ, γυμνασίου
καί λυκείου πού λειτουργεῖ ὑπό τήν αἰγίδα
της. 

Συνέλεξε καί εἶχε στήν κατοχή του μιά
ἀπό τίς μεγαλύτερες συλλογές ὀρθοδόξων
εἰκόνων καί ἱερῶν λειψάνων στήν δυτική Ἀμε-
ρική. Ὅπως ἔλεγε ὁ ἴδιος, ταξίδεψε παντοῦ
γιά νά ἀποκτήσει τούς ἁγίους του, πού το-
ποθέτησε γύρω του μέσα στό ἱερό βῆμα,
διότι τόσο πολύ τούς ἀγαποῦσε πού δέν
μποροῦσε καθόλου νά τούς ἀποχωριστεῖ.
Ὅπως ἔλεγε, τούς ἔνιωθε τούς πιό δικούς
του ἀνθρώπους καί πάντα ζητοῦσε τήν προ-
στασία καί μεσιτεία τους γιά ὅποιον εἶχε
ἀνάγκη προσευχῆς, γιά τούς κεκοιμημένους,
γιά ὅσους ἦταν μακράν τοῦ Θεοῦ, γιά ὅλο
τόν κόσμο.

Θά μείνει στή μνήμη ὅλων γιά τήν ὁλο-
κληρωτική ἀφοσίωσή του καί θυσιαστική
παρουσία του σέ κάθε πλησίον σύμφωνα μέ
τήν παράδοση, τά πρωτοχριστιανικά πρό-
τυπα τῆς ἀγάπης τῶν πρώτων χριστιανῶν,
τῆς ἀνιδιοτελοῦς ἀγάπης πού δίνεται σέ
ὅλους, ἀνεξάρτητα ἀπό τό παρελθόν του,
τήν καταγωγή του, τήν κατάστασή του ἤ
τό τί εἶναι ὁ καθένας. Ἐνέπνευε αὐτήν τήν
ἀποστολική ἀγάπη σέ ὅλους, καθώς τούς
θεωροῦσε ἀδελφούς ἐν Χριστῶ. 

Ἡ ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη, κυρίως στό
πρόσωπο τοῦ ἐφημερίου της π. Ἰακώβ, ἦταν
μιά ἀνοιχτή ἀγκαλιά γιά ὅποιον ἔμπαινε
μέσα καί ἤθελε κάτι, εἴτε ὑλικό, εἴτε πνευμα-
τικό. Μία στήριξη, λίγη κατανόηση, ἕναν ὧμο
νά κλάψει, μιά βοήθεια, ἕνα χέρι φιλικό, μιά
καρδιά ἀνοιχτή καί διαθέσιμη, ἕναν πνευμα-
τικό ὁδηγό.

Ἦταν πάντα διαθέσιμος γιά τίς ἀνάγκες
τῶν ἐνοριτῶν του καί γενικά τῆς περιοχῆς

Μοναδικές Εμπειρίες...
j



του, τελώντας τήν θεία Λει-
τουργία τρεῖς φορές τήν ἑβδο-
μάδα καί καθημερινά ὅλες τίς
καθιερωμένες ἀκολουθίες
(ὄρθρο, ἑσπερινό, ἀπόδειπνο
κλπ). 

Στό τέλος τῆς θείας Λει-
τουργίας τῆς Κυριακή ἔβγαινε
στήν ὡραία Πύλη καί ἔκανε ἕνα
δεκάλεπτο κήρυγμα στούς πι-
στούς, ἀφοῦ πρῶτα μέσα στό
ἱερό εἶχε ἐξομολογηθεῖ στό συ-
νεφημέριό του γιά νά πεῖ τό κή-
ρυγμά του μέ καθαρή ψυχή καί
χωρίς κανένα βάρος, ὅπως ὁ
ἴδιος ὁμολογοῦσε. Αὐτό δείχνει
πόσο σημαντικό ἦταν γιά τόν
π. Ἰακώβ νά μιλάει γιά τό Θεό
στούς πιστούς. Δέν τό ἔκανε τυπικά, ἀλλά
ζοῦσε τό κήρυγμα ὄντως σάν τόν ζωντανό
λόγο τοῦ Θεοῦ πού ἐκείνη τήν ὥρα μετέδιδε
στούς πιστούς μέ ἀμεσότητα, ἁπλότητα καί
ζωντάνια, χρησιμοποιώντας καθημερινά πα-
ραδείγματα ἀπό τήν προσωπική ζωή του
καί μάλιστα μέ τήν εἰλικρίνεια καί τήν ταπεί-
νωση μιᾶς ἐκ βαθέων ἐξομολόγησής του. 

Πόσες φορές ἔβγαινε στήν ὡραία Πύλη
καί ἄρχιζε τό κήρυγμά του λέγοντας «Συγ-
χωρέστε με πού ἔχετε ἕναν τόσο ἄχρηστο
ἱερέα...». 

Τήν περίοδο τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς,

κάθε ἡμέρα τελοῦσε τήν Προηγιασμένη Θεία
Λειτουργία κατά τήν τάξη τῆς πρώτης
Ἐκκλησίας. Στόν κατανυκτικό ἑσπερινό τῆς
συγχωρέσεως στήν ἀρχή τῆς Μεγάλης Τεσ-
σαρακοστῆς ἔκανε στρωτή ἐδαφιαία μετά-
νοια σέ κάθε ἕναν ξεχωριστά ἀπό τούς
ἐνορίτες του λέγοντας τό «συγχωρέστε με»!
Τί ἀξιοθαύμαστο πραγματικά παράδειγμα!

Μνημόνευε πλῆθος ὀνομάτων στήν προ-
σκομιδή, ζώντων καί κεκοιμημένων καί κυ-
ρίως ὅσων δέν εἶχαν κανέναν γιά νά

προσεύχεται γι᾽
αὐτούς.

Συνάμα ἔδινε βάση
καί προέτρεπε τούς ἐνο-
ρίτες του στήν καθημε-
ρινή ἔντονη προσευχή
καί ἐπικοινωνία μέ τούς
Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας
μας τῶν ὁποίων οἱ πρε-
σβεῖες τους στό Θεό
εἶναι πολύτιμες γιά
κάθε ψυχή. Αὐτό τόνιζε
σέ πάρα πολλές ὁμιλίες
του, δηλαδή γιά τήν
δύναμη τῶν προσευχῶν
στούς Ἁγίους, πού με-
σιτεύουν γιά μᾶς στόν
Θεό.

Ὁ π. Ἰακώβ διακρί-
θηκε γιά τίς ἀρετές τῆς ταπείνωσης, τῆς
πραότητας καί τῆς ἐλεημοσύνης ἐνῶ πα-
ράλληλα τόν χαρακτήριζε ἡ ἐγκάρδια
αἴσθηση τοῦ χιοῦμορ πού εἶχε καί ἔβρισκε
πάντοτε διαφορετικούς τρόπους νά ἐνθαρ-
ρύνει τούς ἐνορίτες του νά ἀσκοῦν στήν
πράξη τίς χριστιανικές ἀρετές, στήν καθημε-
ρινότητά τους, σέ ὅλη τήν ζωή τους.

Σ᾽ ἕναν λόγο του χαρακτηριστικά εἶχε
ἀναφέρει ὅτι θά ἤθελε νά θυμοῦνται τήν ἐνο-
ρία του, ὡς ἐνορία τῆς ἀγάπης καί τῆς ἐλεη-
μοσύνης. Καί ὄντως αὐτό ἔκανε στήν πράξη
ὁ ἴδιος, ὥστε νά διαπιστώνουμε τώρα ὅτι τό
κατόρθωσε μέσα σέ λίγα χρόνια!
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Γνώρισόν μοι...
j

Ὁ λόγος τοῦ π. Ἰακώβ ἦταν ἁπλός

καί κατανοητός ἀπό ὅλους, ἔχοντας

ὡς πηγή τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ καί

τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Τά

κηρύγματά του ἐμπνεόταν ἀπό τήν

Καινή Διαθήκη καί ὁδηγοῦσαν

πάντα στήν διδαχή τῆς ἀληθινῆς,

βιωματικῆς πνευματικῆς ζωῆς.

Χρησιμοποιοῦσε πολλές φορές τό

δικό του καθημερινό βίωμα μέ τόν

Χριστό, γιά νά γίνει κατανοητός

καί μέσα ἀπό τά παραδείγματά

του νά νουθετήσει, νά διορθώσει,

νά ἐνθαρρύνει, νά παροτρύνει, νά

παρηγορήσει. Εἶχε πίστη διακαῆ

καί αὐτή τοῦ ἐνέπνεε τό ἁπλό,

ἀλλά ἀποστολικό του κήρυγμα,

στό ὁποῖο ξεδιψοῦσαν οἱ καρδιές

τῶν ἐνοριτῶν του καί τῶν πτωχῶν

πού ἦταν οἱ καθημερινοί του φίλοι

καί σύντροφοι.

Θά παραθέσουμε ἐδῶ λίγα λόγια

του, ἴσα-ἴσα γιά νά πάρουμε μία

μικρή γεύση πού ἁπλοῦ λευΐτη πού

κατέκτησε τόν Παράδεισο, γεύ-

θηκε τόν Χριστό ἀπό αὐτή τήν ζωή

καί τώρα ἀπολαύει τήν αἰώνια

ἀνάπαυση κοντά σ᾽ Ἐκεῖνον πού

τόσο πόθησε... 

Νουθεσίες ἀπό τίς ὁμιλίες του
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S.,  s .,S

«Ὁ Χριστός ἀγαπάει τούς φτωχούς.
Εἴμαστε πολύ εὐλογημένοι στήν ἐνορία
μας! Τό ξέρετε αὐτό; Εἶναι πολύ σπάνιο
μιά ἐνορία νά ἔχει πρόσωπο μέ πρόσωπο
ἐπαφή μέ τούς φτωχούς σέ καθημερινή
βάση... Εἰλικρινά σᾶς λέω, κάνω πιό πολύ
παρέα μέ φτωχούς, ἀπ᾽ ὅ,τι μέ ἄλλους.
Εἶναι μαζί μου ὅλη τήν ἡμέρα. Τί μεγάλη
εὐλογία πού ἔχω!»

S.,  s .,S

«Γιά μένα οἱ ἄστεγοι καί οἱ φτωχοί
εἰλικρινά μέ βοηθοῦν νά συνειδητοποιήσω
βαθειά τό μεγάλο δῶρο πού μᾶς ἔκανε ὁ
Θεός ὅταν ἦρθε στή γῆ καί γεννήθηκε σέ
μιά σπηλιά καί δέχθηκε τήν περιφρόνηση
ὅλου τοῦ κόσμου. Γιά τόν ἴδιο τόν Θεό πού
ἔφτιαξε ὅλο τό σύμπαν δέν ὑπῆρχε πουθενά
τόπος γιά νά γεννηθεῖ καί ἔπρεπε νά γεν-
νηθεῖ σέ μιά φτωχική φάτνη! Ἀπό Θεός
παντοδύναμος ἔγινε ἐκούσια φτωχός... 

Γι᾽ αὐτό καί ἐμεῖς τώρα ἐδῶ πού μᾶς
περιβάλλουν οἱ φτωχοί καί οἱ ἄστεγοι,
προσπαθοῦμε ὅσο μποροῦμε νά τούς βοη-
θήσουμε...». 

S.,  s .,S

«Ἄν θέλουμε νά δοῦμε τόν Χριστό, νά
Τόν νοιώσουμε ἄμεσα γιά νά εἶναι μαζί
μας ὑπάρχουν πολλοί εὐλογημένοι τρόποι
νά γίνει αὐτό, ἀλλά τό πρῶτο πού μᾶς λέει
ὁ Χριστός εἶναι νά θυμόμαστε στούς φτω-
χούς.

S.,  s .,S

«Κατά ἕνα παράδοξο τρόπο, ὁ Χριστός
εἶναι συνυφασμένος μέ τούς φτωχούς!»

S.,  s .,S

«Οἱ φτωχοί μᾶς διδάσκουν πῶς νά δί-
νουμε ἀνιδιοτελῶς ἐλεημοσύνη γιατί δέν
θά λάβουμε τίποτα ὡς ἀνταπόδοση. Μᾶς
θυμίζουν τί πρέπει νά κάνουμε γιά νά
εὐχαριστήσουμε τόν Θεό»

S.,  s .,S

«Οἱ φτωχοί πάντα μᾶς διδάσκουν!
Ἔχουν τόσα πολλά νά μᾶς προσφέρουν. Ὁ
Χριστός μας, πάντα μᾶς λέγει νά δίνουμε
στούς φτωχούς. Γιατί ὅμως;

Ὅπως καί στόν πλούσιο νεανίσκο.
Πάνω ἀπ᾽ ὅλα βλέπουμε τόν Χριστό μέσα
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ἀπό τό Εὐαγγέλιο νά ἐνδιαφέρεται γιά
τούς φτωχούς. Ἕνα παράδειγμα: Στούς
ἀσκητές πού ἀγωνίζονται μέ πολλές ἀσκή-
σεις καί κόβουν τά πάθη τους κτλ. ὁ Χρι-
στός κάποια στιγμή θά τούς ἀποκαλυφθεῖ
μέ κάποιο τρόπο. Ἀλλά τό παράδοξο εἶναι
μέ τούς φτωχούς, ὅτι ὁ Χριστός ἀμέσως
μᾶς φανερώνεται ἐκεῖ ὅταν κάνουμε ἐλεη-
μοσύνη!»

S.,  s .,S

«Φέτος τά Χριστούγεννα ἦρθε μέ
κυρία μέ 8 παιδιά στήν ἐκκλησία μας.
Ἐμεῖς μόλις εἴχαμε μοιράσει ὅλα τά δῶρα,
τά δέματα μέ τά τρόφιμα κλπ. Δέν
ὑπῆρχε τίποτα! Μοῦ λέει: «πάτερ, ἔχετε
τίποτα γιά μένα καί γιά τήν οἰκογένειά
μου; Ἔχω 8 παιδιά»

Τό μόνο πού εἶχα ἦταν χριστουγεννιά-
τικες κάρτες στό γραφεῖο μου. Τῆς ἔδωσα
τίς κάρτες. Ἐκείνη ξαφνιασμένη καί μέ
χαρά μοῦ ἀπαντᾶ: «πάτερ σᾶς εὐχαριστῶ!
δέν τό περίμενα αὐτό!» Ἐγώ μόνο πού
ἔβλεπα τό πρόσωπό της, κατάλαβα καί
ἔνιωθα ὅτι οἱ προσευχές της εἰσακούστη-
καν. Ὅταν βλέπουμε ἀνθρώπους ἀνακου-
φισμένους, ἀλλαγμένους, χαρούμενους
αὐτές τίς ἅγιες ἡμέρες, αὐτό δείχνει τό
δέος τῶν ἡμερῶν πού συνοδεύει τήν Γέν-
νηση τοῦ Χριστοῦ μας»

S.,  s .,S

«Ὅταν κάνεις κάποια ἐλεημοσύνη,
μήν τό σκέφτεσαι μετά, ἁπλά δῶσε. Μή
γινόμαστε στόχαστρο γιά τόν διάβολο τῆς
κενοδοξίας»
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S.,  s .,S

«Εἶναι γραφτό νά κάνουμε ἐλεημοσύνη
στούς φτωχούς, γιατί δέν θά λάβουμε ἀπό
αὐτούς τίποτα, ἀλλά ἀρκεῖ νά δίνουμε
πάντα ἐλεύθερα ἀπό κάθε ἰδιοτέλεια καί
μέ χαρά»

S.,  s .,S

«Οἱ φτωχοί δέν ἔχουν τίποτα. Ἀλλά
εἶναι κάτι τό ἱερό γιά τόν Χριστό καί γι᾽
αὐτό ἐμεῖς παίρνουμε εὐλογία κοντά τους»

S.,  s .,S

«Ἡ πραγματική φτώχεια δέν εἶναι νά
γεννιέσαι μέσα στήν ἀνέχεια, ἀλλά εἶναι
ὅταν ἔχεις τά πάντα καί μένεις μέ τί-
ποτα... 

Αὐτό μᾶς κάνει νά κατανοήσουμε τό

μεγαλεῖο τῆς Γέννησης τοῦ Χριστοῦ καί
Θεοῦ μας ἐδῶ στή Γῆ. Ὁ Θεός πού εἶναι
τό πᾶν καί δημιούργησε τά πάντα ἀπό τήν
ἀγάπη Του γιά μᾶς ἔγινε πάμφτωχος,
χωρίς νά ἔχει τίποτα ἐδῶ στή γῆ»

«Ὅταν ὁ Χριστός εἰσέρχεται στή ζωή
μας μᾶς ἀλλάζει ἐντελῶς. Γινόμαστε νέοι
ἄνθρωποι, ὅπως λέει καί ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος. Δέν μποροῦμε ἐμεῖς νά προσπα-
θήσουμε νά γίνουμε καλοί, Ἐκεῖνος μᾶς
κάνει καλούς ἀνθρώπους. Γιατί Αὐτός ὁ
ἴδιος εἶναι μέσα μας καί μᾶς ἀλλάζει καί
μᾶς ἀνακαινίζει. Δόξα τῶ Θεῶ πού γεν-
νήθηκε ὁ Χριστός!»

S.,  s .,S

«Ὅταν φύγουμε (ἀπ᾽ αὐτή τή ζωή)
θά ἤθελα νά θυμοῦνται τήν ἐνορία μας,
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ὡς ἐνορίας τῆς καλοσύνης καί ἐλεημοσύ-
νης. Καί τότε ὁ Χριστός θά μᾶς ἐπιβλέ-
πει καί θά πολλαπλασιάζει ὅλες τίς καλές
πράξεις μας»

S.,  s .,S

«Ὅταν κάποιος ἀκολουθεῖ τόν Χριστό,
ἀρχίζει νά εἶναι εὐγενικός καί καλός μέ τόν
συνάνθρωπό του. Ἀρχίζουμε νά μοιάζουμε
μέ τόν Χριστό στήν συμπεριφορά μας.
Συμπεριφέρεσαι σάν τόν Χριστό. Πονᾶς
τόν ἄλλον καί δέν θέλεις νά τόν πληγώ-
νεις, ἀγαπᾶς καί νοιάζεσαι γιά τόν ἄλλον.
Δέν κρίνεις τόν ἄλλον καί ὑπομένεις ὅλες
τίς δυσκολίες...»

S.,  s .,S

«Πρίν λίγες μέρες μέ πῆρε ἕνας πατέ-
ρας νά κάνω προσευχή γιά τήν κόρη του

πού εἶχε τάσεις αὐτοκτονίας καί πολλά
ἄλλα προβλήματα. Πολλοί ἄνθρωποι ἔκα-
ναν προσευχή γι᾽ αὐτό τό κορίτσι, ἀλλά
δέν ὑπῆρχε ἀλλαγή στήν κατάστασή της.
Καί σκέφτηκα «τόσος κόσμος κάνει προ-
σευχή κι ἐμένα θά ἀκούσει ὁ Θεός;».
Ἐκείνη τήν ὥρα ἔβγαινα ἔξω ἀπό τήν
ἐκκλησία μας καί συναντῶ δύο φτωχούς
πού μοῦ ζήτησαν φαγητό. Αὐτή τή
στιγμή σκέφθηκα κάτι. Τούς εἶπα: «Θά
σᾶς φέρω τό φαγητό, ἀλλά πρῶτα νά κά-
νουμε οἱ τρεῖς μας προσευχή γιά μία κο-
πέλα. Τούς ἄφησα νά ποῦν αὐτοί μιά
προσευχή καί εἰλικρινά σᾶς λέω, ἐκείνη τή
στιγμή πίστεψα ὅτι τό κορίτσι θά γινόταν
καλά. Ὁ Θεός ἀκούει πάρα πολύ τίς προ-
σευχές τῶν ἀνθρώπων πού εἶναι φτωχοί,
ἀνήμποροι, ταπεινωμένοι σ᾽ αὐτόν τόν
κόσμο...»

Γνώρισόν μοι...
j
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S.,  s .,S

«Προχθές ἔλαβα ἕνα κομβοσχοίνι ἀπό
ἕναν φυλακισμένο πού ἦταν φονιάς. Μέσα
στή φυλακή μετανόησε, ἔχει γίνει ὀρθόδο-
ξος καί τώρα φτιάχνει κομβοσχοίνια καί τά
στέλνει παντοῦ. Σᾶς πληροφορῶ τό κομ-
βοσχοίνι αὐτό τό ἔνιωθα ἁγιασμένο μέσα
στά χέρια μου...»

S.,  s .,S

«Ὁ Θεός εἶναι τόσο οἰκεῖος μαζί μας καί
κοντά μας καί θέλει νά μᾶς προσέχει. Μα-
κάρι ἐμεῖς νά Τόν ἀφήναμε νά τό κάνει»

S.,  s .,S

«Ὅταν βγαίνω στήν Μεγάλη Εἴσοδο,
θά δεῖτε ὅτι μνημονεύω τούς ἀνθρώπους
πού δέν ἔχουν κάποιον νά προσεύχεται γι᾽
αὐτούς. Πολύ τούς σκέφτομαι....»

S.,  s .,S

«Ὅταν προσεύχομαι νιώθω μιά ἀσπίδα
γύρω μου καί μιά δύναμη. Προσευχόμαστε
γιά νά ἔχουμε δύναμη στίς καθημερινές
μας δοκιμασίες καί νά μή μᾶς τραβήξουν οἱ
ἐπιθυμίες τοῦ κόσμου. Ἡ προσευχή μᾶς
δίνει αὐτή τήν ἀσπίδα καί δύναμη»

S.,  s .,S

«Ἕνας λόγος πού πᾶμε στήν ἐξομολό-
γηση, εἶναι νά διώξουμε ἀπό πάνω μας τά
ἁμαρτήματα π.χ. ζήλια, κακία γιά νά
μποροῦμε καί πάλι νά προσευχηθοῦμε ἀνε-
νόχλητοι μέ δύναμη...»

S.,  s .,S

«Ἡ ἀγάπη καί ἡ ἐλεημοσύνη εἶναι γιά
μᾶς τούς χριστιανούς πολύ σπουδαῖο κομ-
μάτι τῆς ζωῆς μας»
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S.,  s .,S

«Ἔχουμε τόν Χριστό στήν καρδιά
μας; Εἶναι μαζί μας ὅλη τήν ὥρα; Ἔτσι
πρέπει νά βαδίζουμε στήν καθημερινότητά
μας μαζί Του. Μ᾽ αὐτήν τήν καρδιά γε-
μάτη Χριστό κάνουμε ἐλεημοσύνη, ἔστω
καί ἄν μόνο ποῦμε μιά καλή κουβέντα
στόν ἄλλον. Τέτοια ἐλεημοσύνη μέ τήν
καρδιά μας γεμάτη Χριστό πάντα πολλα-
πλασιάζεται»

S.,  s .,S

«Τήν προσευχή, τήν ἐξομολόγηση, τή
νηστεία δέν τά κάνουμε ἐπειδή μᾶς τό λέει
ἡ Ἐκκλησία, ἀλλά γιά νά ἔχουμε μιά
ἀσπίδα χάριτος γύρω μας πού θά μᾶς φω-
τίζει τί νά ποῦμε καί πῶς νά ἀντιμετωπί-
ζουμε διάφορες καταστάσεις. Αὐτή τήν

ἀσπίδα τῆς χάριτος θέλεις νά τήν ἔχεις
πάντα μαζί σου καί νά μή συμβιβαστεῖς
μέ τά τοῦ κόσμου καί τήν χάσεις»

S.,  s .,S

« Σιγά σιγά πρέπει νά μαθαίνουμε νά
μιλᾶμε καί νά συμπεριφερόμαστε μέ κα-
λοσύνη καί ἀγάπη στόν ἄλλον καί θά
δεῖτε πόσο θά ἀγαπᾶτε νά τό κάνετε αὐτό.
Μᾶς γίνεται δεύτερη φύση»

S.,  s .,S

«Ὅταν κάποιος σᾶς ζητάει προσευχή,
γιά νά μήν ξεχάσετε τό ὄνομά του νά
ἔχετε πάντα μαζί σας χαρτάκι νά σημει-
ώνετε τό ὄνομα. Τό κάνω κι ἐγώ. Τόσο
σημαντική εἶναι ἡ προσευχή μας γιά τόν
ἄλλον. Εἶναι χρέος μας νά προσευχόμαστε
γιά τόν ἄλλον»

Γνώρισόν μοι...
j
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S.,  s .,S

«Μήν ἀρχίζετε τήν προσευχή ἐάν ἡ ψυχή
σας δέν εἶναι εἰρηνική, καθαρή, ἁγνή. Γι᾽
αὐτό δέν ἀκούγονται οἱ προσευχές μας. Νά
ἑτοιμάζουμε τήν ψυχή μας γιά νά προσευ-
χηθοῦμε»

S.,  s .,S

«Γι᾽ αὐτό πρέπει ὁ ἕνας νά προσεύχε-
ται γιά τόν ἄλλον. Καί γώ τώρα ὁμιλῶ σ᾽
ἐσᾶς καί ξέρω ὅτι προσεύχεσθε γιά μένα,
ὅπως κι ἐσεῖς νά γνωρίζετε ὅτι συνέχεια
προσεύχομαι γιά σᾶς...»

S.,  s .,S

«Θά ἤθελα πολύ νά ἤμουν σάν τόν
Γέροντα Πορφύριο. Μέ τά μάτια του καί
μέ τόν ἦχο τῆς φωνῆς του εἰρήνευε τόν

κόσμο γιατί εἶχε τόν Χριστό μέσα του.
Πιστεύω ὅτι ὁ Γέροντας Πορφύριος εἶναι
ὁ πνευματικός δάσκαλος τῆς ἐποχῆς μας»

S.,  s .,S

«Ἐμᾶς τούς χριστιανούς πρέπει νά μᾶς
γνωρίζουν ἀπό τήν καλοσύνη μας καί τήν
ἐλεημοσύνη μας, ὄχι νά κρίνουμε ὁ ἕνας
τόν ἄλλον γιά τό ποιός εἶναι πιό σω-
στός...»

S.,  s .,S

«Ὁ Παράδεισος ὑπάρχει. Ἐκεῖ θά
πᾶμε πρῶτα ὁ Θεός. Πρέπει ὅμως νά σκε-
φτόμαστε τό μέσον γιά τόν Παράδεισο
πού εἶναι ὁ Χριστός. Ἡ καλή σχέση μας
μέ τόν Χριστό, αὐτό θά μᾶς βάλει στόν
Παράδεισο»



έ νομίζω ὅτι ὑπῆρξε κάποιος ἄνθρω-
πος πού τόν γνώρισε καί δέν ἔνιωσε
ὅτι μπορεῖ ν᾽ ἀκουμπήσει πάνω του
ὡς φίλος γνήσιος. Γιά μένα ἦταν ὁ
πιό ἀκούραστος ἐργάτης τοῦ Χρι-
στοῦ πού γνώρισα ποτέ.

(...) Κάποτε συνόδευσα μέ τό αὐτοκίνητό
μου μέχρι το ἀεροδρόμιο τόν π. Ἰακώβ. Καθώς
προχωρούσαμε εἶδε ἕναν φτωχό πού ζητιάνευε
στήν ἄκρη τοῦ δρόμου. Σταματῶ στά φανά-
ρια καί ὁ π. Ἰακώβ ἐπέμενε νά ἀνοίξω τό πα-
ράθυρο τοῦ ὁδηγοῦ, φωνάζει τόν φτωχό πρός
τό μέρος του, τοῦ δίνει χρήματα καί τοῦ λέει:
«Σέ παρακαλῶ, κάνε προσευχή γιά τόν ἱερέα
Ἰακώβ πού θά ταξιδέψει...»

(...) Δέν γνώρισα ἄλλον ἄνθρωπο πού ν᾽
ἀγαπᾶ τήν ἱερωσύνη ὅπως ὁ π. Ἰακώβ. Θά
μοῦ λείψει πάρα πολύ ὅπως θά λείψει ἡ πα-
ρουσία του καί στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.

ἱερέας σέ κοντινή περιοχή

       

Πολυαγαπημένε μου φίλε,

Προῆλθες ἀπό μιά ἑβραϊκή οἰκογένεια γιά
ν᾽ ἀνακαλύψεις καί νά μοιράσεις τό φῶς τοῦ
Χριστοῦ στήν ἀληθινή Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Ἐπισκέφθηκες τούς ἀρρώστους, τούς φυ-
λακισμένους, τάϊσες τούς φτωχούς, συγχώρε-
σες τούς ἁμαρτωλούς, ἐνέπνευσες τήν ἀγάπη
τοῦ Χριστοῦ στούς ἀνθρώπους καί κήρυξες
τό θεῖο Λόγο. Μέ τήν σεμνή πρεσβυτέρα σου
μέ ἔκανες πάντα νά νιώθω τό σπίτι σου σάν
σπίτι μου καί πάντα ἀνταποκρινόσουν σέ πο-
λύωρες συζητήσεις γιά τίς πνευματικές ἀνα-
ζητήσεις μου χωρίς νά ὑπολογίζεις τό χρόνο.

       

Ὁ π. Ἰακώβ ἦταν τόσο ξεχωριστός ἄνθρω-
πος τοῦ Θεοῦ! Εἶμαι πολύ εὐλογημένος πού
ἔχω ἀκούσει τόσα κηρύγματά του. Πόσο θά
ἤθελα ν᾽ ἀκούσω κι ἄλλα! Εἶχε βαπτίσει τόν
γιό μου καί πάντα ἡ μνήμη του θά ἔχει ἰδιαί-
τερη θέση στήν οἰκογένειά μου.

Ἦταν ἕνας ζεστός καί καλός ἄνθρωπος,
πού σέ ἐνέπνεε μέ τό χάρισμα τοῦ λόγου του,
ἀκλόνητος καί ἀφοσιωμένος στό κάλεσμα τοῦ
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Μέ λόγια απλά...
j

Λίγες μαρτυρίες ἀνθρώπων 

πού  γνώρισαν τόν π. Ἰακώβ

Δ



Θεοῦ νά Τόν ὑπηρετήσει. Φαινόταν ὅτι ζοῦσε
πάνω ἀπ᾽ αὐτή τή ζωή. Ἡ γυναίκα μου κι ἐγώ
νιώσαμε βαθειά συντριβή στόν ἀπρόσμενο θά-
νατό του καί θά τόν μνημονεύουμε πάντοτε
στίς προσευχές μας.

       

Ὁ π. Ἰακώβ ἦταν πάντα μιά πηγή ἐμπνεύ-
σεως καί μετέδιδε χαρά στήν ἐνορία μας, στόν
Καναδᾶ.

Τί ἀληθινός ἐραστής τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ!
Πιστεύουμε ὅτι τώρα τούς ἔχει συναντήσει
πρόσωπο μέ πρόσωπο καί ζεῖ μαζί τους.

       

Ἡ ἀγάπη του γιά τούς ἁγίους, ἡ εὐλάβειά
του γιά τά ἱερά λείψανα τώρα ὁλοκληρώνεται,
ἀφοῦ ἡ ψυχή του ἀναπαύεται πλέον τώρα
στόν Παράδεισο μαζί μέ τόν Χριστό καί τούς
ἁγίους πού ἀγάπησε στήν ἐπίγεια ζωή του,
ἀπό τώρα καί ἕως τήν αἰωνιότητα. Σέ παρα-
καλοῦμε εὔχου γιά ἐμᾶς, ἀγαπημένε μας π.
Ἰακώβ ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ. Θά σέ
θυμόμαστε πάντα καί δέν θά ξεχάσουμε ποτέ
τό παράδειγμα πού μᾶς ἄφησες.

       

Κάποτε μετά τόν ἑσπερινό καί τήν ἐξομο-
λόγηση, καθίσαμε στήν ἐκκλησία καί μιλού-
σαμε γιά τήν ζωή μου γιά ὧρες. Κάποια
στιγμή μέ κοιτάζει πολύ σοβαρά «ἐάν δέν θέ-
λεις νά μοῦ ἀπαντήσεις, δέν πειράζει. Πιστεύω

ὅτι αὐτό... κι αὐτό ἔχει συμβεῖ μέ σένα (!)».
Ἔμεινα ἄναυδος καί σκέφτηκα: «Ναί, πράγ-
ματι ἔτσι ἔγινε πρίν ἀπό 24 χρόνια, ἀλλά δέν
ἤσουν ἐσύ ἐκεῖ! Μόνον ἐγώ τό ξέρω! Κανείς
ἄλλος!».

       

Κάποιο βράδυ καθόμασταν ἔξω ἀπό τό
Ναό καί συζητούσαμε καί ξαφνικά ἀπό τό σκο-
τάδι μᾶς πλησιάζει ἕνας ἄστεγος καί τοῦ λέει
«πάτερ, πεινάω...». Ὁ πάτερ Ἰακώβ ἀμέσως
ἄνοιξε τό ναό, τοῦ ἔφερε φαγητό καί τοῦ λέει:
«Σέ παρακαλῶ πές στόν τάδε (κάποιος ἄλλος
ἄστεγος) νά περάσει ἀπό ᾽δῶ γιατί τοῦ ἔχω
καινούργια ροῦχα νά τοῦ δώσω. Ἔχει ἀκόμα
τό μπουφάν πού τοῦ ἔδωσα; Ἔχω ἕνα μῆνα νά
τόν δῶ...»

Τότε ἐγώ ἀναρωτήθηκα μέσα μου «τόσο
καί τόσο κόσμο φροντίζει κάθε μέρα καί
θυμᾶται αὐτόν τόν ἄστεγο μέ τό μπουφάν;».
Ἀγαποῦσε ἀληθινά τόν πονεμένο ἄνθρωπο καί
τούς ἐνορίτες του. Ἕνας ἀπό τούς καλύτε-
ρους ἱερεῖς πού γνώρισα. Αἰωνία του ἡ μνήμη.

Εἶμαι τόσο τυχερός πού γνώρισα ἐν ζωῆ
τόν π. Ἰακώβ. Μᾶς δίδασκε πῶς νά δίνουμε ὅλο
τόν ἑαυτό μας καί πάντα νά βοηθᾶμε τόν δι-
πλανό μας. Ποτέ δέν νιώθαμε μόνοι. Ἡ παρου-
σία του ὀμόρφαινε τόν κόσμο καί τήν ζωή μας.
Εἶμαι σίγουρος ὅτι μᾶς κοιτάζει ἀπό ψηλά καί
εὔχεται νά συνεχίζουμε τίς καλές αὐτές πρά-
ξεις πού μᾶς ἔμαθε. Μᾶς λείπεις ἀγαπημένε μας
πατέρα.
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Ἁγία Κυράννα γεννήθηκε στήν
Ἀβυσσώκα τῆς Θεσσαλονίκης,

σημερινή Ὄσσα τῆς ἐπαρχίας Λαγ-
καδᾶ.

Ἡ ὀμορφιά τῆς ψυχῆς της συμβά-
διζε μέ τήν ἐξωτερική της ὡραιότητα, ἀφοῦ

ἦταν προικισμένη μέ τίς ἀρετές
τῆς σεμνότητας καί τῆς σωφρο-
σύνης. Ἔτσι περνοῦσε τή ζωή
της κοντά στούς γονεῖς της. Ὁ
μισόκαλος ὅμως διάβολος τή φθό-
νησε γιά τήν ἁγνότητά της καί
ἀφοῦ δέν μπόρεσε μέ πονηρούς
λογισμούς καί ἁμαρτωλές σκέ-
ψεις νά τήν παρασύρει στό κακό
καί νά τήν μεταβάλει σέ ὄργανό
του, βρῆκε ἄλλο τρόπο νά ταρά-
ξει τήν εὐτυχία τῶν δικῶν της
καί τή γαλήνη τῆς νεανικῆς καί
πεντακάθαρης ψυχῆς της.

Ἕνας τοῦρκος λοιπόν γενί-
τσαρος, πού ἦταν σούμπασης,
δηλαδή διοικητής τοῦ ἀστυνομι-
κοῦ τμήματος καί εἰσπράκτορας
τῶν φόρων ἀπό τά εἰσοδήματα,
ἐρωτεύθηκε τήν Κυράννα καί
προσπαθοῦσε νά τήν κατακτή-
σει μέ διάφορες κολακεῖες. Ἡ Κυ-

ράννα μέ κανένα τρόπο δέ δεχόταν
τίς κολακεῖες τοῦ τούρκου καί τίς μεγάλες
του υποσχέσεις γιά λίρες καί φορέματα.
Οὔτε ὅμως καί τίς φοβέρες του, ὅτι θά τήν
βασάνιζε σκληρά καί στό τέλος θά τήν θα-
νάτωνε ἄν δέ δεχόταν τό σκοπό του.

Ουράνιοι άνθρωποι...
j

Ἡ Ἁγία Κυράννα 
ἡ Νεοπαρθενομάρτυς

πολιοῦχος 
Ὄσσης Λαγκαδᾶ

S j
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Ἡ ἐπιμονή τοῦ γενίτσαρου δέν μπόρεσε
νά μεταβάλει τό Χριστιανικό της φρόνημα.
Ἔτσι ἀπογοητευμένος ὁ γενίτσαρος μαζί μέ
ἄλλους γενίτσαρους ἁρπάζουν τήν ἁγία καί
τήν ὁδηγοῦν στή Θεσσαλονίκη. Τήν φέρνουν
μπροστά στόν κριτή μέ τήν ψευδή κατηγο-
ρία ὅτι δῆθεν στήν ἀρχή δέχθηκε νά τόν παν-
τρευτεῖ καί νά ἀλλαξοπιστήσει, ἀλλά
ἀργότερα ἄλλαξε γνώμη.

Οἱ γονεῖς της τήν ἀκολούθησαν μέχρι τή
Θεσσαλονίκη.

Οἱ τοῦρκοι ἄρχισαν τήν ἴδια τακτική,
στήν ἀρχή κολακεῖες, καί μετά τήν ἀγριό-
τητα.

Ἡ Κυράννα ἄφοβη, ἀτάραχη μπροστά
στούς βιαστές τῆς θέλησής της δέ μιλοῦσε.

Εἶπε μόνο τά λόγια:
«Ἐγώ εἶμαι Χριστιανή καί ἔχω νυμφίον

τόν Κύριόν μου Ἰησοῦν Χριστόν, εἰς τόν
ὁποῖον προσφέρω ὡς προίκα τήν παρθενίαν
μου καί αὐτόν ἐπόθησα καί ποθῶ ἐκ νεότη-
τός μου καί διά τήν ἀγάπην του εἶμαι ἕτοιμη
νά χύσω καί τό αἷμα μου, διά νά ἀξιωθῶ νά
τόν ἀπολαύσω˙ ἀκούσατε λοιπόν τήν ἀπάν-
τησή μου καί πλέον ἄλλον λόγο μή περιμέ-
νετε νά σᾶς πῶ».

Ὕστερα ἀπό τήν ἀπάντηση ἔσκυψε ἡ
Κυράννα μέ πολλή σεμνότητα τό κεφάλι της
σιώπησε καί προσευχόταν νοερά στόν Κύριο
νά τήν ἐνδυναμώσει μέχρι τό τέλος τοῦ μαρ-
τυρίου.

Οἱ τοῦρκοι ὅταν εἶδαν τήν πίστη της
στό Χριστό καί τήν ἔριξαν στή φυλακή. Ὁ
σούμπασης, ἔλαβε ἄδεια ἀπό τόν μπέη τοῦ
κάστρου τῆς Θεσ/νίκης, τόν ἀλῆ ἐφέντη νά
μπαίνει στή φυλακή ὅποτε θέλει. Ἔμπαινε
τακτικά μέ ἄλλους γενίτσαρους καί τήν βα-
σάνιζαν. Ἄλλος τήν κλωτσοῦσε, ἄλλος τή
χτυποῦσε μέ ξύλο ἤ μέ μαχαίρι καί ἄλλος μέ
γροθιές μέχρι νά λιποθυμήσει. Τό βράδυ ὁ δε-
σμοφύλακας τήν κρεμοῦσε ἀπό τίς μασχά-
λες μέ ἁλυσίδες καί τήν ἔδερνε μέ ὅ,τι ἔβρισκε
καί τήν ἄφηνε κρεμασμένη μέσα στό χειμω-
νιάτικο κρύο.

Ἕνας Χριστιανός φύλακας τόν πλη-
σίαζε μόλις περνοῦσε ὁ θυμός του καί τόν
παρακαλοῦσε νά τοῦ δώσει ἄδεια νά ξεκρε-
μάσει τήν Ἁγία.

Ἐδῶ σημειώνει ὁ συγγραφέας τοῦ μαρ-
τυρίου της τά ἑξῆς:

«Ἡ Ἁγία εἶχε τόσην ὑπομονήν, ἠσυχίαν
καί σιωπήν, ὅπου σοῦ ἐφαίνετο ὅτι ἄλλη πά-
σχει καί ὄχι ἐκείνη καί ὅλος ὁ νοῦς της καί ἡ
προσοχή της, εὑρίσκετο εἰς τούς Οὐρανούς
καί εἰς τόν Χριστόν».

Στήν ἴδια φυλακή ἦταν φυλακισμένοι καί
ἄλλοι Χριστιανοί, ἑβραῖοι καί μερικές τουρ-
κάλες πού ἔλεγχαν τό δεσμοφύλακα ὡς
ἄσπλαχνο καί μή φοβούμενο τόν Θεό, γιατί
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τυραννοῦσε σκληρά μιά γυναίκα πού δέν
ἔσφαλε σέ τίποτε.

Αὐτός ὅμως ἀντιθέτως γινόταν ὅλο καί
πιό σκληρός. Τά φρικτά βασανιστήρια συνε-
χίστηκαν ἐπί μία ἑβδομάδα.

Τήν ἑβδόμη ἡμέρα κορυφώθηκαν τά βα-
σανιστήρια. Ὁ δεσμοφύλακας ὀργισμένος
ἅρπαξε τήν Ἁγία, τήν κρέμασε καί ἄρχισε νά
τήν χτυπάει ἀλύπητα μέ μιά μεγάλη ξύλινη
σχίζα, οἱ τουρκάλες φώναζαν, οἱ φυλακισμέ-
νοι ὅλοι τόν μάλωναν δυνατά καί ὁ δεσμοφύ-
λακας ἔπεσε κάτω μπρούμυτα καί ἄρχισε νά
κλαίει.

Ἐκείνη τή στιγμή ἡ Ἁγία ἄφηνε τήν τε-
λευταία της πνοή καί ἡ ψυχή της πετοῦσε
γιά νά ἑνωθεῖ μέ τό Χριστό πού τόσο πο-

θοῦσε καί γιά Χάρη Του μαρτύρησε. Στίς 4
μέ 5 ἡ ὥρα τό πρωί ἕνα μεγάλο φῶς ἔλαμψε
ξαφνικά στή φυλακή πού κατέβηκε σάν
ἀστραπή ἀπό τή σκεπή της. Τό φῶς αὐτό
περιέλουσε τό σῶμα τῆς μάρτυρος καί φωτί-
στηκε ὅλη ἡ φυλακή. Οἱ φυλακισμένοι Χρι-
στιανοί φώναζαν τό «Κύριε ἐλέησον», οἱ
ἑβραῖοι πέσανε μπρούμυτα καί οἱ τουρκάλες
φώναζαν: «ἄχ, ἄχ, τό κρίμα τῆς φτωχῆς Ρω-
μαίας ἔπεσε σάν ἀστραπή νά μᾶς κάψει». Ὁ
δεσμοφύλακας ἀπό τό φόβο του ἄρχισε νά
τρέμει καί εἶπε στόν φύλακα Χριστιανό νά
κατεβάσει τήν τετελειωμένη Κυράννα.

Τό φῶς σιγά-σιγά ὑποχώρησε, μιά
ἄρρητη ὅμως εὐωδία ἔμεινε γιά πολλή ὥρα σέ
ὅλη τή φυλακή.

Ὁ φύλακας ἄνοιξε μέ τά κλειδιά τά σί-
δερα, ἔλυσε τά χέρια τῆς Ἁγίας, σκέπασε μέ
σεβασμό τό ἅγιο λείψανο, θυμίασε καί κά-
θησε κοντά της, ὥσπου νά ξημερώσει. Δό-
ξασε τό Θεό πού τόν ἀξίωσε νά δεῖ τέτοια
θαυμαστά πράγματα, ἀλλά καί νά ἀκουμ-
πήσει καί νά περιποιηθεῖ τό μαρτυρικό λεί-
ψανο.

Τό πρωί διαδόθηκε σέ ὅλη τή Θεσσαλο-
νίκη ἡ φήμη τῆς μαρτυρικῆς τελείωσης τῆς
Ἁγίας καί ἡ ἔλλαμψη τοῦ ἁγίου φωτός. Οἱ
τοῦρκοι ντροπιασμένοι σιωποῦσαν, ἔδωσαν
τήν ἄδεια στούς Χριστιανούς νά πάρουν τό
λείψανο τῆς Ἁγίας καί οἱ Χριστιανοί γέμισαν
χαρά καί εὐφροσύνη γιά τά θαυμάσια τοῦ
ἀληθινοῦ καί ζωντανοῦ Θεοῦ μας.

Τήν ἔθαψαν ἔξω ἀπό τή Θεσσαλονίκη,
ἐκεῖ ὅπου ἐνταφίαζαν καί τούς ἄλλους Ὀρθο-
δόξους Χριστιανούς καί τά ροῦχα της τά μοί-
ρασαν γιά εὐλογία στούς πιστούς. Ἦταν 28
Φεβρουαρίου 1751 μ.Χ.

Πραγματικά εἶναι θαυμαστός ὁ Θεός ἐν
τοῖς ἁγίοις Αὐτοῦ.

Ταῖς πρεσβείαις τῆς ἁγίας, Κύριε ἐλέη-
σον ἡμᾶς, ἀμήν.

Ουράνιοι άνθρωποι...j

ΛΑΜΠΑΔΕΣ
λευκές γιά τήν Ἀνάσταση
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Διά χειρός και πνεύματοσ...
j

ζωγραφισμένες ἤ σκέτες

ΛΑΜΠΑΔΕΣ 
χειροποίητες 

ἀπό κερῆθρα μέ ἁγνό

μελισσοκέρι

Ὅπως κάθε χρόνο αὐτήν τήν ἐποχή
φτιάχνουμε λαμπάδες γιά τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα καί

τήν Ἀνάσταση. Μέ τό διακόνημα αὐτό μποροῦμε νά συνε-
χίζουμε τά ἔργα στό Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου.

Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιατί πάντοτε ἀνταποκρίνεσθε καί σᾶς
παρακαλοῦμε  νά πάρετε

καί φέτος γιά ἐσᾶς καί τούς
γνωστούς σας, τίς λαμπάδες
σας ἀπό τό Μοναστήρι μας,

βοηθώντας καί μέ αὐτόν
τόν τρόπο τό ἔργο μας.

ΛΑΜΠΑΔΕΣ
λευκές γιά τήν Ἀνάσταση

l λαμπάδα
λευκή γιά τήν
Ἀνάσταση
μέ τό Χριστός Ἀνέ-
στη καί τήν εἰκόνα
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
μας πού κρατᾶ τό λά-
βαρο τῆς Ἀναστά-
σεως.
Ἀτομική συσκευασία
σέ διάφανο κουτί.

συσκευασμένες σέ κουτί

Συμβολίζουν τά 33 χρόνια τοῦ Χριστοῦ
καί εἶναι ἀναμμένα μέ τό Ἅγιο Φῶς. Εἶναι εὐλογία καί
προστασία νά ἀνάβετε κάθε μέρα ἕνα ἀπό τά 33 κεράκια τοῦ
Ἁγίου Φωτός στό σπίτι σας.

Τά 33 κεριά τῶν Ἱεροσολύμων
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Τό ἐξαιρετικό βιβλίο «οἱ
περιπέτειες ἑνός προσκυ-
νητῆ» πού μιλᾶ γιά τή
νοερά προσευχή, σέ εἰκο-
νογραφημένο γιά νά γίνε-
ται κατανοητό σέ μικρούς
καί μεγάλους.

✆ 26340-44391 (9-2 π.μ. & 6-9 μ.μ.) l ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

Οἱ περιπέτειες ἑνός προσκυνητῆ

(εἰκονογραφημένο)

Γνήσιο Θυμίαμα (λιβάνι)

συσκευασία μισόκιλου 
συσκευασία κιλοῦ

συσκευασία τετάρτου 

l Χερουβικό l Γαρδένια  l Μύρο l Βηθλεέμ l Ἄξιον Ἐστί l Μύρο Σάρωφ 
l Νυχτολούλουδο l Ἀναστάσιμο l Τριαντ/λο μέ κεχριμπάρι l Ἀγγελικό 
l Ἄνθος Ἐρήμου l Βυζαντινό l Φούλι l Σύπερ  l Σμύρνα l Ἀμέθυστος

Λιβάνι-Θυμίαμα μέ
ἀνανεωμένη σύνθεση, 

μέ ἀκόμα καλύτερες
πρῶτες ὕλες καί ἀρώ-

ματα πού τελειοποιοῦν
τήν ποιότητα τοῦ θυ-

μιάματος πού προσφέ-
ρεται στό Θεό.
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Ἅγιος Ἰωάννης Μαξίμοβιτς, Ἐπίσκοπος Σαγγάης
Ἡ συγκλονιστική βιογραφία ἑνός νεοφανοῦς & θαυματουρ-
γοῦ Ἁγίου πού ἔζησε στίς ἡμέρες μας καί πού ἡ Ἱερά Μονή
μας μετέφρασε τό βίο του στά ἑλληνικά. 

l Ἀκολουθία & Πα-

ρακλητικός Κανών
l Βιογραφία

ΒΙΒΛΙΑ πού συνιστοῦμε νά διαβάσετε: 

ΙΗΣΟΥΣ 
ὁ ΕΡΩΤΑΣ τῆς
ΚΑΡΔΙΑΣ μου

Ένα ἀκόμη νέο βιβλίο μᾶς προσφέρει ο Γέροντάς μας Νε-
κτάριος Μουλατσιώτης, το οποίο προλογίζει ο Καθηγούμε-
νος της Ι. Μ. Μ. Βατοπαιδίου Αρχιμανδρίτης Γέροντας
Εφραίμ καί πού μᾶς βοηθᾶ πολύ στόν στόχο τῆς ζωῆς μας
καί στόν πνευματικό μας ἀγώνα.
Αξίζει ὅλοι νά τό διαβάσουμε.

Ἕνα βιβλίο πού μέ τόν κατανοητό καί ζωντανό λόγο
τοῦ Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη, ἀπαντᾶ σέ
πάρα πολλά ζητήματα πού ἀφοροῦν τήν ὕπαρξη τοῦ
Θεοῦ, τήν μετά θάνατον ζωή, τόν Παράδεισο καί τήν
Κόλαση, τήν ἐξομολόγηση, τήν Θεία Κοινωνία κ.ἄ.
Ἀποτελεῖ κατήχηση στήν πίστη μας ὡς βίωμα τῆς
προσωπικῆς σχέσης μέ τόν Θεό. 

Γέροντος 
Νεκταρίου Μουλατσιώτη

Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ
ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΣ

ΛΟΓΟΣ

νέο βιβ
λίο

Ἡ συγγραφέας τοῦ βιβλίου κ. Κων-
σταντίνα Παλαμιώτου-Θωμαΐδου,
δρ. Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου
Ἀθηνῶν, ἐκτός ἀπό τήν σκιαγράφηση
τῆς μορφῆς καί τοῦ ἔργου τοῦ Γέρον-
τος Νεκταρίου ἀναφέρεται ἐπώνυμα
καί σέ δεκάδες σημεῖα - θαύματα, τά
ὁποῖα ἐτέλεσε ὁ Θεός μέ τόν ἐπιστήθιο
σταυρό τοῦ Γέροντος ὁ ὁποῖος φέρει
Τίμιον Ξύλο. 
Ἕνα βιβλίο, τό ὁποῖον θά ἀγαπήσετε
καί θά σᾶς κάνει νά δακρύσετε γνωρί-
ζοντας μέσα ἀπό τίς σελίδες τοῦ βι-
βλίου αὐτοῦ τόν Γέροντα Νεκτάριο
καί τήν καρδιά του.

l Ὁ Γέροντας Νεκτάριος
ὅταν ὁ οὐρανός μιλᾶ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ l ✆ 26340-44391 (9-2 π.μ. & 6-9 μ.μ.)



●ΒΑΛΣΑΜΕΛΑΙΟἈναλγητικό, ἀντιφλεγ-
μονῶδες καί ἐπουλωτικό, εἶναι ἐξαιρετικά ἀποτελεσμα-
τικό γιά τήν ἰσχιαλγία καί τήν ὀσφυαλγία, ὅπως καί γιά
κάθε πόνο ρευματικό, γιά τούς πόνους τῶν ἀρθρώσεων
καί τήν ὑδρωπικία. Γιά κάθε εἴδους πληγές, πρόσφατες
ἤ ἀνοιχτές, κακώσεις, μώλωπες καί ἐκχυμώσεις, δια-
στρέμματα, ἐγκαύματα, φλεγμονές, ἕλκη, οἰδήματα. Μέ

μιά ἁπλή ἐπάλειψη. Ἀνακουφίζει καί θεραπεύει ἄμεσα:
πληγές, ἐγκαύματα, κιρσούς, φλεγμονές, ἐρεθίσματα,
κνησμούς, τσιμπήματα ἐντόμων, δερματοπάθειες, σκα-

σίματα σέ πτέρνες καί ἀγκῶνες, ἐξωτερ. αἱμορροΐδες,
ρευματισμούς, ἀρθριτικά. Τρεῖς σταγόνες στό ρό-
φημα θεραπεύει το ἕλκος στομάχου, τήν διάρροια,
ἐσωτερικές φλεγμονές, καοῦρες, ἐσωτερικές καί
ἐξωτερικές αἱμορροΐδες. Εἶναι τονωτικό γιά τήν
ἀποκατάσταση τοῦ νευρικοῦ συστήματος.

Ὑγεία ἀπό τό φαρμακεῖο τοῦ Θεοῦ

Βαλσαμέλαιο θεραπευτικό
ἤ Ἔλαιον Ὑπερικοῦ ἤ Σπαθόλαδο ή Κοψόλαδο

l ΧΑΜΟΜΗΛΕΛΑΙΟ Διευκολύνει τή θεραπεία τῆς
ἀκμῆς, καθαρίζει τό δέρμα, θεραπεύει τά σκασμένα χέρια,
καταπραϋντικό ἐκζεμάτων μέ κνησμό. 
Γιά Βρέφη: Κρυολόγημα τοῦ στήθους. Μασάζ στή κοιλιά
γιά κολικούς.
Μέ ἐντριβές βοηθᾶ σέ νευραλγίες ἤ ρευματικούς πόνους,
ἀνακουφίζει τά κουρασμένα χέρια καί πόδια. Θά ἠρεμήσει
καί τό ἐρεθισμένο δέρμα. Ἀντιφλεγμονικό, ἀντισπασμωδικό,
καταπραϋντικό καί χαλαρωτικό μέ ἀντιαλλεργικές ἰδιότη-
τες. Χρήσεις: Ἕλκος τοῦ στόματος • Διάρροια • Δυσπεψία

καί ξυνίλα • Ἀϋπνία • Σύνδρομο ἐρεθισμοῦ τῶν ἐντέρων
• Ἕλκος στομάχου.

l ΛΕΒΑΝΤΕΛΑΙΟ Ἀνακουφίζει τά ἠλιακά
ἐγκαύματα. Χρησιμοποιεῖται καί ὡς ἀντιηλιακό.
• Μασάζ γιά: Μῦς πού πονᾶνε, κροτάφους,
αὐχένα.  Τρεῖς μέ τέσσερις σταγόνες στό ρόφημα,

καταπολεμᾶ πονοκεφάλους, πονόδοντο (μέ
ἐπάλειψη στό μάγουλο), ἡμικρανίες καί νευ-
ρασθένειες (κατάθλιψη) • Μέ μασάζ πρίν
τόν ὕπνο εἶναι ἠρεμιστικό καί χαλαρωτικό.
l ΑΓΡΙΟΡΑΔΙΚΕΛΑΙΟ Μέ ἁπλή ἐπά-
λειψη σβήνει τίς δύσκολες ρυτίδες, τά καφε-
τιά στίγματα τῆς ἡλικίας, τίς μικρές ἐλιές,
ἐξαφανίζει τίς βλεφαρίτιδες καί τίς «σακού-
λες» κάτω ἀπό τά μάτια.  Τρεῖς μέ τέσσερις

σταγόνες στό ρόφημα, κατεβάζει τή χοληστερίνη, τό σάκχαρο, βοη-
θάει στό συκώτι καί στήν κατακράτηση ὑγρών.
l ΔΑΦΝΕΛΑΙΟΤό δαφνέλαιο εἶναι πλούσιο σέ βιταμίνη Ε καί λι-
παρά ὀξέα. Τονωτικό τῶν μαλλιῶν, προστατεύει καί ἐνισχύει τή δομή
τῆς τρίχας, τρέφει, δυναμώνει καί δίνει λάμψη στό μαλλιά. Ἰδανικό γιά
τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἐποχιακῆς ἤ μόνιμης τριχόπτωσης γιά ἄνδρες
καί γυναῖκες. Χρήση: Μασάζ γιά τό δυνάμωμα τῶν μαλλιῶν. Κάντε
ἀπαλό μασάζ μέ μιά ποσότητα στό τριχωτό τοῦ κεφαλιοῦ γιά 2-3
λεπτά, ἀφῆστε το νά δράσει γιά μισή ὥρα καί ξεπλύνετε στή συνέχεια.
l ΡΙΓΑΝΕΛΑΙΟ Κατάλληλο γιά: Μύκητες Νυχιῶν,
Ψωρίαση, Πιτυρίδα, Κασίδα, Ἀρθρίτιδα, Σμηγματόρ-
ροια, Λειχῆνες, Ψεῖρες. Ἡ ἰσχυρή ἀντιική καί ἀντιβα-
κτηριδιακές ἰδιότητες βοηθοῦν στίς δερματικές
λοιμώξεις. Τρεῖς μέ τέσσερις σταγόνες στό
ρόφημα, βελτιώνει καί βοηθᾶ τό ἀναπνευ-
στικό καί σκοτώνει τά μικρόβια. Ἀντιπα-
ρασιτικό βοηθᾶ σέ προβλήματα πέψης.
Μπορεῖ νά ἐνισχύσει τό ἀνοσοποι-
ητικό σύστημα. Εἶναι ἀποτοξινωτικό.
Τό ριγανέλαιο ἔχει ἀντιοξειδωτικές
ἰδιότητες γιά τίς ὁποῖες πιστεύεται ὅτι
παίζουν καθοριστικό ρόλο στήν πρό-
ληψη πολλῶν μορφών καρκίνου.
Εἶναι μιά καλή πηγή σιδήρου, μαγγα-
νίου καθώς καί ἀσβεστίου.

28 l ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ l ✆ 26340-44391 (9-2 π.μ. & 6-9 μ.μ.)

μέ ἐλαιόλαδο καί θεραπευτικά βότανα

Το γνωστό ἀπό τήν ἀρχαιότητα γιά τίς

πολύτιμες θεραπευτικές ἰδιότητές του
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Εἰδική γιά: 
l Ἐγκαύματα l Ἐπούλωση τραυμάτων.
l Ἐξαφανίζει τά σπυριά νεότητας.l Σπυριά
προερχόμενα ἀπό διάφορες αἰτίες l Φα-
γοῦρες l Συγκάματα l Ἀλλεργικές παθήσεις
ἀπό ἔντομα, φυτά κ.ἄ. l Πρόληψη καί θερα-
πεία κατακλίσεων l Ἕρπητα l Ψωρίαση 
l Μουρμουτσέλες l Πανάδες στό πρόσωπο
l Μύκητες l Ἐκζέματα l Τσιμπήματα ἀπό
ἔντομα l Σκασίματα l Λεύκη l Φουσκάλες
στά χέρια καί διάφορα σημεῖα τοῦ σώματος
ἀπό μεγάλη καταπόνηση l Γρατζουνιές καί
μολύνσεις ἀπό χόρτα l Προστατεύει τό
ἀνθρώπινο δέρμα ἀπό τόν ἥλιο.

Εἰδική γιά: 
l Χρόνιες ρευματοαρθριτικές παθήσεις
l Ἐξάλειψη τῶν πόνων ἀπό χτυπήματα.
l Ἐξάλειψη τῶν πόνων καί πρηξιμάτων.
l Ψύξη μέσης, λαιμοῦ & ἄλλων σημείων.

l Χαλάρωση διαφόρων σημείων του σώμα-
τος ἀπό κούραση, πόδια, χέρια κ.ἅ.
l Ἅλατα στόν αὐχένα.
l Πονοκέφαλος ἀπό κρύο καί κούραση
l Ἐπαναφορά σπονδύλων.
l Κτυπήματα, μώλωπες, τραύματα ἀπό ὁποι-
αδήποτε αἰτία.
l Χρόνιες παθήσεις μέσης  (20 – 25 χρόνων).
l Χρήση γιά μασάζ μετά ἀπό κατάγματα καί
ἐφ’ ὅσον ἔχει ἀφαιρεθεῖ ὁ γύψος ἤ ὁ νάρθη-
κας ἀπό τόν ὀρθοπεδικό, γιά νά ἐπανέλθει
στήν ἀρχική φυσική του κατάσταση τό πά-
σχον σημεῖο l Χρόνιες κεφαλαλγίες 
l Χιονίστρες l Κάλοι ποδιῶν.

γιά παθολογικές & δερματολογικές παθήσεις

ΑΛΟΙΦΕΣ πολυθεραπευτικές

Πολυθεραπευτική ἀλοιφή γιά παθολογικές παθήσεις:

Πολυθεραπευτική ἀλοιφή γιά δερματολογικές παθήσεις:

πολύ ἀποτελεσματικές!

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ l ✆ 26340-44391 (9-2 π.μ. & 6-9 μ.μ.)
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Διά χειρός και πνεύματος...
j

l Ἀντιδωροθῆκες σέ 2 νέα σχέδια

Πετσέτα (φάκελλος) 
γιά τό πρόσφορο σέ δύο
κεντημένα πολύ ὄμορφα
σχέδια.

Διάσταση: 18 Χ13 ἑκατ.

Ἀντιδωροθῆκες σέ δύο νέα
κεντημένα ὄμορφα σχέδια Διάσταση: 18 Χ13 ἑκατ.

l πετσέτα φάκελλος γιά τό πρόσφορο σέ 2 νέα σχέδια

Μπορεῖτε καθημερινά νά σταυρώνεστε μέ τό
λαδάκι τοῦ εὐχελαίου γιά εὐλογία καί θεραπεία
ψυχικῶν καί σωματικῶν ἀσθενειῶν.

Μύρο Νάρδου μέ λαδάκι 
ἀπό 40 ἅγια Εὐχέλαια 
πού τελέστηκαν στόν 

Πανάγιο Τάφο τοῦ Κυρίου μας.

Εὐλογία ἀπό τό ἁγίασμα καί εὐωδία ἐκλεπτυσμένων
ἀρωμάτων Νάρδου Ἁγίας Μαρίας Μαγδαληνῆς.
Μπορεῖτε νά βάζετε ἐπάνω σας ἤ νά ραντίζετε τό
σπίτι σας μέ τό ἐκκλησιαστικό ἄρωμα πού φτιά-
χνουμε στό Μοναστήρι μας. Μπορεῖτε ἐπίσης νά τό
βάζετε στίς εἰκόνες πού ἔχουν τζάμι, ἤ νά τό προσφέ-
ρετε στήν Ἐκκλησία.

Μύρο Νάρδου μέ ἁγίασμα
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l  Βραχάκι ἀπό τόν 
Φρικτό Γολγοθᾶ.

l  Ἁγιολούλουδο ἀπό τόν 
Πανάγιο Τάφο.

l  Ἁγνό κερί ἀπό τή σφράγιση 
τοῦ Παναγίου Τάφου.

l  Κορδέλλα ἀπό τήν λιτάνευση 
τοῦ ἐπιταφίου τῆς Παναγίας
στή Γεθσθημανῆ.

l Μύρο ἀπό τόν Πανάγιο Τάφο.

l Λαδάκι ἀπό τίς ἱερές κανδῆλες  πού
καῖνε στόν Γολγοθᾶ, στόν Πανάγιο Τάφο
καί  στά ἄλλα ἱερά Προσκυνήματα.

κεντημένα ΦΥΛΑΧΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ
πού περιέχουν πολλές εὐλογίες

Ὁ σταυρός/φυλαχτόκαί τό εἰκονάκι/φυλαχτό
περιέχουν ἀκριβῶς ὅλες τίς εὐλογίες πού 

περιέχουν καί τά κεντημένα φυλαχτά τῶν Ἱεροσολύμων

Κάθε χειροποίητο φυλαχτό περιέχει
μέσα ὅλες τίς ἑξῆς εὐλογίες:

l εἰκονάκι φυλαχτό
ἀνοιγόμενο εἰκονάκι μέ τήν
Παναγία ἤ τόν Χριστό μας
(περιέχει τίς εὐλογίες τῶν
Ἱεροσολύμων).

l σταυρός φυλαχτό
ἀνοιγόμενος  (περιέχει τίς εὐλογίες 

τῶν Ἱεροσολύμων) 
Διαστάσεις σταυροῦ 3×2  ἑκατ.



Ἀγαπητοί μας φίλοι καί ἀδελφοί,
Στόν Ἱερό Ναό τῶν

Ἁγίων μας Νεκταρίου καί
Φανουρίου μετά τά μάρ-
μαρα πού τοποθετήθηκαν
πρίν λίγα χρόνια, σειρά
τώρα ἔχει ἡ ἁγιογράφηση
τοῦ ἱεροῦ ναοῦ.

Μέ τήν βοήθεια τοῦ
Θεοῦ καί τήν εὐλογία τῶν
ἁγίων μας, θά ξεκινήσουμε

τήν ἁγιογράφηση ἀπό τήν κόγχη τοῦ Ἱεροῦ καί συγκεκριμένα μέ τήν
Πλατυτέρα. Ἀπευθυνόμαστε σέ ὅσους ἀπό  ἐσᾶς ἐπιθυμεῖτε νά συμ-
βάλλετε μέ ὁποιοδήποτε ποσόν στήν ἁγιογράφηση τῆς Θεοτόκου, πού
κοσμεῖ τό Ἱερό τοῦ ναοῦ καί εὐχόμεθα ἡ Χάρις τῆς Μητέρας τοῦ Θεοῦ
μας καί γλυκυτάτης μανούλας ὅλων μας, ἡ Πλατυτέρα τῶν Οὐρανῶν,
νά εὐλογήσει καί τό ἔργο αὐτό, ὅπως εὐλογεῖ τόσα χρόνια τήν Ἱερά
Μονή μας καί κατευθύνει τήν ζωή μας στό θέλημα τοῦ Υἱοῦ της. 

Εὐχόμεθα ἡ Πανάχραντος Θεοτόκος νά εὐλογεῖ καί νά ἔχει ὑπό τήν
σκέπη τῆς προστασίας της καί ὅλους ἐσᾶς πού ἀπό ἀγάπη θυσιαστική
πρός τόν Θεό καί ἀμέριστη ἀγάπη στούς Ἁγίους μας, στόν Ἅγιο Νε-
κτάριο καί στόν Ἅγιο Φανούριο, θά προστρέξετε εἰς βοήθεια τῆς ἁγιο-
γράφησης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Μονῆς μας. Ἐκ τῶν προτέρων σᾶς
εὐχαριστοῦμε καί εὐχόμεθα καί προσευχόμεθα γιά ἐσᾶς. 

Τά ὀνόματά σας, ὅπως καί τῶν μέχρι τώρα βοηθούντων στήν ἀνέ-
γερση καί ἀποπεράτωση τοῦ Ναοῦ, καί ἐν γένει τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, θά
μνημονεύονται στήν Ἱερά Μονή μας, ἀλλά ἀναγράφονται καί στό
Οὐρανό, εἰς μνημόσυνο αἰώνιο... 

ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΜΑΣ

ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 


