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IEPA MONH AΓIOY NEKTAPIOY
TPIKOPΦO ΦΩKI∆OΣ
330 56 EYΠAΛIO
τηλ.-fax 26340 - 44.391

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

Tό περιοδικό µας εrναι δωρεάν. 
^H ταχυπληρωµή πού âσωκλείουµε εrναι 
γιά ¬σους θέλουν προαιρετικά νά àποστεί-
λουν τήν âλεηµοσύνη τους γιά τό Mοναστήρι
µας, πού εrναι •πό àνέγερση καί öχει àνά-
γκη τήν βοήθειά σας.   
≠Oσοι λοιπόν θέλετε νά βοηθήσετε τήν àνέγερση
τÉς MονÉς, καθώς καί τήν öκδοση αéτοÜ τοÜ
περιοδικοÜ, µπορεÖτε νά µÄς àποστέλετε τήν βοή-
θειά σας µέ τήν ταχυπληρωµή πού âσωκλείουµε
¦ µέ κατάθεση στήν \Eθνική Tράπεζα στόν àριθ-
µό 426/440265-04 δίνοντας καί τό ùνοµά σας.
Kατόπιν âνηµερ΅στε µας τηλεφωνικά γιά νά
λάβετε τή σχετική àπόδειξη.

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

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

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

§
Λίγο πρίν τελειώσει τό 2004 µιά φοβερή κατα-

στροφή öπληξε τή γÉ καί χιλιάδες συνανθρώπους

µας. Mιά καταστροφή πού ôλλους µÄς συγκλόνισε

πολύ καί ôλλους λιγότερο. Στή Nοτιοανατολική

\Aσία χιλιάδες εrναι οî ôνθρωποι πού öχασαν τή

ζωή τους àπό τό φοβερό τσουνάµι πού ξεσήκωσε ï

σεισµός τ΅ν 9 ρίχτερ καί πού öπληξε τόσες àκτές µέ

àνυπολόγιστες καταστροφές, χιλιάδες θύµατα,

ëκατοµµύρια ôστεγους καί àµέτρητα çρφανά παι-

διά. Kαί µέσα σ\ αéτή τήν καταστροφή πού γέµισε

¬λο τόν κόσµο πόνο καί öκανε ëκατοµµύρια µάτια

νά δακρύσουν, àκούστηκαν κάποιες κραυγές àπελ-

πισίας âναντίον τοÜ ΘεοÜ καί κατηγορίας ¬τι

\EκεÖνος âπέτρεψε νά γίνει κάτι τόσο καταστροφικό

καί τόσο αîµατηρό... 

‰Aραγε τί öχουµε µέσα µας γιά τό Θεό;

Γιατί κάποιοι Tόν θυµοÜνται µόνον ¬ταν εrναι

νά Tόν àναθεµατίσουν καί νά TοÜ καταλογί-

σουν ¬σα µέ τά χέρια µας âµεÖς οî ôνθρωποι

καταστρέφουµε; Kοιτ΅ τήν ε¨κόνα Tου καθώς

\EκεÖνος προσεύχεται στή ΓεσθηµανÉ... Π΅ς εrναι

δυνατόν ποτέ νά σκεφθοÜµε, öστω καί σάν àστρα-

πιαία σκέψη νά περάσει àπό τό µυαλό µας, ¬τι

\EκεÖνος πού πόνεσε γιά νά λυτρώσει τό κάθε παιδί

Tου àπό τόν πόνο θά µποροÜσε ποτέ νά προκαλέ-

σει πόνο; Π΅ς εrναι δυνατόν \EκεÖνος πού öτρεξε

νά βρεÖ àκόµα καί τό τελευταÖο προβατάκι τÉς ποί-

µνης Tου στούς γκρεµούς καί στά λαγκάδια γιά νά

µήν πληγωθεÖ καί χαθεÖ, θά öστελνε στόν ùλεθρο µέ

τέτοιο θάνατο τόσες χιλιάδες àπό τά παιδιά Tου;

Π΅ς εrναι δυνατόν \EκεÖνος πού µÄς κάλεσε ¬λους

κοντά Tου λέγοντάς µας νά καταφύγουµε σ\ Aéτόν

¬λοι οî κοπι΅ντες καί πεφορτισµένοι γιά νά µÄς

àναπαύσει µέ τήν àγάπη Tου, π΅ς εrναι τώρα δυνα-

τόν νά σκόρπισε τέτοιο θανατικό στά παιδιά Tου;

Tί ôνθρωποι ôραγε ε€µαστε âµεÖς πού τήν €δια τήν

\Aγάπη (γιατί ï Θεός δέν öχει êπλά àγάπη, εrναι ™

\Aγάπη) τήν àµφισβητοÜµε καί τήν καχυποπτευό-

µαστε; Kαί ξέροντας ¬τι \EκεÖνος ποτέ δέν θά àπα-

ντήσει, γιατί ¬πως καί ¬ταν Tόν κατηγοροÜσαν

λίγο πρίν τήν Σταύρωση, \EκεÖνος σιωποÜσε, öτσι

καί τώρα êπλά •ποµένει κάθε βλάσφηµη σκέψη

µας, κάθε àγανάκτησή µας. \Aντί νά κατηγοροÜµε τό

Θεό πού πάντα στέκεται Πατέρας στοργικός, εéερ-

γέτης γιά ¬λους, φίλος καί àδελφός µας, ôς κοιτά-

ξουµε τούς ëαυτούς µας. ‰Aς κρίνει ï καθένας τό

δικό του µέτρο àγάπης µέχρι ποÜ φθάνει. ‰Eφτασε

ôραγε âκεÖνο τοÜ ΘεοÜ πού öδωσε τόν Yîό Tου νά

σταυρωθεÖ γιά τή σωτηρία ¬λων µας; ‰Eφτασε

ôραγε τήν àγάπη τοÜ YîοÜ, πού àπό Θεός öγινε

ôνθρωπος καί θυσιάστηκε γιά ¬λους τούς ôλλους

àνθρώπους, γιά ¬σους πέρασαν, γιά µÄς σήµερα

καί γιά ¬σους θά\ρθουν; \Aντί ν\ àγανακτοÜµε µέ

τό Θεό ôς µετρήσουµε τά λάθη µας καί τίς

âλλείψεις µας, ôς àναλογιστοÜµε π΅ς καταντή-

σαµε µέ τά µίση, τίς ¨διοτέλειες καί τά πάθη

µας τόν ùµορφο κόσµο πού \EκεÖνος öφτιαξε γιά

νά τόν àπολαµβάνουµε ¬λοι µας καί τόν παρέ-

δωσε σ\ âµÄς, τό πλάσµα καί παιδί Tου καί π΅ς

âµεÖς àλήθεια τόν καταντήσαµε! ≠Oπως καταντή-

σαµε στεγνές καί νεκρές àπό àγάπη τίς καρδιές µας

καί πολλές φορές, àντί νά δίνουµε êπλόχερα

àγάπη, δέ λέµε κôν µιά καληµέρα στό διπλανό µας.

‰Aς στρέψουµε λοιπόν τή σκέψη µας καί τήν προ-

σευχή µας στίς χιλιάδες τ΅ν νεκρ΅ν συνανθρώπων

µας, àλλά καί στά ëκατοµµύρια τ΅ν ôλλων πού δει-

νοπαθοÜν ôστεγοι, ôρρωστοι καί πεινασµένοι καί

ôς δείξουµε ¬λοι τήν àγάπη µας, ε€τε âµπράκτως

στίς çργανωµένες àποστολές βοηθείας, ε€τε µέ τίς

συνεχεÖς προσευχές µας γιά ν\ àνακουφιστοÜν τ\

àδέλφια µας πού δεινοπαθοÜν στή Nοτιοανατολική

\Aσία. Kαί ôς µήν âπαναπαυόµαστε ποτέ γιατί

κανείς µας δέν γνωρίζει τή µέρα καί τήν œρα πού

θά âµφανιστεÖ âνώπιον τοÜ Θρόνου τοÜ ΘεοÜ...

^H ^Hγουµένη
† Mόνικα Mοναχή

καί αî σύν âµοί âν Xριστ̈́  àδελφαί.

KK··ÏÏ‹‹  ÎÎ··››  ÂÂééÏÏÔÔÁÁËËÌÌ¤¤ÓÓËË  XXÚÚÔÔÓÓÈÈ¿¿  ÁÁÈÈ¿¿  ¬¬ÏÏÔÔ˘̆˜̃..  
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EÈÏÔÁ¤Û...

M
έ γρήγορα βήµατα τρέ-
χουµε πρός τό ναό, πρίν
àκόµα χτυπήσει χαρµό-
συνα ™ καµπάνα τÉς
MονÉς µας. ΞεκινÄ τό
Mεσονυκτικό καί κατό-

πιν ï ‰Oρθρος τ΅ν Xριστουγέννων.. ^H œρα
περνÄ γρήγορα στήν κατανυκτική θεία Λει-

XXPPII™™TTOOYY°°EENNNNAA  

™™TTOO  MMOONNAA™™TTHHPPII  MMAA™™

XXPPII™™TTOOYY°°EENNNNAA  

™™TTOO  MMOONNAA™™TTHHPPII  MMAA™™

Ξηµερώµατα Xριστουγέννων...

Tό τάλαντο χτυπÄ µέσα στό

παγωµένο πρωϊνό, πού δέν

öχει àκόµα χαράξει...  



τουργία. Oî ψυχές àτενίζουν τόν
Θεό πού âνανθρωπίστηκε γιά τήν
σωτηρία τοÜ àνθρώπου, τά µάτια
γεµίζουν δάκρυα χαρÄς àνέλπιστης
καί εéγνωµοσύνης, ™ καρδιά πάλ-
λεται àπό àγάπη καί µετάνοια ταυ-
τόχρονα. ^H ψαλµωδία καί τά
κατανυκτικά λόγια τÉς χριστουγεν-
νιάτικης àκολουθίας γεµίζουν τήν
ψυχή µέ µία πληρότητα, πού
δύσκολα περιγράφεται µέ λόγια,
µόνο ™ καρδιά πού τά νοιώθει,
καταλαβαίνει καί ζεÖ.... ^O  Θεός
öγινε ôνθρωπος γιά νά σώσει τόν
ôνθρωπο, qρθε ùχι âνδόξως σάν
Θεός, àλλά µέ τόν πιό ταπεινό
τρόπο, σέ µία φάτνη àλόγων, µέ συντροφιά
τά ζ΅α πού Tόν ζέσταναν καί προσκυνητές
τούς ταπεινούς βοσκούς... \Aκριβ΅ς ¬µως
âπειδή qταν ταπεινοί àξιώθηκαν νά δοÜν τό
ΘεÖο Bρέφος. Θέλουµε καί µεÖς νά Tό δοÜµε...
ποÜ εrναι ¬µως ™ ταπείνωσή µας, ποÜ εrναι ™
àγάπη µας; 

H
Θεία Λειτουργία τελειώνει καί ™
πανηγυρική πρωϊνή τράπεζα µÄς
περιµένει. Mαζί µέ τά χειροποίη-
τα µοναστηριακά âδέσµατα, ™

συγκινητική ïµιλία τοÜ Âγίου \Iωάννη τοÜ
Xρυσοστόµου “Στή Γενέθλιο ^Hµέρα τοÜ
ΣωτÉρος µας \IησοÜ XριστοÜ”,  µÄς γεµίζει
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πνευµατική τροφή....Tό µήνυµα τÉς âναν-
θρωπήσεως τοÜ XριστοÜ µας γεµίζει âλπίδα
τίς ψυχές µας. ^O Θεός βρίσκεται στή γÉ  σάν
ôνθρωπος καί ï ôνθρωπος βρί-
σκεται ψηλά στόν Oéρανό âξαι-
τίας τÉς φιλανθρωπίας τοÜ
ΘεοÜ.

H
τράπεζα τελειώνει µέ
τό πέρας τÉς àνά-
γνωσης καί ™ êγία
αéτή ™µέρα προχωρÄ

µέ τήν •ποδοχή τ΅ν προσκυ-
νητ΅ν πού εéλαβικά προσέρχο-
νται στό Mοναστήρι γιά νά προ-
σκυνήσουν. Eéχές àνταλλάσο-
νται καί ¬λοι νοιώθουν κάποια
¨διαίτερη συγκίνηση γιά τήν
µεγάλη µέρα πού γιά ôλλη µιά

φορά µÄς àξίωσε ï Θεός νά ëορτάσουµε. ^H
µεσηµεριανή τράπεζα γέµει ùχι µόνο •λικ΅ν,
àλλά καί πνευµατικ΅ν àγαθ΅ν µέ τά σχετι-
κά àναγνώσµατα πού διαβάζει ™ µοναχή. 

M
ετά τόν ^Eσπερινό, ï Γέρο-
ντας µÄς âπισκέπτεται γιά
νά µÄς χαρίσει εéχές καί
τήν καρποφόρο εéλογία

του πού πάντα φέρνει ™ âπίσκεψή του στό
Mοναστηράκι µας. Tά λόγια του γιά τήν
µεγάλη µέρα τ΅ν Xριστουγέννων συµπλη-
ρώνουν καί ïλοκληρώνουν τά µηνύµατα
στήν ψυχή µας. ^O Γέροντας σέ κάθε Mονή
εrναι εéλογία καί πηγή àστείρευτη πού
ξεκουράζει καί ξεδιψÄ κάθε ψυχή. 

Πρίν κλείσει ™ εéλογηµένη µέρα τ΅ν
Xριστουγέννων, µέ λαχτάρα καί δάκρυα στά
µάτια παρακαλοÜµε τό ΘεÖο Bρέφος, τό
Nυµφίο τÉς ψυχÉς µας, γιά τήν σωτηρία µας
καί τή φροντίδα µας γιά τήν àρετή καί
περισσότερο γιά τήν àγάπη, πού εrναι ™
κορυφή τ΅ν àρετ΅ν.

Tήν ëποµένη τ΅ν Xριστουγέννων τρεÖς
àδελφές θά ξεκινήσουν πάλι γιά τήν διακο-
νία πού öχουµε καί εrναι ™ πιό âπίπονη àπό
¬λες ¬σες öχουµε. Γνωρίζετε οî περισσότεροι
àπό âσÄς ¬τι τό Mοναστηράκι µας τό χτί-
ζουµε àπό τό µηδέν, χωρίς πόρους καί

EÈÏÔÁ¤Û...

Tό περίπτερό µας στήν Πλατεία Kοτζιά.
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öσοδα. \Aναγκαστήκαµε
λοιπόν καί àφοÜ µÄς
βρÉκαν πολλά âµπόδια
καί πόλεµοι âξωτερι-
κοί, νά τρέξουµε ¬πως
οî πρ΅τοι àσκητές, γιά
νά πουλήσουµε τά
âργόχειρά µας στίς θρη-
σκευτικές πανηγύρεις.
Kαί αéτές τίς ±γιες
™µέρες βρισκόµασταν
στήν χριστουγεννιάτικη
àγορά στήν πλατεÖα
KοτζιÄ τÉς \Aθήνας. M\
≤ναν τρόπο θαυµαστό
πραγµατικά καί âν΅
δέν ε€χαµε καµµιά âλπίδα, ï ≠Aγιός µας πού
µόνον âκεÖνος γνωρίζει τίς àνάγκες µας, µÄς
χάρισε τήν τελευταία θέση στά περίπτερα τÉς
Πλατείας KοτζιÄ, τοÜ ∆ήµου τÉς \Aθήνας
πού θά λειτουργοÜσαν τήν περίοδο τ΅ν Xρι-
στουγέννων. Mέ δάκρυα δεχτήκαµε τό δ΅ρο

τοÜ Âγίου µας καί µέ κόπο µέσα
στό κρύο καί τή βροχή κάναµε
αéτή τήν δύσκολη πραγµατικά
διακονία µας γιά 22 ™µέρες.
∆οξάζουµε τό Θεό γιατί µÄς âνι-
σχύει καί µÄς χαρίζει •γεία γιά
νά µποροÜµε ν\ àνταποκρι-
θοÜµε ùχι µόνο στίς δυσκολίες,
àλλά καί στούς κινδύνους  πού
παραµονεύουν...

EéχαριστοÜµε µέσα àπό τήν
καρδιά µας ¬λους, γνωστούς
καί àγνώστους, πού πέρασαν
àπό τό περίπτερό µας καί âνί-
σχυσαν τό öργο µας παίρνοντας
κάποιο àπό τά âργόχειρά µας. 

EéχαριστοÜµε τό Θεό πού
ποτέ δέν µÄς âγκατέλειψε καί
µÄς âνισχύει στόν àγ΅να πού
κάνουµε. 

Γενικά στίς ^Iερές Mονές
¬πως καί στή δική µας, ¬λες οî
ëορτές τοÜ öτους, àλλά ¨διαίτε-
ρα οî δεσποτικές βιώνονται
οéσιαστικά µέσα στό κατανυ-
κτικό κλίµα τ΅ν ψαλµ΅ν καί
τ΅ν àκολουθι΅ν, τÉς Θείας Λει-
τουργίας καί τÉς Θείας Mεταλή-
ψεως καί εrναι κατ\ âξοχήν γιορ-
τές πνευµατικές καί κατ\ âξοχήν
™ τέρψη, ™ χαρά καί ™ εéχαρί-
στηση ¬πως ôλλωστε πιστεύου-
µε καί γιά ¬λους τούς \Oρθόδο-
ξους χριστιανούς, εrναι ™ πνευ-
µατική χαρά τÉς ≤νωσης µέ τό
Θεό πού σαρκώθηκε γιά νά
χαρίσει σέ ¬λους âµÄς, τά παι-

διά Tου, τόσο àγαπητά, παρ\ ¬λα τά âλαττώ-
µατα καί τά êµαρτήµατά τους, τόν Παράδει-
σο πού κάποτε χάσαµε. 

Γερόντισσα Mόνικα
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Σ
τίς 6 τοÜ µηνός
\Iανουαρίου γιορ-
τάζουµε τά ≠Aγια
Θεοφάνεια, τήν
Bάπτιση δηλαδή

τοÜ Kυρίου µας \IησοÜ XριστοÜ,
πού öγινε ¬ταν ï Kύριος qταν 30
âτ΅ν καί βαπτίσθηκε στόν \Iορδά-
νη àπό τόν Tίµιο Πρόδροµο καί
τήν παρουσία Tου µαρτύρησαν ï
Θεός Πατέρας µέ τήν φωνή Tου καί
τό ≠Aγιο ΠνεÜµα µέ τήν âµφάνισή
του âν ε€δει περιστερÄς. \Aπό τή
στιγµή πού ï Kύριός µας öγινε
ôνθρωπος γιά τήν σωτηρία µας,
âκπλήρωσε ¬λο τό Nόµο καθ\ ¬λο
τό διάστηµα τÉς ζωÉς Tου. ≠Oταν ï
≠Aγιος \Iωάννης ï Πρόδροµος
βάπτιζε στόν \Iορδάνη κατά τό
πρόσταγµα τοÜ ΘεοÜ καί θέλοντας

AÊÈ¤ÚˆÌ·...

\Eν \Iορδάνη βαπτιζοµένου
σου Kύριε, ™ τÉς Tριάδος
âφανερώθη προσκύνησις· 

τοÜ γάρ Γεννήτορος ™ φωνή
προσεµαρτύρει σοι, àγαπητόν

σε Yîόν çνοµάζουσα καί τό
ΠνεÜµα âν ε€δει περιστερÄς,

âβεβαίου τοÜ λόγου τό 
àσφαλές. ^O âπιφανείς 
Xριστέ ï Θεός καί τόν

κόσµον φωτίσας δόξα σοι.
(àπολυτίκιον Θεοφανείων)

££EEOOººAANNEEIIøøNN££EEOOººAANNEEIIøøNNÙÙááÓÓ

\\AA··ÓÓÙÙ‹‹ÛÛÂÂÈÈ˜̃  ÛÛÙÙ‹‹ÓÓ  ¢¢ÂÂÛÛÔÔÙÙÈÈÎÎ‹‹  ^̂EEÔÔÚÚÙÙ‹‹
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ï Kύριος νά âκπληρώσει καί αéτό τό Nόµο,
προσÉλθε, àφοÜ öκλεισε τά 30 του χρόνια,
στόν ≠Aγιο \Iωάννη γιά νά βαπτιστεÖ ¬πως καί
οî •πόλοιποι ôνθρωποι, παρόλο πού δέν εrχε
àνάγκη βαπτίσµατος àφοÜ qταν àναµάρτητος.
^O ≠Aγιος \Iωάννης ¬ταν Tόν εrδε TοÜ öλεγε:
“\Eγώ öχω àνάγκη νά µέ βαπτίσεις κι \Eσύ
öρχεσαι πρός âµένα;”. \Aλλά ï Kύριος τοÜ
öδωσε θάρρος καί τοÜ àπάντησε “àφοÜ âκπλή-
ρωσα ¬λες τίς ôλλες âντολές τοÜ Θείου Nόµου
πρέπει νά âκπληρώσω καί αéτή”. Tότε ï
\Iωάννης Tόν âβάπτισε καί ï Kύριός µας âπει-
δή qταν àναµάρτητος àνέβηκε àµέσως àπό τά
≈δατα, âν΅ ¬λοι οî ôλλοι πού âβαπτίζοντο
öµεναν µέσα στό νερό µέχρι νά âξοµολογη-
θοÜν ¬λες τίς êµαρτίες τους. Kαί àµέσως
ôνοιξαν οî οéρανοί καί τό ΠνεÜµα τοÜ ΘεοÜ
κατέβηκε µέ µορφή περιστερÄς καί φωνή

àκούστηκε πού öλεγε: “Oyτος âστίν ï Yîός
µου ï \Aγαπητός âν z ηéδόκησα”. 

Mέ αéτόν τόν τρόπο παρέδωσε καί σ\
âµÄς πού πιστεύουµε σ\ Aéτόν νά βαπτιζόµε-
θα µέ τρεÖς àναδύσεις καί καταδύσεις κι öτσι
νά λαµβάνουµε τό ΠνεÜµα τό ≠Aγιο καί νά
φυλάττουµε τούς ëαυτούς µας ¬σο γίνεται πιό
καθαρούς καί ôσπιλους àπό τήν êµαρτία κι
öτσι νά àξιωθοÜµε καί τÉς Bασιλείας τ΅ν
Oéραν΅ν. 

\Aπό τήν µεγάλη ¬µως αéτή ëορτή τ΅ν
Θεοφανείων προκύπτουν µερικά βασικά ζητή-
µατα πού εrναι τά ëξÉς:

Γιατί ï Xριστός, âν΅ qταν àνα-
µάρτητος, âπέλεξε νά βαπτιστεÖ;

Tό βάπτισµα εrναι àπελευθέρωση àπό τίς
êµαρτίες τοÜ àνθρώπου καί καθαρισµός τÉς
προπατορικÉς êµαρτίας. ^O Xριστός ¬µως
qταν àναµάρτητος. Γιά ποιό λόγο λοιπόν
βαπτίστηκε; Bαπτίστηκε γιά νά µÄς δείξει ¬τι
εrναι µέγα καί θαυµαστό τό µυστήριο τοÜ
Âγίου Bαπτίσµατος καί àποτελεÖ ≤να àπό τά
ëπτά µυστήρια τÉς πίστεώς µας. Kαί γιά νά
βεβαιώσει ï Xριστός ¬τι εrναι τό πρ΅το καί
µέγα µυστήριο βαπτίστηκε καί ï €διος καί
¬πως àναφέρει στό ≠Aγιο Eéαγγέλιο ¬ποιος
δέν àναγεννηθεÖ µέ τό ≠Aγιο Bάπτισµα, δέν
µπορεÖ νά µπεÖ στή Bασιλεία τ΅ν Oéραν΅ν. 

Γιατί δέν βαπτίστηκε σέ κάποιον
ôλλο ποταµό, àλλά στόν \Iορδάνη; 

^O Xριστός µας âπέλεξε τόν \Iορδάνη γιά νά
βαπτιστεÖ γιατί πολλά θαύµατα εrχαν γίνει σ\
αéτόν τόν ποταµό καί qταν êγιασµένος καί
γεµάτος àπό πολλά θαύµατα. Γιά παράδειγµα
àπό αéτόν τόν ποταµό πέρασε ï \IησοÜς τοÜ
NαυÉ µέ τήν Kιβωτό καί πάλι τότε ï \Iορδάνης
âστράφη “ε¨ς τά çπίσω” καί îερεÖς πού µετέ-
φεραν τήν κιβωτό βράχηκαν µόνο µέχρι τούς
àστραγάλους. ≠Oταν âπίσης ï προφήτης
\Hλίας πέρασε τόν \Iορδάνη µέ τόν \EλισσαÖο,
ï ποταµός \Iορδάνης ôνοιξε καί φάνηκε ™ στε-
ριά γιά νά περάσει ï προφήτης καί ôλλα
πολλά πού àναφέρονται στήν Παλαιά ∆ιαθή-

22ÔÔÓÓ

11ÔÔÓÓ
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AÊÈ¤ÚˆÌ·...

κη. Γι\ αéτό λοιπόν, âπειδή πολλά θαύµατα
εrχαν γίνει σ\ αéτόν τόν ποταµό, γι\ αéτό καί
τόν âπέλεξε ï Xριστός µας γιά νά βαπτιστεÖ
âκεÖ. 

Γιατί κατέβηκε τό ≠Aγιο ΠνεÜµα;  
≠Oταν βαπτιζόταν ï Kύριός µας

\IησοÜς Xριστός σχίσθηκαν οî οéρανοί καί
àκούστηκε ™ φωνή τοÜ ΘεοÜ Πατέρα πού µαρ-
τυροÜσε τόν Yîόν Tου λέγοντας: “Oyτος âστίν
ï Yîός µου ï \Aγαπητός âν z εéδόκησα”.
\Eπειδή λοιπόν ï Πατέρας µαρτυροÜσε µ\
αéτά τά λόγια νόµιζαν οî ^EβραÖοι ¬τι γιά τόν
Πρόδροµο µιλοÜσε ™ φωνή âκείνη. Γι\ αéτό
κατέβηκε τό ≠Aγιο ΠνεÜµα µέ τή µορφή περι-
στερÄς âπάνω στήν κεφαλή τοÜ Kυρίου µας
δείχνοντας ¬τι γιά τόν Xριστό µαρτυρεÖ ï
Θεός Πατέρας. \Aλλά âπειδή Tρία εrναι τά
πρόσωπα τοÜ ΘεοÜ öπρεπε νά φανοÜν καί τά
τρία αéτήν τήν ™µέρα τ΅ν Θεοφανείων (τÉς
φανερώσεως τοÜ ΘεοÜ δηλαδή) καί ï µέν Yîός
βαπτιζόταν, ï Πατήρ µαρτυροÜσε γιά τόν Yîό
àπό τούς οéρανούς καί τό ≠Aγιο ΠνεÜµα ½ς
περιστερά, âπάνω àπό τήν Tιµία Kεφαλή τοÜ
XριστοÜ µας, öδειξε γιά ποιόν µαρτυρεÖ ï
Πατέρας µέ τά λόγια Tου.   

Γιατί κατέβηκε τό ΠνεÜµα τό
≠Aγιο µέ µορφή περιστερÄς; 

≠Oπως στήν âποχή τοÜ N΅ε τό περιστέρι πού
öστειλε γιά νά δεÖ ôν σταµάτησε ï κατακλυ-
σµός ¦ ùχι, âπέστρεψε στήν κιβωτό κρατώντας
≤να κλαδί âλιÄς καί δείχνοντας öτσι στό N΅ε
¬τι öπαψε ï κατακλυσµός, öτσι καί τώρα τό
≠Aγιο ΠνεÜµα πού φάνηκε µέ µορφή περι-
στερÄς πάνω στήν κεφαλή τοÜ Kυρίου µας
öδειξε ¬τι öπαψε ï µέγας καί πολύς κατακλυ-
σµός τ΅ν êµαρτι΅ν τ΅ν àνθρώπων καί ¬τι
âπειδή ï Xριστός βαπτίζεται οî âχθροί τοÜ
ΘεοÜ, οî δαίµονες, θά àφανιστοÜν àπό τόν
κατακλυσµό πού θά προκαλέσουν τά λόγια
τοÜ XριστοÜ µας καί οî δίκαιοι θά διαφυλα-
χθοÜν καί θά âλευθερωθοÜν àπό τίς êµαρτίες
τους, ¬πως καί ï N΅ε σώθηκε µέ ¬λη τήν
ο¨κογένειά του àπό τόν κατακλυσµό µέ τήν

κιβωτό âκείνη. \Eπιπλέον καί γιά ≤να ôλλο
λόγο τό ≠Aγιο ΠνεÜµα âµφανίστηκε µέ µορφή
περιστερÄς, διότι εrναι ™ περιστερά àκέραιη
καί ™ πλέον ôκακη àπό ¬λα τά πετεινά καί
àκόµα ™ πιό καθαρή, γι\ αéτό καί ¬πως µÄς
προτρέπει τό Eéαγγέλιο πρέπει νά ε€µαστε
“àκέραιοι ½ς αî περιστεραί” (Mατθ. ι΄ στ.16)
δηλαδή κατά πάντα ôκακοι, νά µήν κρατοÜµε
κακία καί öχθρα âναντίον κανενός àνθρώπου,
οûτε νά πονηρευόµεθα γιά κανέναν λόγο. 

Πόσα βαπτίσµατα •πάρχουν;
Tά βαπτίσµατα εrναι πέντε: Πρ΅το

βάπτισµα qταν τοÜ MωϋσÉ, ï ïποÖος πέρασε

55ÔÔÓÓ

33ÔÔÓÓ

44ÔÔÓÓ



MÔÓ·¯ÈÎË EÎÊÚ·ÛË

IA
N

O
Y

A
PI

O
Σ 

- Φ
E

B
PO

Y
A

PI
O

Σ
20

05

11

τούς ^Eβραίους µέσα àπό τήν \Eρυθρά Θάλασ-
σα, δεύτερον βάπτισµα qταν τοÜ προφήτου
Προδρόµου, ï ïποÖος βάπτιζε τούς ^Eβραίους
πρός µετάνοια καί ½ς προετοιµασία τοÜ
βαπτίσµατος τοÜ Kυρίου, γιατί τό βάπτισµα
τοÜ Προδρόµου δέν χάριζε στούς βαπτιζοµε-
νους ΠνεÜµα ≠Aγιο. Tρίτο βάπτισµα εrναι τοÜ
Kυρίου µας \IησοÜ XριστοÜ, τό ïποÖο γίνεται
µέ τό νερό καί τό ≠Aγιο ΠνεÜµα καί τό ïποÖο
¬ποιος δέν λάβει δέν εrναι καί χριστιανός.
Tέταρτο βάπτισµα εrναι τό µαρτύριο, τό
ïποÖο δέν µολύνεται πλέον àπό τίς êµαρτίες
καί τό ïποÖο öλαβε ï €διος ï Xριστός µας ¬ταν
σταυρώθηκε καί öχυσε τό Πανάγιο Axµα Tου
γιά τήν σωτηρία τ΅ν àνθρώπων. Πέµπτο
βάπτισµα εrναι τό βάπτισµα τ΅ν δακρύων,
δηλαδή νά θυµηθεÖ κανείς τίς êµαρτίες του, νά
κλάψει καί νά θρηνήσει. Tά δάκρυα αéτά, τÉς
µετανοίας, àποτελοÜν τόν τρόπο µέ τόν ïποÖο
καθαρίζει ï ôνθρωπος τό πρ΅το βάπτισµα τό
ïποÖο µόλυνε καί εrναι τό πιό κοπιαστικό,
àφοÜ καθηµερινά µέχρι τό τέλος τÉς ζωÉς του
âπαναλαµβάνεται µέχρι τό θάνατό του. 

Γιατί γίνεται τό βάπτισµα µέ
νερό καί ΠνεÜµα ≠Aγιο;

^O ôνθρωπος àποτελεÖται àπό δύο στοιχεÖα,
àπό τό σ΅µα καί τήν ψυχή καί τό µέν σ΅µα
εrναι α¨σθητό, ™ δέ ψυχή εrναι νοερά καί ôϋλη.
^Oµοίως καί τό βάπτισµα γίνεται µέ τό νερό,
τό ïποÖο εrναι α¨σθητό καί µέ τό ≠Aγιο ΠνεÜµα
τό ïποÖο εrναι νοητό καί ôϋλο. Kαί τό µέν
σ΅µα ¬ταν θέλουµε νά τό καθαρίσουµε τό
πλένουµε µέ τό νερό, τήν ψυχή ¬µως τήν
καθαρίζει καί τήν λαµπρύνει τό ≠Aγιο ΠνεÜµα.
Γι\ αéτό τό λόγο καί τό βάπτισµα àποτελεÖται
àπό τά δύο αéτά στοιχεÖα, τό νερό καί τό
≠Aγιο ΠνεÜµα. 

TελευταÖο ζήτηµα εrναι τό τί
µπορεÖ νά χαρίσει τό βάπτισµα
στόν ôνθρωπο.

^O ôνθρωπος πλάστηκε àπό τά χέρια τοÜ
ΘεοÜ àναµάρτητος, ¬µως ¬ταν παρέβηκε τήν

âντολή τοÜ ΘεοÜ καί öφαγε àπό τό ξύλο τÉς
γνώσεως, τότε àπέκτησε καί τήν êµαρτία καί
öκτοτε ¬λοι οî ôνθρωποι µετέχουµε τοÜ προ-
πατορικοÜ êµαρτήµατος. ^O Xριστός ¬µως,
½ς φιλάνθρωπος καί âλεήµων, δέν ôφησε τό
πλάσµα Tου στά χέρια τοÜ διαβόλου, àλλά
σαρκώθηκε καί βαπτίστηκε, δείχνοντάς µας
öτσι τόν τρόπο καί τήν ïδό τÉς σωτηρίας µας,
àφοÜ µέ τό ≠Aγιο Bάπτισµα θά àξιωθοÜµε τÉς
Bασιλείας τ΅ν Oéραν΅ν, τÉς πρώτης µας
Πατρίδας. Tο Bάπτισµα λοιπόν εrναι ™ σωτη-
ρία τÉς ψυχÉς τοÜ àνθρώπου καί ™ âλευθέρω-
ση àπό τίς êµαρτίες, εrναι φωτισµός τÉς
ψυχÉς καί λαµπρότητα, εrναι ζωή καί σωτηρία
τ΅ν χριστιαν΅ν, εrναι âλευθερία καί ¬ποιος
φυλάξει καθαρό τό βάπτισµά του àξιώνεται
τÉς βασιλείας τ΅ν Oéραν΅ν. Tό Bάπτισµα
εrναι àναγέννηση τοÜ àνθρώπου, àφοÜ ï
ôνθρωπος γίνεται àναµάρτητος ¬πως τόν
öπλασε ï Θεός âξ\ àρχÉς. ^O €διος ï Xριστός
µας στό κατά \Iωάννη Eéαγγέλιο λέει: “\Eάν
µή τις γεννηθÉ âξ ≈δατος καί Πνεύµατος, οé
δύναται ε¨σελθεÖν ε¨ς τήν Bασιλείαν τοÜ
ΘεοÜ” (\Iωάν. Γ΄ στ.5) γι\ αéτό ¬σοι ε€χαµε τήν
εéλογία νά βαπτιστοÜµε στό ùνοµα τÉς Âγίας
καί àδιαιρέτου Tριάδος, ôς µή µολύνουµε τό
βάπτισµά µας, àλλά ôς παραµείνουµε àναγεν-
νηµένοι καί καθαροί. Kαί ¬ταν σάν ôνθρωποι
σφάλλουµε, µέ τά δάκρυα τÉς µετανοίας νά
καθαρίζουµε τό λευκό χιτώνα πού λάβαµε στή
βάπτισή µας. 

‰Aς τιµήσουµε καί ôς δοξάσουµε τή µεγά-
λη αéτή δεσποτική ëορτή, τήν Âγία αéτή
™µέρα ùχι µέ πολυποσίες καί πολυφαγίες,
àλλά µέ àγάπη στό Θεό µας, τόν Πατέρα καί
φίλο µας, τόν àδελφό καί Nυµφίο µας, ï
^OποÖος βάδισε τήν àνθρώπινη ζωή, ôν καί
Θεός Παντοδύναµος καί ‰Aπειρος, γιά νά µÄς
χαρίσει âµÄς τήν α¨ωνιότητα κοντά Tου.

(\Aπό τό ΣυναξαριστÉ
µηνός \Iανουαρίου)

77ÔÔÓÓ

66ÔÔÓÓ
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O
ôνθρωπος γεννιέ-
ται δύο φορές, µία
κατά τόν φυσιο-
λογικό τρόπο,
¬πως γεννηθήκα-

µε ¬λοι µας καί µία κατά τρόπο
•περφυσικό µέ τήν δύναµη τοÜ
Âγίου Πνεύµατος. Aéτό γίνεται
κατά τήν τέλεση τοÜ µυστηρίου
τοÜ Âγίου Bαπτίσµατος. Tό
µυστήριο αéτό µÄς τό δίδαξε ï
€διος ç Kύριος, βαπτιζόµενος
àπό τόν Tίµιο Πρόδροµο στόν
\Iορδάνη Ποταµό. Φυσικά ï
Kύριος δέν βαπτίστηκε γιά νά
καθαριστεÖ àπό τίς êµαρτίες
του, àφοÜ qταν àναµάρτητος,
àλλά γιά νά µÄς διδάξει ¬τι µέ
αéτόν τόν τρόπο θά καθαρι-
στοÜµε âµεÖς àπό τό προπατο-
ρικό êµάρτηµα καί àπό ¬λες τίς
êµαρτίες µας. Mόλις γεννηθεÖ
τό παιδί, ï îερέας πρέπει νά
διαβάσει στό βρέφος µία εéχή
µέ τήν ïποία δοξάζει καί εéχα-
ριστεÖ τό Θεό âπειδή ≤νας νέος
ôνθρωπος qρθε στόν κόσµο.

°ÁÒÚÈÛfiÓ ÌÔÈ...

&
τί συµβολίζει;

Tί εrναι ™ βάπτιση

Á  MEPOΣ
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\AφοÜ σταυρώσει καί εéλογήσει τό παιδί
παρακαλεÖ τό Θεό νά τοÜ χαρίσει ζωή γιά ν\
àξιωθεÖ τοÜ βαπτίσµατος τ΅ν χριστιαν΅ν.
Eûχεται âπίσης γιά τήν µητέρα, γιά νά τÉς
δώσει ï Θεός ¬λα ¬σα χρειάζονται γιά τή
σωτηρία τή δική της καί τοÜ παιδιοÜ. Kατό-
πιν παίρνει ≤να δοχεÖο µέ νερό καί σταυρώ-
νει τό παιδί τρεÖς φορές, γεγονός πού προ-
εικονίζει τό βάπτισµα. Mέ τό νερό αéτό
σφραγίζει τό µέτωπο τοÜ βρέφους γιά νά
öχει νοÜ σωστό, τό στόµα γιά νά öχει σωστό
λόγο καί πνοή καί τήν καρδιά γιά νά öχει
àρετές καί δύναµη ζωÉς. Tήν ùγδοη µέρα ™
µητέρα πρέπει πάλι
νά φέρει τό παιδί
στό ναό, ¬που ï
îερέας τό σφραγίζει
στό µέτωπο, τό
στόµα καί τό
στÉθος καί διαβά-
ζοντάς του µία εéχή
τοÜ δίνει καί τό
ùνοµα τό ïποÖο θά
λάβει στό ≠Aγιο
Bάπτισµα. Ξέρουµε
ôλλωστε ¬τι καί ï Xριστός µας τήν ùγδοη
µέρα öλαβε τήν περιτοµή καί τό ùνοµα
\IησοÜς. Mετά àπό 40 ™µέρες ™ µητέρα öρχε-
ται πάλι µέ το βρέφος στό ναό γιά νά τό
προσφέρει ½ς δ΅ρο στό Θεό. Mητέρα καί
παιδί περιµένουν öξω àπό τήν πόρτα τοÜ
ναοÜ, âκεÖ ¬που ï îερέας θά τούς διαβάσει
τίς πρ΅τες εéχές ¬πως öγινε καί τήν ™µέρα
τÉς ^YπαπαντÉς τοÜ Kυρίου µας. Mετά ï
îερέας παίρνει τό βρέφος στά χέρια του καί
µιµούµενος τόν ≠Aγιο Συµεών àναφωνεÖ τό
“NÜν àπολύεις τόν δοÜλον Σου ∆έσποτα...”
εéχόµενος τό βρέφος νά γνωρίσει τό Xρι-
στό. Mετά παραδίδει τό παιδί στή µητέρα
του τό ïποÖο àπό âκείνη τήν ™µέρα θεω-
ρεÖται κατηχούµενος. Kαί ™ µητέρα πλέον,
àφοÜ öχει σαραντίσει, âκκλησιάζεται κανο-
νικά καί µετέχει τ΅ν µυστηρίων τÉς \Eκκλη-

σίας. \Aπό τήν ™µέρα πού θά σαραντίσει τό
παιδί  µποροÜν πλέον οî γονεÖς νά τό
βαπτίσουν. ‰Aν στό διάστηµα τ΅ν 40
™µερ΅ν τό παιδί κινδυνεύσει νά πεθάνει
τότε φωνάζουµε ≤ναν îερέα γιά νά τό àερο-
βαπτίσει, δηλαδή τό σηκώνει στά χέρια του
στραµµένος στήν àνατολή καί κάνει στόν
àέρα τρεÖς àναδύσεις καί τρεÖς καταδύσεις
πού συµβολίζουν τήν τριήµερη ταφή καί
τήν \Aνάσταση τοÜ XριστξοÜ µας λέγοντας
“Bαπτίζεται ï δοÜλος τοÜ ΘεοÜ (καί λέει τό
ùνοµα τοÜ παιδιοÜ) ε¨ς τό ùνοµα τοÜ
Πατρός καί τοÜ YîοÜ καί τοÜ Âγίου Πνεύ-

µατος, \Aµήν”. \Eάν
δέν µποροÜµε γιά
ïποιοδήποτε λόγο
νά σηκώσουµε τό
παιδί, τότε τό
ραντίζουµε τρεÖς
φορές µέ νερό λέγο-
ντας καί πάλι τά
€δια λόγια ‰Aν δέν
öχουµε νερό τότε
χρησιµοποιοÜµε
χ΅µα àπό τή γÉ καί

λέµε τά €δια λόγια. Σέ περίπτωση πού δέν
•πάρχει îερέας κοντά µας µπορεÖ ïποιοσ-
δήποτε λαϊκός νά àεροβαπτίσει τό ëτοιµο-
θάνατο παιδί. ‰Aν ¬µως τό βρέφος τελικά
âπιζήσει θά ξαναγίνει κανονικά τό βάπτι-
σµα κατά τό τελετουργικό τÉς \Eκκλησίας
µας.   

Erναι προτιµότερο νά βαπτίζουµε τά
παιδιά µας àµέσως µόλις σαραντίσουν,
διότι öτσι àπό πολύ µικρά κοινωνοÜν τ΅ν
\Aχράντων Mυστηρίων καί âπιπλέον δέν
παρατηρεÖται τό φαινόµενο τÉς âποχÉς µας
νά µήν χωροÜν τά παιδιά στήν κολυµβÉθρα
γιατί συνήθως οî γονεÖς τά βαπτίζουν µόλις
γίνουν σχεδόν ëνός öτους.    

Πολλοί αîρετικοί συχνά κατηγοροÜν
τήν çρθοδοξία ¬τι βαπτίζει τά µέλη της σέ
µικρή ™λικία κι öτσι δέν προηγεÖται κατήχη-
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ση καί πίστη, ¬πως àπαιτοÜν γιά τήν βάπτι-
ση διάφορα χωρία τÉς Âγίας ΓραφÉς, π.χ.
στό κατά Mάρκον Eéαγγέλιο ιστ΄ 15-16 καί
στίς Πράξεις κεφ. η΄ 35-37. Tά χωρία ¬µως
αéτά àναφέρονται σέ µεγάλους àνθρώπους
γιά τούς ïποίους àσφαλ΅ς àπαιτεÖται καί
κατήχηση καί πίστη. Aéτό ôλλωστε τό
âφαρµόζει ™ âκκλησία µας ¬ταν πρόκειται
νά βαπτίσει µεγάλους στήν ™λικία, οî
ïποÖοι ζητοÜν νά προσέλθουν στήν \Oρθο-
δοξία ¬πως συµβαίνει σέ πολλά κράτη τÉς
\AφρικÉς, τÉς \Aσίας, àλλά àκόµη καί µέσα
στή χώρα µας. ≠Oσον àφορÄ τό νηπιοβα-
πτισµό, àρκεÖ νά σκεφθοÜµε ¬τι οî γονεÖς
öχουν τήν âξουσία γιά νά παιδιά τους νά τά
ντύσουν, νά τά ταΐσουν, νά τά καθαρίσουν
χωρίς νά τά ρωτήσουν. Tά στέλνουν στό
σχολεÖο, àκόµη κι ¬ταν αéτά δέν θέλουν νά
πÄνε. Mέ λίγα λόγια δηλαδή, οî γονεÖς θεω-
ροÜν καθÉκον τους νά φροντίσουν γιά τήν
σωµατική σωτηρία τ΅ν παιδι΅ν τους, öστω
κι ôν αéτά δέν καταλαβαίνουν. Kατά τόν
€διο τρόπο λοιπόν οî γονεÖς, ¬πως καί ™
€δια ™ \Eκκλησία ½ς µητέρα στοργική, θεω-
ροÜν καθÉκον τους νά φροντίσουν γιά τήν
ψυχική σωτηρία τ΅ν παιδι΅ν τους. ^H
κατήχηση θά γίνει âκ τ΅ν •στέρων µεγαλώ-
νοντας τό παιδί καί τήν àναλαµβάνουν
τόσο οî €διοι οî γονεÖς, ¬σο καί ï àνάδοχος
(ï νονός τοÜ παιδιοÜ). ‰Aν µεγαλώνοντας
τό παιδί δέν θέλει νά εrναι χριστιανός µπο-
ρεÖ νά àρνηθεÖ τό βάπτισµά του καί εrναι
âλεύθερο νά âπιλέξει ¬ποια θρησκεία θέλει. 

\Aλλά καί ï €διος ï Kύριός µας ζήτησε
νά öρθουν κοντά Tου τά µικρά παιδιά λέγο-
ντας “‰Aφετε τά παιδία καί µή κωλύετε αéτά
âλθεÖν πρός µε, τ΅ν γάρ τοιούτων âστί ™
Bασιλεία τ΅ν Oéραν΅ν” (Mατθ. ιθ΄στ.14).
Π΅ς εrναι ¬µως δυνατόν τά παιδιά νά πλη-
σιάσουν τόν Xριστό χωρίς κανένα âµπόδιο
ôν δέν εrναι µέλη τÉς \Eκκλησίας Tου; Π΅ς
θά γίνουν κληρονόµοι τÉς Bασιλείας τοÜ
ΘεοÜ ôν δέν εrναι âντός τÉς \Eκκλησίας,
µέσα στήν κιβωτό της; Π΅ς θά λογιστεÖ

κάποιος µέλος τÉς \Eκκλησίας ôν προηγου-
µένως δέν öχει βαπτιστεÖ; Π΅ς θά σωθοÜν
τά παιδιά ôν ™ \Eκκλησία àρνεÖται νά τά
κάνει µέλη της; ≠Oσοι λοιπόν πολεµοÜν τό
νηπιοβαπτισµό καί δέχονται µόνον τή
βάπτιση στήν œριµη ™λικία τοÜ àνθρώπου
âµποδίζουν τά παιδιά νά ε¨σέλθουν στή
Bασιλεία τ΅ν Oéραν΅ν. Γι\ αéτό καί ™
\Oρθόδοξη \Eκκλησία µας δέχεται καί τά
δύο, καί τό νηπιοβαπτισµό φροντίζοντας
γιά τήν ψυχή καί τή σωτηρία τοÜ παιδιοÜ,
àλλά καί τήν βάπτιση µεγάλων καί ½ρίµων
àνθρώπων. 

‰Aλλωστε καί µέσα σήν Âγία Γραφή καί
συγκεκριµένα στίς Πράξεις àναφέρονται
νηπιοβαπτισµοί, ¬πως γιά παράδειγµα ï
\Aπόστολος ΠαÜλος πού βάπτισε τή Λυδία
καί ¬λο τόν οrκο της, àλλά καί ï δεσµοφύ-
λακας στήν πόλη τ΅ν Φιλίππων βαπτίστη-
κε καί µαζί του ¬λος ï οrκος του. ≠Oπως
àκόµα καί στήν Á  πρός Kοριθνίους âπι-
στολή πού ï \Aπόστολος ΠαÜλος àναφέρει
¬τι âβάπτισε τόν ΣτεφανÄ καί ¬λο τόν οrκο
του. PωτοÜµε λοιπόν, àφοÜ βαπτίζονταν
ïλόκληρες ο¨κογένειες δέν •πÉρχαν καί
παιδιά σ\ αéτές τίς ο¨κογένειες; \Aλλά ¬ταν
àναφέρεται ¬τι βαπτίστηκαν “πÄντες”
âννοεÖ ¬τι ¬λοι, µικροί καί µεγάλοι µπÉκαν
µέ τό ≠Aγιο Bάπτισµα στήν \Eκκλησία στήν
κιβωτό τÉς σωτηρίας. 

‰Eτσι λοιπόν ™ \Oρθοδοξία µας δέν
àποκλείει κανέναν àπό τό βάπτισµα τÉς
σωτηρίας, âν΅ οî αîρέσεις öχουν καταδικά-
σει τά νήπια σέ πνευµατικό θάνατο...

συνέχεια στό ëπόµενο τεÜχος

\Aρχιµ. Nεκταρίου Mουλατσιώτη: 

Tό Bάπτισµα, \Aθήνα 1991, B΄ ‰Eκδοση

(Tό δεύτερο µέρος τοÜ ôρθρου 
γιά τό βάπτισµα θά δηµοσιευθεÖ 

στό ëπόµενο τεÜχος τοÜ περιοδικοÜ µας,
¬που θά àναφέρουµε ¬λο 

τό τελετουργικό τÉς βαπτίσεως 
καθώς καί τήν ëρµηνεία του.)
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\Aγαπητοί µας àδελφοί, 
‰Hδη κάποιοι àπό âσÄς öχετε àνταποκριθεÖ στήν öκκλησή µας γιά βοήθεια γιά νά µπορέ-

σουµε νά àγοράσουµε τό ξυλόγλυπτο τέµπλο γιά τό παρεκκλήσιο τÉς ^IερÄς MονÉς µας,
àφιερωµένο στήν Παναγία τή Γοργοϋπήκοο.

Γι\  ôλλη µιά φορά λοιπόν σÄς παρακαλοÜµε νά µÄς βοηθήσετε àπό τό •στέρηµα ¦ τό
περίσσευµά σας γιά νά συγκεντρωθεÖ τό ποσό τ΅ν 20.000 εéρώ πού àπαιτεÖτε γιά τήν àγορά
του. Kαί νά εrστε βέβαιοι ¬τι τά çνόµατά σας ½ς κτίτορες τοÜ παρεκκλησίου τÉς Παναγίας
µας θά µνηµονεύονται στό δίπτυχό µας âσαεί. ≠Oπως οî κτίτορες θά βοηθήσουν τό âκκλησάκι
τÉς Παναγίας µας γιά νά àποκτήσει τό τέµπλο του, öτσι καί ™ Παναγία µας ¨διαίτερα ½ς Γορ-
γοϋπήκοος, γοργά θά προστρέχει στίς àνάγκες σας. 

Tό TEMΠΛO στό παρεκκλήσιο
τÉς ΠANAΓIAΣ THΣ ΓOPΓOΫΠHKOOY

öχει àνάγκη àπό τή βοήθειά σας. 
ΣÄς παρακαλοÜµε µή µÄς ξεχνÄτε.



O˘Ú¿ÓÈÔÈ AÓıÚˆÔÈ...

O
≠Aγιος \Iωάννης ï Πρόδροµος
qταν γιός τοÜ îερέα Zαχαρία
καί τÉς \Eλισάβετ. Γεννήθηκε 6
µÉνες πρίν γεννηθεÖ ï Xριστός
µας καί öγινε ï Πρόδροµος τοÜ

Kυρίου µας καί Bαπτιστής Tου. Oî γονεÖς του
qταν εéσεβεÖς καί θεοφοβούµενοι, àλλά ôτε-
κνοι. ‰Aπειρες καί θερµές qταν οî προσευχές
τους στό Θεό, àλλά ™ àτεκνία τους δέ µείωνε
τήν πίστη τους στό Θεό καί τήν εéσέβειά τους.
Ποτέ δέν γόγγυσαν καί ποτέ δέν àγανάκτη-
σαν, παρόλο πού qταν µεγάλη ντροπή στό
γένος τ΅ν ^Eβραίων νά µήν àποκτήσει ≤να
ζευγάρι παιδί. 

^O Zαχαρίας καί ™ \Eλισάβετ qταν πλέον
™λικιωµένοι, ¬ταν µία φορά ï Zαχαρίας
τελοÜσε τά îερατικά του καθήκοντα στό ναό
τοÜ Σολοµ΅ντος.  \Eν΅ λοιπόν ï Zαχαρίας
ε¨σÉλθε στά ≠Aγια τ΅ν Âγίων γιά νά προσφέ-
ρει τό θυµίαµα, εrδε ôγγελο Kυρίου νά κάθε-
ται στά δεξιά τοÜ θυσιαστηρίου, ï ïποÖος τόν
πληροφόρησε ¬τι οî προσευχές του ε¨σακού-
στηκαν καί ™ \Eλισάβετ θά γεννήσει παιδί πού
θά çνοµαστεÖ \Iωάννης καί στό ïποÖο θά
δοθοÜν ôφθονα τά χαρίσµατα τοÜ Âγίου
Πνεύµατος. TοÜ εrπε âπίσης ¬τι θ\ àποτελέσει
τόν Πρόδροµο τοÜ Θεανθρώπου Mεσσία καί
θά ëτοιµάσει τόν λαό νά δεχθεÖ τόν ΣωτÉρα
Xριστό. ≠Oταν ï Zαχαρίας ζήτησε àπό τόν
‰Aγγελο ≤να σηµεÖο πού νά πιστοποιεÖ καί νά
βεβαιώνει ¬σα τοÜ εrπε, τότε ï ‰Aγγελος τοÜ
εrπε ¬τι µέχρι νά γεννηθεÖ τό παιδί θά µείνει
ôλαλος καί βουβός. Πραγµατικά γιά ëννέα
µÉνες ï Zαχαρίας δέν µποροÜσε νά µιλήσει,

âν΅ πραγµατικά ™ \Eλισάβετ συνέλαβε γιό καί
¬ταν qταν öξι µην΅ν öγκυος δέχθηκε τήν âπί-
σκεψη τÉς Παναγίας µας, στήν \Oρεινή, στήν
πόλη πού κατοικοÜσε ™ φυλή τοÜ \Iούδα. ^H
Παναγία µας µόλις εrχε δεχθεÖ τόν Eéαγγελι-
σµό, τό ôγγελµα δηλαδή τοÜ \Aρχαγγέλου
Γαβριήλ, ¬τι θά γεννήσει τόν Yîόν τοÜ ΘεοÜ.
Kαί t τοÜ θαύµατος! ≠Oταν οî δύο γυναÖκες
συναντήθηκαν, τό βρέφος πού εrχε ™ \Eλισά-
βετ στά σπλάχνα της âσκίρτησε, àντικρύζο-
ντας τή Mητέρα τοÜ ΘεοÜ. ≠Oταν qρθε τό
πλήρωµα τοÜ χρόνου, στίς 24 \Iουνίου, γέν-
νησε ™ \Eλισάβετ καί ¬λοι οî συγγενεÖς µαζεύ-
θηκαν στό σπίτι γιά νά χαρίσουν τό ùνοµα
στό παιδί. \Eν΅ ¬λοι öλεγαν νά çνοµαστεÖ
Zαχαρίας, τό ùνοµα τοÜ πατέρα του, ™ \Eλι-
σάβετ φωτίστηκε àπό τό ΠνεÜµα τό ≠Aγιο καί
àναφώνησε “τό παιδί θά çνοµαστεÖ \Iωάν-
νης”. 

Tότε ¬λοι στράφηκαν πρός τόν πατέρα,
τόν  Zαχαρία, ï ïποÖος ζήτησε ≤ναν πίνακα κι
öγραψε “\Iωάννης εrναι τό ùνοµα τοÜ παι-
διοÜ”. ≠Oλοι παραξενεύτηκαν µέ τήν σύµπτω-
ση αéτή καί àµέσως λύθηκε ™ γλ΅σσα τοÜ
Zαχαρία καί âξιστόρησε τά τεκταινόµενα
σχετικά µέ τήν προαναγγελία τÉς γεννήσεως
τοÜ Προδρόµου. 

Γιά τά παιδικά του χρόνια δέν εrναι γνω-
στά πολλά στοιχεÖα, ôν καί ™ παράδοση δια-
σώζει τό γεγονός ¬τι τήν âποχή πού ï ^Hρώ-
δης διέταξε νά θανατωθοÜν τά νήπια, ™ \Eλι-
σάβετ πÉρε τόν \Iωάννη καί κατέφυγε στά
βουνά καί τό βέβαιο εrναι ¬τι οî στρατι΅τες
θά τήν öπιαναν, ¬ταν θαυµατουργικά ôνοιξε

OO  TTIIMMIIOO™™

¶¶PPOO¢¢PPOOMMOO™™¶¶PPOO¢¢PPOOMMOO™™
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τό βουνό, πέρασε ™ \Eλισάβετ µέ τό
µωρό àντίπερα, τό βουνό öκλεισε
πίσω τους κι öτσι ï \Iωάννης σώθηκε. 

E
πειδή οî γονεÖς του qταν
¦δη ™λικιωµένοι τόν ôφη-
σαν çρφανό νωρίς, µέ àπο-
τέλεσµα νά βρεÖ τό δρόµο

του καί νά πάει νά ζήσει στήν öρηµο. 
\EκεÖ, ντυµένος µέ τά πιό φτωχά

καί σκληρά ροÜχα, ¬πως àναφέρει ™
Γραφή, µ\ ≤να σκληρό ροÜχο àπό τρί-
χες καµήλου (καί αéτό εrναι συµβο-
λικό γιατί ™ καµήλα εrναι τό πιό
•ποµονετικό ζ΅ο), µ\ ≤να δερµάτινο
λουρί (ζώνη) πού öσφιγγε τό κορµί
του καί συµβόλιζε τήν αéστηρή του
àσκητική ζωή καί τήν âγκράτεια,
ôρχισε τήν ζωή του στήν öρηµο, τρώ-
γοντας µέλι πού öφτιαχναν οî ôγριες
µέλισσες στίς κουφάλες τ΅ν δέν-
δρων καί στίς σχισµές τ΅ν βράχων
καί àκρίδες, πού µπορεÖ νά εrναι
πραγµατικά ≤να εrδος àκρίδας πού
öτρωγαν οî ‰Aραβες ¦ τίς ôκρες àπό
βλαστάρια καί χόρτα. ZεÖ κάτω àπό
τόν καυτερό ≥λιο τÉς ™µέρας καί τό
àνυπόφορο κρύο τÉς νύχτας,
νηστεύει, προσεύχεται, âγκρατεύεται,
νεκρώνει κάθε σακρική âπιθυµία,
âπικοινωνεÖ µέ τό Θεό καί àνεβαίνει
≤να ≤να τά σκαλοπάτια τÉς σκληρÉς
àσκητικÉς ζωÉς. oHλθε λοιπόν ™ œρα
νά àρχίσει τά κηρύγµατά του στίς
ùχθες τοÜ \Iορδάνη. ̂ O κόσµος öτρεχε
âκεÖ γιά νά àκούσει τό κήρυγµα τÉς
µετανοίας τοÜ \Iωάννη πού παρο-
τρύνει τόν κόσµο νά µετανοήσει γιά
νά βρεÖ τή σωτηρία καί τή λύτρωση
καί νά πλησιάσει τή Bασιλεία τ΅ν
Oéραν΅ν. Tό κήρυγµά του συγκινεÖ
τίς ψυχές τ΅ν àνθρώπων πού εrναι
κουρασµένες àπό τό χάος, τήν àβε-
βαιότητα, τήν êµαρτία καί τό ôγχος.



≠Oλη ™ \Iουδαία καί τά περίχωρα τοÜ \Iορδά-
νη τρέχουν στόν φωτισµένο àσκητή τÉς âρή-
µου, τόν àκοÜνε µέ λαχτάρα καί τοÜ âξοµολο-
γοÜνται τίς êµαρτίες καί τίς πράξεις πού
µαστίζουν τή συνείδησή τους. \EκεÖνος τούς
àκούει, τούς συµβουλεύει καί µετά τούς
βαπτίζει στά γάργαρα νερά τοÜ \Iορδάνη.
Bέβαια τό βάπτισµά του εrναι βάπτισµα µετα-
νοίας, δηλαδή συναίσθηση τÉς êµαρτωλότη-
τας καί πόθος γιά σωτηρία àπό τόν àναµενό-
µενο Mεσσία. Παροτρύνει τόν κόσµο νά κάνει
öργα µετανοίας καί µέ τά κηρύγµατά του,
τούς διδάσκει π΅ς µπορεÖ νά γίνει αéτό. Πολ-
λοί πιστεύουν ¬τι αéτός εrναι ï Mεσσίας πού
περιµένουν, àλλά âκεÖνος µέ τό προφητικό
του χάρισµα τούς öλεγε “ï çπίσω µου âρχόµε-
νος ¨σχυρότερός µου âστί, âκείνου δέν εrµαι
ôξιος οûτε τά σανδάλια του νά àκουµπήσω,
οûτε τά κορδόνια àπό τά παπούτσια του νά
λύσω. Aéτός θά µÄς βαπτίσει âν Πνεύµατι
Âγίω καί πυρί” (Mατθ. Γ΄ στ.11). ≠Oταν qλθε
τό πλήρωµα τοÜ χρόνου ï Xριστός, ï καθα-
ρός καί àµόλυντος àπό κάθε êµαρτία πηγαί-
νει στόν \Iορδάνη Ποταµό γιά νά βαπτιστεÖ.
Mέσα στό µεγάλο πλÉθος ™ êγνή προφητική
µατιά τοÜ Âγίου \Iωάννη àναγνωρίζει µέ τή
Xάρη τοÜ ΘεοÜ τόν Xριστό καί àναφωνεÖ:
“‰Iδε ï àµνός τοÜ ΘεοÜ, ï α¥ρων τήν êµαρτίαν
τοÜ κόσµου” (\Iω. α΄ στ.29), δηλαδή νά âκεÖνος
πού µÄς öστειλε ï θεός γιά νά θυσιαστεÖ σάν
ôκακο àρνί καί νά σηκώσει µέ τή σφαγή καί τή
θυσία Tου τήν êµαρτία ¬λου τοÜ κόσµου.  Kαί
¬ταν ï Xριστός µας µέ ôφραστη ταπείνωση
τόν πλησιάζει καί τοÜ ζητÄ νά Tόν βαπτίσει,
âκεÖνος TοÜ àπαντÄ: “\Eγώ χρείαν öχω •πό
ΣοÜ βαπτισθÉναι καί Σύ öρχη πρός µε;”
(Mατθ. Γ΄ στ.14) ∆ηλαδή: “\Eγώ öχω àνάγκη
νά βαπτισθ΅ àπό Σένα κι \Eσύ öρχεσαι νά σέ
βαπτίσω âγώ;” ^O Kύριος ¬µως τοÜ àπαντÄ
¬τι öτσι πρέπει νά γίνει. Kαί ¬ταν ï Xριστός
µας βαπτίσθηκε στά νερά τοÜ \Iορδάνου,
χωρίσθηκαν τά νερά στά δύο, âν΅ àκούσθηκε
™ φωνή τοÜ Oéράνιου Πατέρα πού öλεγε

“οyτος âστίν ï Yîός µου ï \Aγαπητός âν z
ηéδόκησα”. Kαί τό ≠Aγιο ΠνεÜµα κατέβηκε µέ
µορφή περιστερÄς πάνω àπό τήν Tιµία Kεφα-
λή τοÜ XριστοÜ. ^O Kύριός µας τότε qταν 30
âτ΅ν καί ™ ™µέρα τÉς βαπτίσεώς του ëορτάζε-
ται κάθε χρόνο στίς 6 \Iανουαρίου καί çνοµά-
ζεται ≠Aγια Θεοφάνεια, γιατί φανερώθηκε ï
Θεός, ™ Âγία Tριάδα. 

O
Tίµιος Πρόδροµος δέν εrναι µόνον
ï µεγάλος àσκητής, ï µέγας τ΅ν
προφητ΅ν καί ï κήρυκας τÉς µετα-
νοίας. Erναι συγχρόνως καί µία

φωνή âλέγχου. ∆έ µένει àδιάφορος καί àπα-
θής στήν διεφθαρµένη ζωή τ΅ν ¨σχυρ΅ν καί
δυνατ΅ν. Mέ λόγια πύρινα καί ¨σχυρά ï ôγγε-
λος αéτός τÉς âρήµου âλέγχει τήν àνηθικότη-
τα τ΅ν συγχρόνων àρχόντων. Mαζί µέ τό
“µετανοεÖτε”, çρθώνει τό àνάστηµά του καί
âλέγχει τόν τετράρχη ^Hρώδη ½ς àνήθικο,
γιατί πÉρε γιά γυναÖκα του τήν γυναÖκα τοÜ
àδελφοÜ του. ^H φωνή τοÜ BαπτιστÉ εrναι
σκληρή καί βαρειά καί ï öλεγχος γιά τόν
^Hρώδη καί τήν ^Hρωδιάδα δηµόσιος καί
θαραλλέος. Tότε ï ^Hρώδης διατάζει νά συλ-
ληφθεÖ ï àσκητής τÉς âρήµου καί νά ριχθεÖ
στίς •γρές φυλακές τÉς MαχαιροÜντος, κοντά
στήν ^Iεριχώ, ¬πως λέει ï îστορικός \Iώσηπος.
Kαί µέσα στό δεσµωτήριο ¬µως, ï Tίµιος
Πρόδροµος δέν σταµατÄ νά âλέγχει τόν
^Hρώδη καί τήν παράνοµη γυναÖκα του καί
παράλληλα ï κόσµος νά τρέχει στόν φυλακι-
σµένο προφήτη του καί νά τοÜ συµπαραστέ-
κεται µέσα στό σκληρό δεσµωτήριό του. Στή
διάρκεια ëνός πλουσίου δείπνου πού παρέθε-
σε ï ^Hρώδης στούς ôρχοντες καί προύχοντες
τÉς Γαλιλαίας, ™ κόρη τÉς ^Hρωδιάδος Σαλώ-
µη, µέ τόν τρόπο πού χόρεψε, àπέσπασε τήν
•πόσχεση τοÜ ^Hρώδη ¬τι θά τÉς âκπληρώσει
ïποιαδήποτε âπιθυµία της, àκόµα κι ôν τοÜ
ζητοÜσε τό µισό του Bασίλειο. Kαί ™ ^Hρω-
διάδα συµβουλεύει τήν κόρη της νά ζητήσει
âκείνη τή στιγµή τήν κεφαλή τοÜ Tιµίου Προ-
δρόµου µέσα σ\ ≤να δίσκο. ^O ^Hρώδης, παρό-
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λο πού φοβÄται νά θανατώσει τόν Tίµιο Πρό-
δροµο, δέν µπορεÖ νά âκτεθεÖ καί νά παραβεÖ
τήν •πόσχεσή του. Στέλνει σπεκουλάτορα
στήν φυλακή πού öκοψε τήν êγία κεφαλή τοÜ
Tιµίου Προδρόµου καί τήν προσφέρει στήν
Σαλώµη âπάνω σ\ ≤ναν δίσκο, ¬πως τό ζήτησε. 

‰Eτσι λοιπόν θανατώθηκε ï Tίµιος Πρό-
δροµος καί Bαπτιστής \Iωάννης. ^O θάνατός
του βύθισε ¬λον τόν λαό, πού τόν àγαποÜσε
καί τόν εrχε γιά στήριγµα, σέ βαθύτατο πέν-
θος. ≠Oπως àναφέρουν οι χρονογράφοι, τό
σ΅µα τοÜ Âγίου âτάφη στήν Σεβάστεια τÉς
\Iουδαίας. \Aλλά τό
361, âπί βασιλείας
τοÜ Aéτοκράτορα
\IουλιανοÜ τοÜ παρα-
βάτη, τό λείψανο τοÜ
Âγίου κάηκε, ¬πως
µÄς πληροφορεÖ ï
χρονογράφος µονα-
χός Γεώργιος êµαρ-
τωλός. Tό δεξί του
χέρι πού ôγγιξε τήν
Tιµία Kεφαλή τοÜ
∆εσπότη XριστοÜ
µας, σώζεται σήµερα
στήν ^Iερά Mονή ∆ιο-
νυσίου τοÜ Âγίου
‰Oρους. 

^H τιµία κεφαλή ¬µως τοÜ Âγίου δέν
κάηκε καί àνευρέθηκε τρεÖς φορές, δηλαδή
τρεÖς φορές χάθηκε καί τρεÖς φορές οî χρι-
στιανοί τήν ξαναβρÉκαν. ̂ H πρώτη ε≈ρεση καί
™ δεύτερη ëορτάζεται στίς 24 Φεβρουαρίου
καί ™ τρίτη στίς 15 Mαΐου. 

^O Tίµιος Πρόδροµος λοιπόν, ¬πως λέει
καί ï ≠Aγιος \Iωάννης ï Xρυσόστοµος, πλέκο-
ντας τό âγκώµιό του, κατοίκησε τήν öρηµο
σάν νά qταν ï οéρανός καί πραγµατοποίησε
αéστηρό âνάρετο βίο. oHταν àθλητής τÉς
εéσεβείας, νικητής παγκόσµιος, φιλόσοφος
τÉς φιλοσοφίας, σέ µιά âποχή πού ™ êµαρτία
δέν εrχε àκόµα καταργηθεÖ, δέν εrχε ï θάνατος

δεσµευθεÖ, οî πÜλες τοÜ ‰Aδου δέν εrχαν
συντριβεÖ, àλλά €σχυε τό παλαιό καθεστώς.
Γι\ αéτό καί ™ ψυχή τοÜ Προδρόµου εrναι γεν-
ναία καί ôγρυπνη àφοÜ σέ ¬λα προηγεÖται καί
•περπηδÄ τά συνήθη σκάµατα. ‰Aς συγκρί-
νουµε λοιπόν τούς ëαυτούς µας πού δέν
κοπιάζουµε οûτε στό παραµικρό πνευµατικά,
âν΅ ε€µαστε βουτηγµένοι µέσα στήν êµαρτία
µέ τόν Tίµιο Πρόδροµο, ï ïποÖος ôν καί qταν
τόσο καθαρός καί λαµπρότερος àπό τόν
οéρανό καί àνώτερος àπ\ ¬λους τούς
προφÉτες καί εrχε τόσο µεγάλη παρρησία στό

Θεό καί ¬µως τόσο
πολύ ταλαιπωροÜσε
τόν ëαυτό του καί τό
σ΅µα του, περιφρο-
νώντας τίς âφήµερες
àπολαύσεις, γυµνά-
ζοντας τόν ëαυτό του
στή σκληρή ζωή καί
πραγµατοποιώντας
τόσο σπουδαÖα àσκη-
τικά κατορθώµατα.
∆ίδασκε σέ ¬λους τή
µετάνοια. Tούς
βάπτιζε, τούς νουθε-
τοÜσε µέ τήν πνευµα-
τική του διδασκαλία,

τούς δίδασκε νά περιφρονοÜν τά âπίγεια, νά
àνυψώνουν τό πνεÜµα τους πρός τά µέλλο-
ντα καί πρός αéτά νά κατευθύνονται καθηµε-
ρινά. Aéτόν ôς µιµηθοÜµε κι âµεÖς καί àφοÜ
àφήσουµε τήν àπόλαυση καί τή µέθη, ôς àκο-
λουθήσουµε τήν αéστηρή ζωή, νά âξοµολογη-
θοÜµε καί, àφοÜ àποπλύνουµε µέ τήν âξοµο-
λόγηση κάθε êµαρτία, νά προσέλθουµε στή
Θεία Kοινωνία µέ καθαρή συνείδηση. ‰Aς
àποµακρυνθοÜµε àπό τή µαλθακή καί χαλαρή
ζωή, γιατί δέν µποροÜν νά συνυπάρχουν ™
âξοµολόγηση καί ™ àπόλαυση, ¬πως ï ≠Aγιος
\Iωάννης µÄς διδάσκει àπό τήν âνδυµασία
του, àπό τήν τροφή του, àπό τήν κατοικία
του, àπό τό κήρυγµά του.
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H
\Oρθόδοξος ^Iεραποστολή στήν
Mαδαγασκάρη ξεκίνησε τό 1994 µέ
τήν εéλογία τοÜ ΘεοÜ καί µέσω τοÜ
çργάνου του, τοÜ π. Nεκταρίου KελλÉ

(µακαριστοÜ \Eπισκόπου Mαδαγασκάρης), στοÜ
ïποίου τήν καρδιά àπό µικρή ™λικία qταν χαραγ-
µένο τό εéαγγελικό παράγγελµα “πορευθέντες
µαθητεύσατε πάντα τά öθνη”.

^O π. Nεκτάριος πρίν àκολουθήσει τήν φωνή
τοÜ Kυρίου âργάστηκε âπί δεκαέξι συναπτά öτη
στήν ^Iερά \Aρχιεπισκοποή Aéστραλίας. ^Yπηρέ-
τησε σέ διάφορες \Eνορίες τÉς ^IερÄς \Aρχιεπι-
σκοπÉς Aéστραλίας καθώς καί γραµµατεύς στά
γραφεÖα τÉς Γ΄ \AρχιεπισκοπικÉς Περιφερείας
στήν \Aδελαΐδα àπό τό 1983 µέχρι τό 1987. \Aπό
τό 1987 µέχρι τό 1995 διορίστηκε ^Hγούµενος καί

EEééÏÏ··‚‚ÈÈÎÎfifi  ààÊÊÈÈ¤¤ÚÚˆ̂ÌÌ··  ÛÛÙÙfifiÓÓ  \\EE››ÛÛÎÎÔÔÔÔ

MMAA¢¢AA°°AA™™KKAAPPHH™™

NNEEKKTTAAPPIIOO

MMAA¢¢AA°°AA™™KKAAPPHH™™

NNEEKKTTAAPPIIOO
µακαριστός \Eπίσκοπος Mαδαγασκάρης Nεκτάριος (1952-2004), ≤να àπό τά
θύµατα τοÜ τραγικοÜ δυστυχήµατος τÉς 11ης Σεπτεµβρίου 2004 κατά τό
ïποÖο βρÉκαν τραγικό θάνατο ï Πατριάρχης \Aλεξανδρείας Πέτρος Z΄ καί ™
συνοδεία του εrναι ôγνωστος στό εéρύ ëλληνικό κοινό. ‰Oχι ¬µως µεταξύ

τ΅ν κύκλων τÉς \Eκκλησίας, γιατί στό πρόσωπο τοÜ ταπεινοÜ âργάτη τοÜ
Eéαγγελίου διέκρινε κανείς τούς καρπούς τοÜ ^Aγίου Πνεύµατος καί τά χαρίσµα-
τα âκεÖνα, αéτοθυσία-àλτρουϊσµός-àγάπη πρός τόν συνάνθρωπο, ôκρα ταπείνω-
ση, πού κοσµοÜν τούς διαλεχτούς τοÜ ΘεοÜ γιά τό öργο τÉς ^IεραποστολÉς. 

O
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Πνευµατικός ε¨ς τήν ^Iερά Mονήν Âγίου Nεκταρί-
ου \Aδελαΐδος. ≠Iδρυσε \Oρθόδοξη Bιβλιοθήκη καί
âξέδιδε δύο µηνιαÖα περιοδικά διεθνοÜς âµβέλει-
ας: “AΓIOΣ NEKTAPIOΣ” στά ëλληνικά, καί

“ORTHODOX MESSENGER” στά àγγλικά.
Tέλος, εrναι ï πρ΅τος πού τό 1983 ¥δρυσε καί
çργάνωσε τό ΓραφεÖο ΘρησκευτικÉς ^Yπηρεσίας
τ΅ν \Oρθοδόξων φοιτητ΅ν τοÜ Πανεπιστηµίου

Flinders. Tαυτόχρονα διορίστηκε πρ΅τος âφηµέ-
ριος στό Πανεπιστήµιο, βοηθώντας πολλούς
φοιτητές ½ς âξοµολόγος, συµβου-
λεύοντάς τους στά καθηµερινά
τους προβλήµατα, καθώς
καί µέσω τ΅ν διαλέξεων
καί συναντήσεων µελέ-
της Âγίας ΓραφÉς. ^O
τρόπος µέ τόν ïποÖο
πλησίαζε τά παιδιά
τόν öκαµε πολύ
δηµοφιλή καί àγαπη-
τό àνάµεσά τους,
γεγονός πού φαίνεται
àπό τίς âκδηλώσεις τ΅ν
παιδι΅ν στήν Aéστραλία,
âν΅ ï €διος βρισκόταν µακριά στή
Mαδαγασκάρη.

Tόν \Iούλιο τοÜ 1994 ¬µως, µέ τίς εéλογίες âφ\
ëνός τοÜ \Aρχιεπισκόπου Aéστραλίας κ. κ. Στυ-
λιανοÜ καί àφ\ ëτέρου µέ τήν ôδεια τοÜ Mητροπο-
λίτου τÉς περιοχÉς Zιµπάµπουε κ. Xρυσοστόµου
(µακαριστοÜ Mητροπολίτου Kαρθαγένης), ï
\Aρχιµανδρίτης Nεκτάριος KελλÉς φτάνει στή
Mαδαγασκάρη.

^H Mαδαγασκάρη εrναι àπό τίς χ΅ρες πού ï
χριστιανισµός δέν öριξε βαθειές ρίζες, λόγω τοÜ
¬τι ™ πλειοψηφία τοÜ πληθυσµοÜ της εrναι ôθεοι.
\Aκόµα καί µεταξύ τ΅ν προσηλύτων Xριστιαν΅ν
διατηρεÖται ≤νας µεγάλος àριθµός âθίµων καί
συνηθει΅ν àπό τίς παλιές τους θρησκεÖες. \Eξ
ôλλου εrναι àποδεδειγµένο ¬τι οî Mανταγκάσοι
δέν àποχωρίζονται εûκολα τίς παραδεδοµένες
συνήθειες, τίς δεισιδαιµονίες καί τήν πίστη τους
στούς νεκρούς καί στά πνεύµατά τους.

Tό γεγονός ¬τι τά περισσότερα χωριά εrναι

àποµακρυσµένα àπό τίς πόλεις, àλλά καί µεταξύ
τους, δυσκολεύει πολύ τό öργο τÉς ̂ IεραποστολÉς.
Σέ πολλά χωριά δέν •πάρχει πρόσβαση καί οî
•ποτυπώδεις δρόµοι εrναι ôβατοι λόγω τ΅ν
πολλ΅ν βροχ΅ν.

Πολλοί àπό τούς κατοίκους τ΅ν χωρι΅ν
αéτ΅ν εrναι àναλφάβητοι καί δέν öχουν âπισκε-
φθεÖ ποτέ µεγάλη πόλη, οûτε εrναι âνήµεροι γιά τίς
âξελίξεις τοÜ πολιτισµοÜ. ^Yπάρχουν ôνθρωποι
πού δέν öχουν δεÖ ποτέ στή ζωή τους αéτοκίνητα.

Πολλοί àπό αéτούς, ζώντας στήν
µοναξιά καί τήν àποµόνωση,

εrναι àκόµα ôγριοι καί πρω-
τόγονοι, ε¨δικότερα στά

νότια καί δυτικά τÉς
νήσου, ¬που àκόµα
¨σχύει ™ πολυγαµία.

Tά πρ΅τα χρόνια,
τά âµπόδια πού συνά-
ντησε ï µακαριστός

\Eπίσκοπος qταν πολλά
καί ™ àντιµετώπιση τ΅ν

¨θαγεν΅ν âπιφυλακτική. Oî
συνθÉκες κατά τά πρ΅τα αéτά

βήµατα qταν πολύ δύσκολες καί τά
µέσα πενιχρά, χωρίς καµιά ο¨κονοµική

•ποστήριξη.
Tόν \Aπρίλιο τοÜ 1994 ï \Aρχιµανδρίτης

Nεκτάριος, πέντε µÉνες µετά τήν προσωρινή àνα-
χώρησή του àπό τήν Mαδαγασκάρη, πραγµατο-
ποιεÖ τό ùνειρό του, νά βρεθεÖ πλέον µόνιµα στήν
Mαδαγασκάρη.

Στή συνέχεια, µέ τήν εéλογία τοÜ ΘεοÜ, ™
^Iεραποστολή στήν Mαδαγασκάρη σιγά-σιγά
êπλώνει ρίζες καί àγκαλιάζει τούς àδελφούς µας
Mανταγκάσοι στήν öκταση ¬λου τοÜ νησιοÜ,
ε¨δικότερα στίς νότιες καί νοτιοδυτικές âπαρχίες,
καθώς âπίσης καί στίς περιοχές γύρω àπό τήν
πρωτεύουσα \Aνταναναρίβο.

\Aπό τήν πρώτη στιγµή ™ κατευθυντήριος
γραµµή τÉς ^IεραποστολÉς στήν Mαδαγασκάρη
•πÉρξε ™ διάδοση τοÜ Eéαγγελίου καί ùχι ï προ-
σηλυτισµός, ¬πως κάνουν οî •πόλοιπες, χριστια-
νικές καί µή, ïµολογίες. Aéτή ™ προσέγγιση àπό
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τήν àρχή συγκίνησε πού τούς ¨θαγενεÖς, οî ïποÖοι
µόνοι τους öρχονταν, πολλές φορές βαδίζοντας
καί πολλά χιλιόµετρα, γιά νά àκούσουν τήν
\Oρθόδοξη φωνή, τόν λόγο τοÜ Eéαγγελίου, àπό
τόν ταπεινό Tου âργάτη καί κήρυκα, πού γνώρι-
ζαν καλά ¬τι τούς πλησίαζε àνιδιοτελ΅ς. Mόνο
του κέρδος qταν νά àκουστεÖ ï λόγος τοÜ àληθι-
νοÜ ΘεοÜ σέ àνθρώπους πού àκόµη πίστευαν στά
ε€δωλα. 

Στή συνέχεια àπό στόµα σέ στόµα πληροφο-
ρήθηκαν σέ ¬λα τά µήκη καί πλάτη τÉς Mαδαγα-
σκάρης περί τÉς \Oρθοδοξίας καί ôρχισε ™ κατή-
χηση σέ πολλά χωριά καί πόλεις. Erναι λίαν
συγκινητικό τό γεγονός ¬τι µέσω τοÜ \Eπισκόπου
Mαδαγασκάρης Nεκταρίου ïλόκληρα χωριά
öχουν àσπασθεÖ τήν \Oρθοδοξία, µολονότι προ-
ϋπÉρχαν ¦δη στά χωριά τους ôλλες îεραποστο-
λές.

‰Eτσι êπλά ôρχισε ™ ^Iεραποστολή στή
Mαδαγασκάρη, γιατί qταν θέληµα ΘεοÜ οî àδελ-
φοί µας Mανταγκάοι νά γνωρίσουν τήν \Oρθοδο-
ξία καί νά ε¨σέλθουν ο¨κειοθελ΅ς στούς κόλπους
της.

^H ^Iερά \Eπισκοπή Mαδαγασκάρης îδρύεται
διά ΠατριαρχικοÜ καί ΣυνοδικοÜ Tόµου στίς 23
Σεπτεµβρίου 1997 καί περιλαµβάνει τή Mαδαγα-
σκάρη καί τά νησιά τοÜ \IνδικοÜ \ΩκεανοÜ Mαυ-
ρίκιος, Kοµόρες, Mαγιότ καί Pιγκούνιον.
Πρ΅τος \Eπίσκοπος Mαδαγασκάρης âκλέγεται
στίς 23 Σεπτεµβρίου 1997 ï \Aρχιµανδρίτης ^Iερα-
πόστολος Nεκτάριος KελλÉς, ï ïποÖος χειροτο-

νεÖται ε¨ς \Eπίσκοπον στόν
Πατριαρχικό Nαό τοÜ Âγίου
Σάββα στήν \Aλεξάνδρεια àπό
τόν €διο τόν Πατριάρχη στίς 23
Nοεµβρίου 1997. 

^O \Eπίσκοπος Nεκτάριος
àπό τήν πρώτη στιγµή πού
âνθρονίσθηκε \Eπίσκοπος
Mαδαγασκάρης συνέχισε τήν
^Iεραποστολική του πορεία
δίνοντας öµφαση àρχικά στή
διάδοση τοÜ Eéαγγελίου στούς
¨θαγενεÖς, στή συνέχεια στά öργα
εéποιΐας, τά ïποÖα àναδεικνύ-

ουν τήν κοινωνική πλευρά τÉς ^IεραποστολÉς καί
στήν âξάπλωση ¬λων τ΅ν δραστηριοτήτων καί
στά ôλλα νησιά τÉς \EπισκοπÉς. 

^O Θεός εéδόκησε καί ™ νεότευκτος \Eπισκο-
πή Mαδαγασκάρης καί ï ^Iεραποστολικός της
ρόλος àναγνωρίζονται âπίσηµα àπό τήν Kυβέρ-
νηση τÉς Mαδαγασκάρης στίς 10 Mαΐου 1999. ^H
âξέλιξη αéτή àποτελεÖ σηµαντικό σταθµό στήν
πρόοδο τÉς ^IεραποστολÉς, λόγω τοÜ ¬τι διευκο-
λύνει πολύ τήν àπρόσκοπτη διάδοση τÉς \Oρθο-
δοξίας σέ ¬λη τή νÉσο. 

Mέσα σέ λίγα χρόνια, δηλαδή àπό τό 1994
µέχρι τοÜ τραγικοÜ θανάτου τοÜ \Eπισκόπου
Nεκταρίου, ™ \Oρθόδοξος \Eπισκοπή Mαδαγα-
σκάρης, χάριτι ΘεοÜ, àριθµεÖ 52 \Oρθοδόξους
\Eνοριακούς Nαούς, 13 ¨θαγενεÖς ^IερεÖς, µιά
¨θαγενή Mοναχή, µία δόκιµη µοναχή, πολλούς
κατηχητές καί 16000 ¨θαγενεÖς \Oρθοδόξους Xρι-
στιανούς καί κατηχουµένους. 

‰Eργα εéποιΐας.
\Eκτός τÉς διαδόσεως τοÜ Eéαγγελίου καί

τÉς Kατηχήσεεως, πού àποτελεÖ τό κύριο öργο τÉς
^IεραποστολÉς, πρώτιστη µέριµνα öλαβε ï Mακα-
ριστός \Eπίσκοπος Nεκτάριος γιά τήν κοινωνική
πρόνοια, τήν àλληλεγγύη καί τά öργα εéποιΐας.
Aéτό θεωρήθηκε àναπόφευκτο λόγω τοÜ ¨διάζο-
ντος καθεστ΅τος τÉς κοινωνίας στή Mαδαγασκά-
ρη. ^Yπάρχει µεγάλος àριθµός àναλφάβητων καί
çρφαν΅ν παιδι΅ν πού στεροÜνται τοÜ δικαιώµα-
τος νά πÄνε στό σχολεÖο, δικαίωµα πού öχουν ¬λα
τά παιδιά τοÜ κόσµου. ^H κατάσταση αéτή âπιδει-

MÔÓ·‰ÈÎ¤Û EÌÂÈÚ›ÂÛ...
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νώνεται àπό τήν πλήρη öλλειψη κράτους πρόνοι-
ας καί µερίµνης.

‰Eτσι τό φιλανθρωπικό öργο àπό τήν àρχή
àποτελεÖ τήν κύρια φροντίδα τοÜ \Eπισκόπου
Mαδαγασκάρης Nεκταρίου. Kύριος στόχος ™ àνα-
βάθµιση τ΅ν φτωχ΅ν κατοίκων, ™ παιδεία τους, ™
περίθαλψή τους. Mεταξύ τ΅ν προτεραιοτήτων
του •πÉρξε ™ φροντίδα γιά τήν ¥δρυση Σχολείων,
\Oρφανοτροφείων, Kέντρων ^Yγείας καί Kλι-
νικÉς.

Mεταξύ τ΅ν öργων αéτ΅ν συγκαταλέγεται ™
âτήσια âπίσκεψη στίς φυλακές καί ™ παροχή γεύ-
µατος στούς φυλακισµένους, ¨διαιτέρως τά Xρι-
στούγεννα καί τό Πάσχα. \Eπίσης στό âτήσιο πρό-
γραµµα συγκαταλέγονται âπισκέψεις σέ Λεπροκο-
µεÖα, σέ NοσοκοµεÖα καθώς καί ™ διανοµή ρούχων
καί τροφίµων σέ àρρώστους καί φτωχούς. ∆έν
εrναι λίγες οî φορές πού ™ ̂ Iεραποστολή συντρέχει
σέ δύσκολες zρες τούς Mανταγκάοι àδελφούς
µας, οî ïποÖοι •ποφέρουν àπό τήν πείνα, τίς
àρρώστιες, τούς συχνούς κυκλ΅νες καί τίς διά-
φορες πολιτικές àναταραχές.

Θά πρέπει νά σηµειωθεÖ âδ΅ ¬τι ï ^Iεραπό-
στολος \Eπίσκοπος àπό τήν πρώτη στιγµή
•ποστήριξε τήν Παιδεία καί τήν ^Yγεία. ‰Eτσι,
πολλά προγράµµατα βρίσκονται âν âξελίξει στόν
χ΅ρο τÉς Παιδείας καί τÉς ^Yγείας. Πρός τό
παρόν ™ \Eπισκοπή öχει îδρύσει 12 ΣχολεÖα στοι-
χειώδους âκπαιδεύσεως σέ àποµονωµένες περιο-
χές, τίς ïποÖες τό κράτος δέν öχει τή δυνατότητα
νά •ποστηρίξει. Στά σχολεÖα αéτά φοιτοÜν περί-
που 2000 παιδιά, στά ïποÖα παρέχεται δωρεάν
παιδεία. ^H παρέµβαση αéτή στό χ΅ρο τÉς Παι-
δείας àνοίγει τούς ïρίζοντες τÉς ^IεραποστολικÉς
\EπισκοπÉς, ™ ïποία φροντίζει γιά τή µόρφωση
καί πνευµατική καλλιέργεια τοÜ λαοÜ τÉς Mαδα-
γασκάρης.

\Eκτός τ΅ν Σχολείων, ï \Eπίσκοπος Nεκτά-
ριος àγκάλιασε καί τά çρφανά παιδιά, τά ïποÖα
εrναι πάρα πολλά στή Mαδαγασκάρη. \Eπί τοÜ
παρόντος 300 çρφανά πού φοιτοÜν σέ ôλλα Σχο-
λεÖα, βρίσκουν θαλπωρή καί στοργή στήν àγκαλιά
τÉς µητέρας \Eκκλησίας, ™ ïποία öχει àναλάβει τά
δίδακτρά τους στό ΣχολεÖο, τήν ¨ατροφαρµακευ-
τική τους περίθαλψη καθώς âπίσης καί τά öξοδα

γιά τήν öνδυση καί διατροφή τους.
Tόσο στήν περιοχή τÉς πρωτεύουσας \Aντα-

ναναρίβο ¬σο καί στήν âπαρχία τÉς Tουλιάρας
κτίζονται δύο \OρφανοτροφεÖα, τ΅ν ïποίων τόν
θεµέλιο λίθο öθεσε ï µακαριστός Πάπας καί
Πατριάρχης \Aλεξανδρείας καί πάσης \AφρικÉς
Πέτρος κατά τήν πρώτη του ποιµαντική âπίσκεψη,
τόν Φεβρουάριο τοÜ 2004.

Tό àποκορύφωµα ¬µως τÉς δεκάχρονης κοι-
νωνικÉς προσφορÄς τοÜ π. Nεκταρίου στήν îερα-
ποστολική του δράση στή Mαδαγασκάρη καί τό
στολίδι τÉς \EπισκοπÉς Mαδαγασκάρης, àποτελεÖ
™ •περσύγχρονη Kλινική στήν πόλη \Aνταναναρί-
βο τÉς περιοχÉς \Aλασούρας. ΘεωρεÖται àπό τίς
καλύτερες Kλινικές στή Mαδαγασκάρη, καθώς
διαθέτει παθολογικό, çδοντιατρικό, çφθαλµολο-
γικό, γυναικολογικό τµÉµα καί φαρµακεÖο. Προ-
σφέρει •πηρεσίες •ψηλÉς ποιότητος καί àσφάλει-
ας σέ ¬λους àνεξαιρέτως. ∆ιαθέτει ôριστο âξοπλι-
σµό στίς πτέρυγες πού προαναφέρθηκαν, καθώς
καί àσθενοφόρο µέ τίς τελευταÖες προδιαγραφές. 

Σέ âξέλιξη βρίσκονται δύο Kέντρα ^Yγείας
στήν περιοχή τοÜ Tουλεάρ καί τÉς Mαντζούγκας,
στό χωριό \Aµποβοντραµανέσι. Πρόκειται γιά δυό
περιοχές πολύ φτωχές, àπό τίς φτωχότερες στήν
Mαδαγασκάρη. Tά κέντρα αéτά θά δώσουν àνα-
κούφιση στόν πονεµένο λαό τ΅ν περιφερει΅ν
αéτ΅ν.

‰Oνειρο τοÜ µακαριστοÜ \Eπισκόπου Nεκτα-
ρίου qταν ™ δηµιουργία öργων εéποιΐας σέ ¬λες
τίς φτωχές âπαρχίες τÉς Mαδαγασκάρης, µέ àπώ-
τερο σκοπό τήν πνευµατική καί äθική àνέλιξη τ΅ν
κατοίκων τÉς φτωχÉς αéτÉς νήσου.

Eéχόµαστε στόν Θεό τό ¬ραµα τοÜ µακαρι-
στοÜ \Eπισκόπου νά γίνει πραγµατικότητα àπό τό
νέο \Eπίσκοπο Mαδαγασκάρης πού κατά τό
παράδειγµα τοÜ προκατόχου του µακαριστοÜ
\Eπισκόπου Nεκταρίου, θά •πηρετήσει τήν πονε-
µένη αéτή γÉ τÉς Mαδαγασκάρης µέ πνεÜµα αéτο-
θυσίας, ταπείνωσης, àγάπης πρός τόν συνάνθρω-
πο καί πάνω àπ\ ¬λα µέ φόβο ΘεοÜ.

‰Aς öχουµε τήν εéχή τοÜ µακαριστοÜ \Eπισκό-
που Nεκταρίου.

Γεώργιος M. ΦραντζÉς  
(\Aπό τό περιοδικό “AΓIOΣ KOΣMAΣ O AITΩΛOΣ”^, τριµηνιαÖο

περιοδικό \Oρθοδόξου \EξωτερικÉς ^IεραποστολÉς, τεÜχος IE΄,φ.59,
\Oκτωβ.-∆εκεµβ., σελ.211).
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EÓ ÛÒÌ·ÙÈ ˘ÁÈÂ›...

K
άθε συσκευασµένη τροφή
συνοδεύεται àπό µία âτικέ-
τα, ™ ïποία περιλαµβάνει
πληροφορίες γιά τή χηµική
σύσταση καί τίς µεθόδους

τυποποίησης καί συντήρησης. \Eκτός àπό
τήν ™µεροµηνία λήξης πού περιλαµβάνει
αéτή ™ âτικέτα, πού θά πρέπει συστηµατι-
κά νά τήν àναζητοÜµε πρίν àγοράσουµε
τό προϊόν, àναγράφονται τά συστατικά
τοÜ τροφίµου κατά σειρά προτεραιότητας
àνάλογα µέ τό βάρος τους. \Eκτός àπό τά
συστατικά àναγράφονται καί τά χηµικά
πρόσθετα, δηλαδή τά στοιχεÖα “E” πού
χρησιµοποιοÜνται àπό τίς βιοµηχανίες
τροφίµων, γιά τά ïποÖα •πάρχουν âνδεί-
ξεις, σύµφωνα µέ τό νοσοκοµειακό

κέντρο “Cheumont” τÉς Γαλλίας, àλλά
καί ôλλα âρευνητικά κέντρα, ¬τι αéτά τά
χηµικά πρόσθετα àποτελοÜν κίνδυνο γιά
τήν •γεία µας. 

Συνήθως προστίθενται σέ µικρές
ποσότητες καί γι\ αéτό τό λόγο àναγρά-
φονται στό τέλος τοÜ πίνακα µέ τά περιε-
χόµενα. \Eδ΅ πρέπει νά τονίσουµε ¬τι οî
πιό πολλοί ôνθρωποι δέν διαθέτουν
φυσικά ε¨δικές γνώσεις χηµείας, καί γι\
αéτό ¬λες αéτές οî λέξεις φαίνονται àκα-
ταλαβίστικες, µέ àποτέλεσµα πολλές
φορές δέν δίνουµε σηµασία καί βάζουµε
τό προϊόν κατευθείαν στό καλάθι. 

Erναι σηµαντικό νά γνωρίζουµε ¬τι
¬σο περισσότερα χηµικά πρόσθετα περιέ-
χει ≤να τρόφιµο, τόσο λιγότερο èφέλιµο
εrναι γιά τήν •γεία µας. Aéτά τά χηµικά
πρόσθετα χρησιµοποιοÜνται γιά νά

T¿ “E”(ö„ÈÏÔÓ)
ÛÙ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹ Ì·˜



E102: Tαρταζίνη (âπικίνδυνο-àλλεργίες)
E104: Kίτρινο κινολίνης (≈ποπτο. Στίς HΠA àπαγορεύθηκε)
E110: Kιτρινοπορτοκαλί (âπικίνδυνο-προκαλεÖ àλλεργίες)
E120: Kαρµίνιο (âπικίνδυνο)
E122: \Aζορουµπίνι (≈ποπτο µέ πολλές παρενέργειες)
E123: \Aµαράνθη (πολύ âπικίνδυνο καί καρκινογόνο)
E124: \Eρυθρό κοχενίλλης A (âπικίνδυνο)
E127: \Eρυθροζίνη (âπικίνδυνο-

προκαλεÖ •περκινητικότητα στά παιδιά)
E131: Mπλέ πατέντ (καρκινογόνο-προκαλεÖ àλλεργίες)
E141: Σύµπλοκο χαλκοÜ µέ χλωροφύλλες (≈ποπτο)
E142: Πράσινο (ùξινο λαµπρό) 

καρκινογόνο
E150: Kαραµελόχρωµα (≈ποπτο)
E151: MαÜρο λαµπρό BN (≈ποπτο)
E153: Φυτικός ôνθρακας (≈ποπτο)
E161: βλάπτει τό συκώτι
E171: ∆ιοξείδιο τοÜ Tιτανίου (≈ποπτο)
E173: \Aργίλιο (≈ποπτο)
E180: Λιθορουµπίνι γιά περιβλήµατα τυρι΅ν (≈ποπτο-

παρενέργειες σέ νεφρά καί λεµφαδένες)
E210: Bενζοϊκό çξύ (καρκινογόνο-àλλεργίες καί pσθµα)
E211: Bενζοϊκό νάτριο (καρκινογόνο)
E213: Bενζοϊκό àσβέστιο (καρκινογόνο-

προκαλεÖ àλλεργίες καί pσθµα)
E214: Παρά-υδροξυβενζοϊκός α¨θυλεστέρας (καρκινογόνο-

προκαλεÖ àλλεργίες καί pσθµα)
E215: ≠Aλας νατρίου τοÜ E214 (καρκινογόνο)
E217: ±λας νατρίου τοÜ E216 (καρκινογόνο)
E220 καί E228: προκαλοÜν πονοκεφάλους, ναυτία, pσθµα
E230 καί E232: τοποθετεÖται κυρίως στά φροÜτα, ¨διαίτερα 

στά ξυνά, γι\ αéτό καί καθώς τά καθαρίζουµε µεταφέρουµε
τήν οéσία αéτή στό φαγώσιµο µέ τά χέρια µας. 

E239: ëξαµεθυλοενοτετρεαµίνη (καρκινογόνο)
E250 καί E252: εrναι βλαβερά στά µικρά παιδιά 

καί περιορίζουν τή µεταφορά çξυγόνου στό αxµα.
E259: καρκινογόνο
E280: àπαγορευµένο σέ πολλές χ΅ρες
E311: γαλλικό οκτυλεστέρας (öκζεµα)
E312: γαλλικό δωδεκυλεστέρας (öκζεµα)
E321: Bουτυλική-υδροξυ-τουλουόλη (χοληστερίνη)
E330: Kιτρικό οξύ (καρκινογόνο)

δώσουν περισσότερη
γεύση, χρ΅µα ¦ ôρωµα
στό τρόφιµο ¦ àκόµα
καί µεγαλύτερη διάρ-
κεια ζωÉς. ^O κωδικός
“E” öχει θεσπισθεÖ àπό
τήν Eéρωπαϊκή
≠Eνωση γιά νά •ποδη-
λώνει τήν ≈παρξη ëνός
âγκεκριµένου àπό αéτή
χηµικοÜ πρόσθετου.
Kαί δίπλα àναγράφε-
ται κάθε φορά ≤νας
àριθµός πού καθορίζει
καί τό συγκεκριµένο
χηµικό πρόσθετο. \Aνε-
ξάρτητα ôν τά “E”
εrναι âγκεκριµένα
àπό τήν Eéρωπαίκή
≠Eνωση, ¬σο περισσό-
τερα προϊόντα χρησι-
µοποιοÜµε πού περιέ-
χουν αéτά τά “E”
τόσο πιό πολύ βαρύ-
νουµε τήν •γεία µας,
¨διαίτερα ôν τά
καταναλώνουµε σέ
καθηµερινή βάση. ^O
κατάλογος πού àκο-
λουθεÖ εrναι âνδεικτι-
κός κι âλπίζουµε ¬τι θά
µÄς κάνει ¬λους πιό
προσεκτικούς σάν
καταναλωτές:
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M¤ ÏfiÁÈ· ·Ï¿...

K
άποιος îερέας, ï Σαπρίκιος, εrχε
πολύ στενό φίλο τό Nικηφόρο, ï
ïποÖος qταν λαϊκός. Tόση àγάπη
•πÉρχε µεταξύ τους, œστε ï καθέ-

νας àπό τούς δύο νά νοµίζει ¬τι ζοÜσε στήν
ψυχή τοÜ ôλλου. \Aπό φθόνο ¬µως τοÜ διαβό-
λου öγινε κάποιο γεγονός πού διέλυσε ¬λη αéτή
τή φιλία καί τούς öφερε σέ τέτοια öχθρα νά µήν
θέλει κôν ï ≤νας ν\ àντικρύσει τόν ôλλον.  ^O
Nικηφόρος γρήγορα συνÉλθε àπό τό πάθος καί
âπεδίωκε µέ âπιµονή ν\ àποκαταστήσει τήν
½ραιότητα τÉς φιλίας τους. \Aρχικά öστελνε
γνωστούς γιά νά τούς συµφιλιώσουν, παίρνο-
ντας âπάνω του ¬λα τά λάθη γιά τήν α¨τία τÉς
παρεξηγήσεως καί ζητώντας συγγνώµη. ^O
Σαπρίκιος ¬µως παρέµενε ôκαµπτος καί σκλη-
ρός καί καθόλου δέν διέλυε τήν öχθρα, παρόλο
πού qταν îερέας. Kάποια στιγµή ï Nικηφόρος
πλησίασε τόν Σαπρίκιο, öπεσε στά πόδια του
καί τοÜ ζητοÜσε µέ δάκρυα νά τόν συγχωρέσει,
ζητώντας του νά ξαναγίνουν πάλι φίλοι. ^O
Σαπρίκιος ¬µως, χωρίς νά συγκινηθεÖ καθό-
λου, τόν προσπέρασε γρήγορα, χωρίς κôν νά
τοÜ µιλήσει, χωρίς κôν νά τοÜ ρίξει ≤να βλέµ-
µα. ‰Eτσι εrχαν τά πράγµατα µεταξύ τους, ¬ταν
ï Aéτοκράτορας \Iουλιανός ξεκίνησε νέο διωγ-
µό âναντίον τ΅ν χριστιαν΅ν στήν προσπάθειά
του ν\ àναστηλώσει τήν παλαιά ε¨δωλολατρική
θρησκεία. ≠Oταν λοιπόν στήν πόλη πού κατοι-
κοÜσαν ï Nικηφόρος καί ï îερέας Σαπρίκιος
öφτασε ™ διαταγή τοÜ διωγµοÜ, ï Σαπρίκιος
λόγω τοÜ àξιώµατος τÉς îερωσύνης συνελήφθη
πρ΅τος. ^O ™γεµόνας τÉς πόλεως, àφοÜ τόν
βασάνισε, τοÜ ζητοÜσε ν\ àρνηθεÖ τόν Xριστό
καί τόν •πέβαλε σέ πλεÖστα µαρτύρια àλλά ï
Σαπρίκιος δέν àρνιόταν τήν πίστη του. Tέλος ï
™γεµόνας τόν καταδίκασε σέ θάνατο διά
ξίφους. ^O Nικηφόρος πού ¬λα αéτά τά γνώρι-
ζε, πίστεψε ¬τι qταν ï κατάλληλος πλέον και-

ρός γιά τή συµφιλίωσή τους. \Eµφανίζεται
µπροστά στό Σαπρίκιο, γονατίζει, τοÜ àγκα-
λιάζει τά πόδια καί τόν îκετεύει πρίν πεθάνει
νά τόν συγχωρέσει. \Aλλά âκεÖνος συνέχιζε τήν
àπάνθρωπη στάση του καί καθόλου δέν µαλά-
κωσε àπό τήν συγκίνηση καί τούς çδυρµούς
τοÜ Nικηφόρου. Mέ τό κερί τÉς µνησικακίας
εrχε φράξει τά αéτιά του καί προσπέρασε γρή-
γορα τόν φίλο του.  ^O Nικηφόρος καί πάλι δέν
àπελπίστηκε, àλλά τρέχει πάλι κοντά του καί
µέ θερµότερες παρακλήσεις ζητοÜσε τήν
εéσπλαχνία του, χύνοντας ταυτόχρονα ôφθονα
δάκρυα. ^O Σαπρίκιος παρέµενε κουφός κι
öµοιαζε περισσότερο µέ πέτρα ¬ταν öφθασε
στόν τόπο τÉς âκτελέσεως. Kι âν΅ τά χέρια τ΅ν
δηµίων ≈ψωναν τό ξίφος καί ï Σαπρίκιος
öσκυβε τόν αéχένα του γιά νά δεθχεÖ τό µαρτύ-
ριο καί πάνω àπό τό κεφάλι του στέκονταν ¦δη
τά στεφάνια πού θά öπαιρνε µέ τό µαρτύριό
του àπό τόν àγωνοθέτη Xριστό, συνέβη κάτι
τροµερό: Σκοτεινιασµένος àπό τήν µνησικακία
φαινόταν σάν νά µήν γνώριζε âνώπιον ποίων
βρισκόταν καί σά νά λησµόνησε γιατί τόν συνέ-
λαβαν καί ρωτοÜσε νά µάθει σαστισµένος καί
µέ χαµένα τελείως τά λογικά του γιά ποιό λόγο
âπρόκειτο νά τόν âκτελέσουν. Oî δήµιοι τοÜ
àπάντησαν, âπειδή περιφρόνησε τά βασιλικά
προστάγµατα καί δέν πείστηκε νά θυσιάσει
στούς Θεούς. Kαί τότε ™ πιό φοβερή πτώση τÉς

^H ÌÓËÛÈÎ·Î›·



ύο ôνθρωποι, χριστιανοί µου, qρθαν
µιά φορά κι âξοµολογήθηκαν σέ µένα.
^O Πέτρος καί ï ΠαÜλος. Kαί νά δεÖτε
π΅ς τούς διόρθωσα, καλά ¦ κακά.
\Eγώ σÄς φανερώνω µόνο τήν καρ-
διά µου. MοÜ λέει ï Πέτρος: “\Eγώ
Πνευµατικέ µου àπό τόν καιρό πού

γεννήθηκα ≤ως τώρα, νήστευα, öκανα âλεηµοσύνες
στούς πτωχούς, öχτισα Mοναστήρια, âκκλησίες
καί ôλλα τέτοια öκανα, àλλά ¬µως τόν âχθρό µου
δέν τόν συγχωρ΅!..”
\Eγώ τότε τόν àποφάσισα γιά τήν κόλαση. ‰Eρχε-
ται ï ΠαÜλος καί µοÜ λέει: “\Eγώ àπό τόν καιρό
πού γεννήθηκε ποτέ κανένα καλό δέν öκανα, àλλά
µάλιστα öχω κάνει τόσα φονικά, πόρνευσα, öκλε-
ψα, öκαψα âκκλησίες καί µοναστήρια, ¬λα τά
κακά τά öκανα, àλλά συγχωρ΅ τόν âχθρό µου”.
Nά δεÖτε τί öκανα âγώ σ\ αéτόν. \Aµέσως τόν àγκά-
λιασα καί τόν φίλησα καί τοÜ öδωσα τήν ôδεια νά
µεταλάβει. ‰Eκανα καλά ¦ ùχι; Φυσικά θέλετε νά
µέ κατηγορήσετε καί νά µοÜ πεÖτε: ^O Πέτρος πού
öκανε τόσα καλά κι âπειδή δέν συγχώρεσε τόν
âχθρό του γιά τόσο λίγο πράγµα τόν ôφησες àκοι-
νώνητο καί τόν ΠαÜλο ¬που öκανα τόσα καλά,
âπειδή συγχωρεÖ τούς âχθρούς του τόν φίλησες
καί τοÜ öδωσες τήν ôδεια νά µεταλάβει; Nαί àδελ-
φοί µου, öτσι öκανα. Θέλετε νά καταλάβετε µέ τί
µοιάζει ï Πέτρος; Kαθώς µέσα σέ ëκατό çκάδες
àλεύρι βάζει κανείς λίγο προζύµι κι öχει τόση
δύναµη âκεÖνο τόπροζύµι πού µπορεÖ νά φουσκώ-
σει καί τίς ëκατό çκάδες τό ζυµάρι καί νά τό κου-
φίζει ¬λο, öτσι καί εDναι ùλα τά καλά ¬που öκανε
ï Πέτρος. Mέ âκείνη τήν λίγη öχθρα πού δέν συγ-
χώρεσε τόν àδελφό του, γύρισε ¬λα τά καλά καί
τά öκανε φαρµάκι τοÜ διαβόλου. ^O ΠαÜλος πάλι
µέ τί µοιάζει; Erναι ≤νας σωρός λιανόξυλα καί
βάζεις ≤να µικρό κερί àναµµένο καί καίει ¬λο τό
σωρό âκείνη ™ µικρή φλόγα. ‰Eτσι εrναι ¬λα τά
êµαρτήµατα τοÜ Παύλου, σάν τό σωρό µέ τά λια-
νόξυλα. Kαί ™ συγχώρεση πού δίνει στόν âθχρό
του εrναι σάν τό κερί πού καίει ¬λα τά λιανόξυλα,
δηλαδή ¬λες τίς êµαρτίες του, γι\ αéτό καί τόν
àποφάσισα γιά τόν Παράδεισο. 

\Aπό τίς διδαχές τοÜ ^Aγίου KοσµÄ
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µνησικακίας qταν καί ™ ôρνηση τοÜ Xρι-
στοÜ καί τÉς àληθινÉς πίστεως καί ™
δήλωσή του ¬τι θυσιάζει στούς θεούς. 

Mόλις εrδε αéτό ï Nικηφόρος σπά-
ραξε ™ ψυχή του καί µέ θερµότερα λόγια
öλεγε στό Σαπρίκιο:

-\Aδελφέ καί πατέρα, µή θελήσεις νά
προδώσεις τόν Θεό πού σέ δηµιούργησε
καί πρός Tόν ïποÖο µετά τόν θάνατό σου
θά âπιστρέψεις. Mήν προσβάλεις τούς
νόµους τÉς εéσεβείας, οûτε τήν ïµολογία
πού öδωσες âνώπιον ΘεοÜ καί àγγέλων.
Nά σεβαστεÖς τά προηγούµενα µαρτύρια
πού •πέστης γιά τό Xριστό. Nά τιµήσεις
τό µεγάλο àξίωµα τÉς îερωσύνης. Σέ
παρακαλ΅ φίλε µου γονατιστός µή δια-
ψεύσεις τήν ïµολογία σου γιά τήν Âγία
Tριάδα, τώρα πού öχεις στά χέρια σου τά
βραβεÖα καί σχεδόν πάνω στό κεφάλι σου
τά στεφάνια τοÜ àθλητÉ. \Aλλά ï Σαπρί-
κιος ¬λο καί περισσότερο γινόταν σκλη-
ρός καί àναίσθητος, γιατί στήν καρδιά
του πού τήν εrχε γεµίσει ™ µνησικακία δέν
µποροÜσε πλέον νά µείνει ™ εéσέβεια.
Tότε ï Nικηφόρος φουντωµένος àπό
ζÉλο, χάριν τÉς εéσεβείας του καί τοÜ
φίλου του κι âπειδή τίποτα πλέον δέν
µποροÜσε νά κάνει γιά âκεÖνον, ρίχνεται
âκεÖνος στό µαρτύριο, ïµολογεÖ τόν Xρι-
στό καί τοποθετεÖ τό λαιµό του κάτω àπό
τό ξίφος τ΅ν δηµίων. ‰Eτσι ï Nικηφόρος,
ç àνεξίκακος καί συγχωρητικός •πέστη
τόν µαρτυρικό θάνατο διά ξίφους καί σέ
λίγο χρόνο καί µέ λίγο κόπο κέρδισε τήν
οéράνια Bασιλεία κι àναδείχθηκε πραγ-
µατικά νικηφόρος. \Aπό αéτό τό παρά-
δειγµα συµπεραίνουµε ¬τι δέν µποροÜν
νά µÄς συµφιλιώσουν µέ τό Θεό τόσο οî
σωµατικοί àγ΅νες καί οî κόποι, ¬σο ™
συµπάθεια τÉς ψυχÉς καί ™ φιλανθρωπία
καί ™ πρός τόν πλησίον àγάπη πού εrναι
™ àρχή καί τό τέλος ¬λων τ΅ν àρετ΅ν...

(Eéεργετινός τ. B΄
•πόθεσις MB΄)

¢
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IEPA APXIEΠIΣKOΠH AΘHNΩN
I∆IAITEPON ΓPAΦEION

^Oσιωτάτη Γερόντισσα,
^O Mακαριώτατος \Aρχιεπίσκοπος \Aθην΅ν
καί πάσης ^Eλλάδος κ. κ. Xριστόδουλος
öλαβε τήν öκδοσή σας, τήν ïποίαν ε€χατε
τήν εéγενÉ καλωσύνη νά TοÜ àποστείλετε
καί σÄς εéχαριστεÖ.
ΣεπτÉ âντολÉ AéτοÜ σÄς µεταφέρουµε τίς
εéχές Tου.

Mετά τιµÉς
\Eκ τοÜ \Iδιαιτέρου Γραφείου 

τοÜ \Aρχιεπισκόπου
Σωτήριος Mπαλασούκας

∆ρ. Θεολογίας

IEPA MHTPOΠOΛIΣ N.IΩNIAΣ &
ΦIΛA∆EΛΦEIAΣ

ΣÄς εéχαριστ΅ θερµ΅ς διά τήν εéγενÉ àπο-
στολήν τοÜ βιβλίου “≠Aγιος \Iωάννης Mαξίµο-
βιτς” τήν ïποίαν θά µελετήσω µέ πολύ âνδια-
φέρον.

† ^O N. \Iωνίας & Φιλαδελφείας\
KωνσταντÖνος

IEPA MHTPOΠOΛIΣ KITPOYΣ 
& KATEPINHΣ

Âγία Kαθηγουµένη,
Eéχαριστ΅ θερµότατα γιά τό εéγενικά àπο-
σταλέν πολύτιµο βιβλίο περί τοÜ Âγίου
\Iωάννη Mαξίµοβιτς, εûχοµαι •γεία καί
ε¨σέτι εéλογία!
Mέ àγάπη XριστοÜ,

† \O Kίτρους \Aγαθόνικος

IEPA MHTPOΠOΛIΣ AITΩΛIAΣ &
AKAPNANIAΣ

\Eλάβοµεν τό àποσταλέν τιµÉς ≤νεκεν νεοεκ-
δοθέν βιβλίον àπό τήν ^Iεράν Mονήν σας µέ
τίτλον “≠Aγιος \Iωάννης Mαξίµοβιτς” καί

εéχαριστοÜµεν θερµ΅ς.
Eéχόµεθα ï ≠Aγιος Θεός διά τ΅ν πρεσβει΅ν
τοÜ προστάτου σας Âγίου Nεκταρίου νά σÄς
χαρίζη •γείαν καί πνευµατικήν προκοπήν
πρός δόξαν τοÜ Âγίου \Oνόµατός Tου.
Mετ\ εéχ΅ν

† ^O A¨τωλακαρνανίας Θεόκλητος

IEPA MHTPOΠOΛIΣ ∆PAMAΣ
Eéχαριστ΅ν θερµ΅ς âπί τÉ φιλόφρονι àπο-
στολÉ τοÜ λίαν âνδιαφέροντος καί καλαισθή-
του βιβλίου τό ïποÖον âξέδωσε ™ ^Iερά ^Yµ΅ν
Mονή “≠Aγιος \Iωάννης Mαξίµοβιτς” καί συγ-
χαίρων àπό καρδίας διά τήν öκδοσίν του,
εûχοµαι ¬πως ï Kύριος δωρÉται ^YµÖν •γείαν
καί àκµήν δυνάµεων πρός συνέχισιν âπί ¬,τι
µήκιστον τÉς λαµπρÄς καί àγλαοκάρπου
MοναχικÉς πορείας ^Yµ΅ν.
Eéχέτης πρός Kύριον

† ^O ∆ράµας ∆ιονύσιος

IEPA MHTPOΠOΛIΣ KAPΠENHΣIOY

Mετ\ εéχαριστίας, êγία ^Hγουµένη, διά τήν
εéγεν΅ς πεµφεÖσαν µοι δόκιµον καί âποικο-
δοµητικήν öκδοσιν τÉς ^IερÄς MονÉς σας
“≠Aγιος \Iωάννης Mαξίµοβιτς” καί εéχ΅ν
•πέρ τÉς κατ\ ôµφω •γείας καί âνισχύσεως
τÉς âν Xριστ΅ µοναχικÉς \Aδελφότητος καί
τÉς κατά Θεόν αéξήσεως καί προκοπÉς αéτÉς
âν τÉ \Eκκλησία, âν w ζ΅µεν, προκόπτοµεν καί
σωζόµεθα θεούµενοι.

† ^O Kαρπενησίου Nικόλαος

IEPA MHTPOΠOΛIΣ KAPYΣTIAΣ &
ΣKYPOY

Eéχαριστ΅ διά τήν προσφορά τοÜ βιβλίου
“^O ≠Aγιος \Iωάννης Mαξίµοβιτς”. Eûχοµαι
τήν χάριν τοÜ Kυρίου πλουσίαν ε¨ς τήν ζωή
καί τό öργον σας.

† ^O Kαρυστίας Σεραφείµ
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\Eπιστολές πού µÄς öστειλαν γιά τήν öκδοση τÉς MονÉς µας
“≠Aγιος \Iωάννης Mαξίµοβιτς”
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¢È¿ ¯ÂÈÚfi˜ & ÓÂ‡Ì·ÙÔ˜...

KK··ÙÙÂÂ˘̆ıı˘̆ÓÓıı‹‹ÙÙˆ̂  ìì  ÚÚÔÔÛÛÂÂ˘̆¯̄‹‹  ÌÌÔÔ˘̆  

óó˜̃  ıı˘̆ÌÌ››··ÌÌ··  ââÓÓÒÒfifiÓÓ  ™™ÔÔ˘̆........

IEPA MONH A°. NEKTAPIOY TPIKOPºOY ºøPI¢O™
330 56 EY¶A§IO TH§. 26340 - 44391 
(9.00-2.00 τό πρωΐ καί 6.00-9.00 τό àπόγευµα)

H
παρασκευή àλλά καί ™

χρήση τοÜ θυµιάµατος

àφορÄ τόν Θεό ε¨ς τόν

^ΟποÖον πρέπει νά προ-

σφέρουµε πάντα τό

καλύτερο. Γι\ αéτό γιά τήν κατασκευή τοÜ

θυµιάµατος χρησιµοποιοÜµε τά καλύτερα

•λικά, πρώτης ποιότητας καί µέ τόν παρα-

δοσιακό êγιορείτικο τρόπο πού χρόνια

τώρα κατασκευάζεται τό γνήσιο λιβάνι,

àλλά καί µέ προσευχή καί προσοχή ™ ^Iερά

Mονή µας κατασκευάζει γνήσιο θυµίαµα σέ

πολλά àρώµατα: 

XEPOYBIKO, TPIANTAΦYΛΛO, 

ΓAP∆ENIA, MYPO, TEPIPEM

MYPO TOY ΣAPΩΦ, 

BHΘΛEEM, AΞION EΣTI,

BIOΛETTA, AΓPIOΛOYΛOY∆O,
NYXTOΛOYΛOY∆O,
ΣTAYPOΛOYΛOY∆O,
ANAΣTAΣIMO

Tό θυµίαµα αéτό τό χρησιµοποιοÜµε στίς
àκολουθίες µας, àλλά καί τό διαθέτουµε
στούς πιστούς πού µÄς τό ζητοÜν καί τό
στέλνουµε ταχυδροµικ΅ς. ≠Oσοι θέλετε
µπορεÖτε νά àπευθύνεσθε στήν ^Iερά Mονή
µας γιά νά σÄς àποστείλουµε θυµίαµα.

°°NNHH™™IIOO  ££YYMMIIAAMMAA  ((§§ÈÈ‚‚¿¿ÓÓÈÈ))°°NNHH™™IIOO  ££YYMMIIAAMMAA ((§§ÈÈ‚‚¿¿ÓÓÈÈ))
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XÚ˘ÛÔÎÂÓÙËÌ¤ÓË ¶ET™ETAXÚ˘ÛÔÎÂÓÙËÌ¤ÓË ¶ET™ETA

H
^Iερά Mονή µας
διαθέτει πολύ
ùµορφες πετσέ-
τες γιά πρόσφο-
ρο. Xρυσοκεντη-

µένες σέ λευκό βαµβακερό, µέ
àνεξίτηλες χρυσοσοκλωστές, 
σέ σχÉµα φακέλλου γιά νά
µπαίνει µέσα τό πρόσφορο καί
νά τό πηγαίνετε εéπαρουσίαστα
στήν \Eκκλησία. 

Tό πρόσφορο, πού θά γίνει
Σ΅µα XριστοÜ, πρέπει πολύ
προσεκτικά καί µέ προσευχή,
¬πως ε€παµε καί σέ  προηγούµε-
νο τεÜχος µας, νά παρασκευάζε-
ται καί σέ ε¨δική πετσέτα προ-
σφόρου νά προσφέρεται στήν
\Eκκλησία γιά τήν προσκοµιδή.

ÁÈ¿ Ùfi ÚfiÛÊÔÚÔ Û¤ Û¯ÉÌ· Ê·Î¤ÏÏÔ˘ õ ÂÙÛ¤Ù·˜

≠Oσοι θέλετε τήν πετσέτα γιά τό πρόσφορο 
µπορεÖτε νά µÄς τήν παραγγείλλετε στό τηλέφωνο
τÉς ^IερÄς MονÉς µας 26340-44391 (πρωΐ 9-2 καί
àπόγευµα 6-9) γιά νά σÄς τήν àποστείλουµε.

KÔÌÔÛ¯Ô›ÓÈ·
Ì¤ Ùfi ÎÏ·‰› ÙÉ˜ âÏÈÄ˜

\Aνάµεσα στά κοµποσχοίνια πού
φτιάχνουµε προσθέσαµε ≤να àκόµα, πού
τό στολίζει ≤να àσηµένιο κλαδί âλιÄς, τό
σύµβολο τÉς \Aθήνας καί τÉς ε¨ρήνης. 

TIMH: 10 εéρώ

TIMH: 25 εéρώ



K
άθε χρόνο φτιάχνουµε χει-
ροποίητες λαµπάδες àπό
êγνό κερί µέλισσας καί τίς

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

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

ÌÌ¤¤  êêÁÁÓÓfifi  ÌÌÂÂÏÏÈÈÛÛÛÛÔÔÎÎ¤¤ÚÚÈÈ

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

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

§§··ÌÌ¿¿‰‰ÂÂ˜̃ ÏÏÂÂ˘̆ÎÎ¤¤˜̃

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

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

τηλ. 26340-44391
(9.00-2.00  καί 

6.00-9.00 τό àπόγευµα)


