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Ο ΘΕΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΡΩΤΗΣΕΙ
Ὁ Θεός δέν θά μᾶς ρωτήσει...

Θά μᾶς ρωτήσει…

…τί μάρκα αὐτοκίνητο ὁδηγοῦμε.

…πόσους ἀνθρώπους μεταφέραμε
μέ τό αὐτοκίνητό μας, ὅταν δέν
εἶχαν μέσο συγκοινωνίας νά μετακινηθοῦν!
…πόσους ἀνθρώπους φιλοξενήσαμε
σ’ αὐτό!

… πόσα τετραγωνικά εἶναι τό
σπίτι μας.
… γιά τά ἐπώνυμα ροῦχα πού ἔχουμε
στίς ντουλάπες μας.

… πόσους φτωχούς ντύσαμε!

… πόσους φίλους ἔχουμε.

...σέ πόσους ἀνθρώπους φανήκαμε
χρήσιμοι!
...πῶς φερθήκαμε στούς γείτονές
μας!
...γιά τό περιεχόμενο τῆς καρδιᾶς
μας!
...ἐάν ἐπισκεφθήκαμε τόν θλιμμένο,
τόν φτωχό!

… σέ ποιά γειτονιά μένουμε.
...γιά τό χρῶμα τοῦ δέρματός μας.
…σέ πόσα μέρη τοῦ κόσμου ταξιδέψαμε

....ἄν εἴμαστε ταπεινοί καί μπορέσαμε νά συγχωρέσουμε τόν πλησίον
μας!

ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ

…ἄν εἴμαστε ἐπώνυμοι καί ἰσχυροί.
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έ τή χάρη
τοῦ Θεοῦ,
συ νεχίζεται ἡ
ἱ ε ρ α π ο σ τ ο λή
ἐδῶ στό Ρουμπαάρε καί ὁ εὐαγγελισμός τῶν
ἀδελφῶν μας.
Μᾶς συγκινεῖ τό
γεγονός πώς κάθε Κυριακή ἔρχονται στό Ναό
καί παρακολουθοῦν τή Θεία Λειτουργία καινούργια ἄτομα, ἔχοντας
λαχτάρα νά μάθουν γιά τήν Ὀρθοδοξία. Ἰδιαίτερη ἐντύπωση μᾶς ἔκανε
ἡ ἱστορία μίας κοπέλας.
« Ἤμουν τραγουδίστρια, μᾶς εἶπε,
καί εἶμαι ἀπό πολύτεκνη οἰκογένεια.
Κάποιο περιστατικό στήν οἰκογένεια
μέ ἔκανε νά φύγω. Δέν εἶχα ποῦ νά
μείνω, τριγυρνοῦσα καί κοιμόμουν
στό δρόμο. Τώρα βρῆκα ἐργασία σέ
ἕνα ἀνθοπωλεῖο, δέν θ’ ἀντέξω ὅμως
πολύ (βρίσκεται σέ ἀπόγνωση). Πληροφορήθηκα γιά σᾶς καί ἦρθα νά
σᾶς γνωρίσω. Θέλω νά προσευχηθεῖτε
γιά μένα». Πιστεύουμε πώς θά συνεχίσει νά ἔρχεται ὅπως καί οἱ
περισσότεροι. Ἔπειτα ζητοῦν νά
βαπτιστοῦν. Πρῶτα ἔρχονται τά
1108

παιδιά καί ἀκολουθοῦν οἱ γονεῖς τους
καί οἱ συγγενεῖς.
Οἱ πιστοί μας συμμετέχουν μέ ζῆλο
στά ἔργα τῆς ἐνορίας καί ὅταν τούς
ζητηθεῖ βοήθεια ἀφήνουν τίς ἐργασίες
τους καί ἔρχονται νά προσφέρουν προσωπική ἐργασία στήν καθαριότητα τοῦ
Ναοῦ, σέ οἰκοδομικά ἔργα ἤ ὅπου
ἀλλοῦ χρειαστεῖ. Οἱ γυναῖκες συνηθίζουν νά φτιάχνουν τό παραδοσιακό
ρόφημα μπουσέρα καί νά τό προσφέρουν στό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας
στούς πιστούς. Ὅταν ἔρχεται στήν ἐνορία ὁ Μητροπολίτης μας κ. Ἰωνάς ἤ
κάποιος ἐπίσημος ἐπισκέπτης, ἑτοιμάζουν φαγητά μέ προϊόντα παραγωγῆς
τους αὐγά, ντομάτες, ρύζι κ.α. καί παραθέτει ἡ ἐνορία γεῦμα γιά ὅλους τους
πιστούς, ἔξω ἀπό τό Ναό.
Ἡ Ὀρθόδοξη κοινότητά μας στό
Ρουμπαάρε εἶναι μία εὐλογημένη ἐκκλησιαστική οἰκογένεια πού μέ τίς προσευχές καί τή συμπαράσταση τῶν
Ὀρθοδόξων ἀδελφῶν μας τῆς Ἑλλάδας
αὐξάνεται ἀριθμητικά. Εὐχόμαστε νά
αὐξάνεται καί στήν πίστη, πρός δόξαν
Θεοῦ.
π. Ἀριστοτέλης & πρεσβυτέρα
Μαγδαληνή
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Πρωτοχρονιά ἔχουμε καί ὅλος ὁ κόσμος κάνει ἀπολογισμό. Ὅπως οἱ ἐπιχειρηματίες εἶναι
ὑποχρεωμένοι νά κάνουν οἰκονομικό ἀπολογισμό στό τέλος τοῦ ἔτους, ἔτσι καί ὁ κάθε χριστιανός, πρέπει νά κάνει πνευματικό ἀπολογισμό.
Ὅπως σέ κάθε ἀπολογισμό ὑπάρχουν κέρδη καί ζημίες, ἔτσι κι ἐδῶ. Καί μή σᾶς φαίνεται
παράδοξο. Εἴτε τό θέλουμε εἴτε δέν τό θέλουμε, ὁ ἀπολογισμός αὐτός, γιά τόν καθένα καί τήν
καθεμιά, θά γίνει ὁπωσδήποτε κάποια μέρα. Καί θά εἶναι κρίμα νά μή γίνει ἀπό τώρα καί νά
εἴμαστε ἀνέτοιμοι ἐκείνη τή φοβερή ὥρα!
Ἄς πάρουμε τήν εἰκόνα τοῦ μαθητῆ καί τῆς μαθήτριας, τήν ὥρα πού φέρνουν τόν ἔλεγχο.
Ἐκεῖνοι, ἀνάλογα μέ τά μαθήματα πού ἔχει ἡ τάξη τους, φέρνουν καί τούς βαθμούς. Ὁ ἔλεγχος
ἀντικατοπτρίζει τήν πρόοδο τοῦ μαθητῆ. Αὐτός ὁ ἔλεγχος καταρτίζεται ἀπό τούς καθηγητές.
Ἄν ὑποθέσουμε τώρα ὅτι, τά μαθήματα τοῦ δικοῦ μας ἀπολογισμοῦ- ἐλέγχου ἦταν κάπως
ἔτσι:
ΑΡΕΤΕΣ:
Ἀγάπη, αὐτογνωσία, θυσία, ἐγκράτεια, ἁγνότης, ἐλεημοσύνη, ἐξομολόγησις, ἐργατικότης,
δάκρυα μετανοίας, εὐγένεια, Θεία Κοινωνία, μακροθυμία, πνευματική μελέτη, πίστις, πραότης,
προσευχή, ἐκκλησιασμός, συγχωρητικότης, ταπεινοφροσύνη.
ΚΑΚΙΕΣ:
Ἀδικία, ἄγχος, ἀναβολή, ἐπίδειξις, θυμός, ἰσχυρογνωμοσύνη, κατάκρισις, ἀλαζονεία, κοιλιοδουλεία, περιέργεια, πολυλογία, πονηρά βλέμματα, σπατάλη, συκοφαντία, τεμπελιά, προσκόλληση στήν τηλεόραση, ὑποκρισία, φιλαργυρία, ψέμα.
Μέ ἄριστα τό 20, τί βαθμό θά βάζαμε σέ κάθε ἀρετή ἤ κακία; Καί δέν εἶναι μόνο
αὐτά τά μαθήματα. Εἶναι κι ἄλλα, πού, ὁ μεγάλος ἐκεῖνος δάσκαλος, ἡ συνείδησή
μας, θά βρεῖ βαθιά μέσα μας, ὥστε νά ἀπαντήσουμε σωστά στό ἐρώτημα: Πῶς περάσαμε τό χρόνο πού ἔφυγε; Δύσκολο, πολύ δύσκολο! Γιατί «τό δυσκολότερο
1109
πράγμα εἶναι ἡ αὐτογνωσία», ὅπως θά μᾶς ἔλεγε ὁ Σωκράτης. Ὁ σωστός Χριστιανός
πρέπει νά εἶναι καί νά αἰσθάνεται μαθητής, ὅποιας ἡλικίας καί νά εἶναι, ὅσα πτυχία καί νά
ἔχει. Ὅταν λέμε εἶμαι χριστιανός», σημαίνει: εἶμαι μαθητής τοῦ Χριστοῦ. Τό ὄνομα Χριστιανοί, τό πήραμε ὡς παρατσούκλι στήν Ἀντιόχεια, ὅπως διαβάζουμε στίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων. Δέν εἶναι αὐτό τό ὄνομά μας. Τό πραγματικό μας ὄνομα εἶναι Μαθηταί. Σάν
μαθηταί, λοιπόν, σωστό εἶναι νά βλέπουμε στό τέλος κάθε ἔτους, τί ἐπίδοση ἔχουμε ὡς Μαθηταί τοῦ Χριστοῦ.
Πρωτοχρονιάτικη ὁμιλία σέ μέλη τῆς Ἱεραποστολῆς
στίς 14/1/1993 μέ θέμα : «Πνευματικός Ἀπολογισμός»).

Μ
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έ ἰδιαίτερη λαμπρότητα τελέστηκε ὁ γάμος τῆς ἀδελφῆς μας Βασιλικῆς μέ τόν Ἰωάννη, τήν Κυριακή 21 Ὀκτωβρίου στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Λιβαδειᾶς ἀπό τόν Σέβ. Μητροπολίτη μας κ. Γεώργιο. Μέ
σεμνότητα καί τή συμμετοχή πλήθους συνεργατῶν μας, πού παραβρέθηκαν
γιά νά συμπαρασταθοῦν στούς δύο νέους στό ξεκίνημα τή νέας τους ζωῆς, μέ
τήν προσευχή τους, ἔγινε τό ἱερό Μυστήριο τοῦ Γάμου. Ἀνάμεσα σέ πνευματικά ἀδέλφια καί φίλους τῆς Οἰκογενείας μας, ζήσαμε ἕνα ἀκόμα θαῦμα τῆς
Ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ μας πού φροντίζει κάθε λεπτομέρεια στή ζωή τῶν παιδιῶν Του.
Μέ ζωντανή πνευματική ζωή καί οἱ δύο νέοι, προχωροῦν μέ συναίσθηση
τῆς ἱερότητας τοῦ Μυστηρίου καί τήν ἀπόφαση τῆς δημιουργίας μίας «κατ’
οἶκον ἐκκλησίας», μέ οἰκοδεσπότη τόν Ἰησοῦ
Χριστό. Δίνουν ἔτσι μία μαρτυρία στή σημερινή
κοινωνία, πού ἀποδομεῖ τήν ἀξία τῆς οἰκογένειας
καί κακοποιεῖ κάθε ἀξία.
Εὐχηθήκαμε ὅλοι μας ἀπό καρδιᾶς νά
τούς χαρίζει ὁ Κύριος δύναμη πνευματική
γιά ἕναν ἰσόβιο ἀγώνα ὑπομονῆς, θυσιαστικῆς ἀγάπης καί κοινῆς πορείας
στήν συζυγία καί τήν θεμελίωση μίας
εὐλογημένης οἰκογένειας.

Μέ λαμπρότητα γιορτάστηκε καί φέτος
ἡ μνήμη τῆς προστάτιδάς μας Ἁγίας Ταβιθᾶ.

Στήν ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ, 24 Ὀκτωβρίου, πῆραν
μέρος κληρικοί τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, ἐνῶ χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Γεώργιος. Στό θεῖο κήρυγμα ἦταν ὁ πανοσιολογιώτατος ἀρχιμ. π. Δοσίθεος Καστόρης καί τό ἀναλόγιο λάμπρυνε ὁ
ἄρχων πρωτοψάλτης τοῦ καθεδρικοῦ Ναοῦ κ. Ἠλίας Στάθης μέ ἐκλεκτούς
ἱεροψάλτες, μέλη τῆς βυζαντινῆς χορωδίας τῆς Μητροπόλεώς μας.
Στόν πανηγυρικό Ὄρθρο καί τή Θ. Λειτουργία ἔψαλε ἡ χορωδία τοῦ
Σπιτιοῦ μας, ἐνῶ τό Θεῖο Κήρυγμα, ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, εἶχε ἀναλάβει
ὁ πανοσιολογιώτατος π. Ἱερώνυμος Κυριαζής. Στίς ἱερές ἀκολουθίες παρευρέθηκαν καί ἐκπρόσωποι τῶν τοπικῶν ἀρχῶν.
Τό ἐκκλησάκι τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶ, στολισμένο γιορταστικά
ἦταν κατάμεστο, ἐνῶ, παρά τό ψιλόβροχο, ὁ κόσμος εἶχε
κατακλύσει καί τά προαύλια καί παρακολουθοῦσε ὑπομονετικά τίς ἱερές ἀκολουθίες, δείχνοντας τό σεβασμό
καί τήν εὐλάβειά τους στήν Ἁγία μας.
Τά παιδιά μας, μετά τό πέρας τῶν ἀκολουθιῶν, δεξιώθηκαν μέ χαρά τούς προσκυνητές στούς χώρους τοῦ
Σπιτιοῦ μας, προσφέροντας ἑορταστικά κεράσματα.
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ΤΑ ΔΩΡΑ
ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ
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« Καί ἀνοίξαντες τούς θησαυρούς αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα, χρυσόν καί λίβανον καί σμύρναν
(Ματθ. β΄, 11)».
Τρία δῶρα ἔφεραν στό νεογέννητο Βασιλιά. Καί
χωρίς νά τό θέλουν συμβόλισαν τήν ἁγία καί ζωοποιό
Τριάδα, στό ὄνομα τῆς Ὁποίας ἦρθε στόν κόσμο τό
παιδί Ἰησοῦς, ἀλλά καί τήν τριπλῆ διακονία τοῦ Κυρίου: τή βασιλική, τήν ἱερατική καί τήν προφητική,
γιατί ὁ χρυσός συμβολίζει τήν αὐτοκρατορική, τό λιβάνι τήν ἱερατική καί ἡ
σμύρνα τήν προφητική ἤ τή θυσιαστική…
Ὁ κόσμος φωτίστηκε ἀπό τό Χριστό, πού ἔλαμψε σάν χρυσός. Καί γέμισε
ἀπό προσευχές καί θυμιάματα, ὅπως ἕνας ναός. Ἡ οἰκουμένη ὁλόκληρη
γέμισε ἀπό τό ἄρωμα τῆς διδασκαλίας Του.
Τά τρία δῶρα συμβολίζουν ἐπίσης τήν καρτερία καί τό ἀμετάβλητο…
Κανένα ἀπό αὐτά δέ χάνει τήν ἰδιότητά του ὅσα χρόνια κι ἄν περάσουν. Μετά
ἀπό χίλια χρόνια ὁ χρυσός ἐξακολουθεῖ νά λάμπει, τό λιβάνι νά καίει καί τό
μύρο διατηρεῖ τό ἄρωμά του…
Μέ ποιό ἄλλο ἀντικείμενο στή γῆ, ἐκτός ἀπό τό χρυσό, θά μποροῦσε νά
συμβολιστεῖ καλύτερα ἡ ἀλήθεια; Ὅ,τι καί νά κάνεις στό χρυσό, αὐτός θά ἐξακολουθεῖ νά λάμπει.
Μέ ποιό ἄλλο ἀντικείμενο στή γῆ, θά μποροῦσε νά συμβολιστεῖ καλύτερα
ἡ προσευχή, ἄν ὄχι μέ τό λιβάνι; Ὅπως ὁ καπνός ἀνεβαίνει ψηλά, ἔτσι ἀνεβάζει
ἡ προσευχή τήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου στό Θεό.
Ποιό ἄλλο ἐπίγειο ἀντικείμενο θά μποροῦσε νά συμβολίσει καλύτερα
τήν ἀθανασία ἀπό τό μύρο; Ἡ θνητότητα ἀποπνέει δυσωδία, ἐνῶ ἡ
ἀθανασία ἔχει μία διαρκῆ εὐωδία.
Οἱ μάγοι ἀπό τήν Ἀνατολή συμβόλισαν ἔτσι, ἔστω καί ἀνεπίγνωστα,
ὁλόκληρη τή χριστιανική πίστη. Ξεκίνησαν ἀπό τήν Ἁγία Τριάδα κι
ἔφτασαν ὡς τήν Ἀνάσταση καί τήν ἀθανασία τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ καί τῶν
πιστῶν Του. Δέν εἶναι ἁπλοί προσκυνητές, μά πραγματικοί προφῆτες. Προφῆτες
τόσο τῆς χριστιανικῆς πίστης ὅσο καί τῆς ζωῆς καί τοῦ ἔργου τοῦ Χριστοῦ.
Ἀπό μόνοι τους, μέ τή δική τους ἀντίληψη καί γνώση, δέν θά τά ἤξεραν ὅλα
αὐτά. Ἦταν ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ πού τούς ἔστειλε στή Βηθλεέμ καί τούς
ἔδωσε τό παράξενο αὐτό ἄστρο νά τούς ὁδηγεῖ.
(Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς)

ΧΡΙΣΤΟΣ
ΕΠΙ ΓΗΣ ΥΨΩΘΗΤΕ
Ἄνοδος πρός τό Θεό γίνεται, ὅταν

μέ ζῆλο ἀκατάπαυστα μιλᾶμε μαζί
Του…

Ἄνοδος πρός τό Θεό γίνεται, ὅταν

ἀπαρνούμαστε τό ἐγώ μας καί τίς ἐπιθυμίες μας…

Ἄνοδος πρός τό Θεό γίνεται, ὅταν

Ἐκεῖνος ταπεινώθηκε,
κατέβηκε στή γῆ, γιά
νά ἀνέλθει τό πλάσμα
Του στούς οὐρανούς,
ἀφήνοντας πίσω τά δυσβάστακτα φορτία τῶν
παθῶν καί ἀδυναμιῶν
μας, πού μᾶς κρατοῦν
δέσμιους στά γήινα καί
φθαρτά.

χύνουμε ἕνα δάκρυ μεταμέλειας τήν
στιγμή τῆς πτώσης μας καί προσπαθοῦμε ν’ ἀνορθωθοῦμε…

Ἄνοδος πρός τόν Θεό γίνεται, ὅταν

ἀποφεύγουμε τίς αἰτίες καί τίς ἀφορμές
τῆς ἁμαρτίας …

Ἄνοδος πρός τόν Θεό γίνεται, ὅταν

συγχωροῦμε ὅσους μᾶς ἔβλαψαν ἤ μᾶς
πλήγωσαν μέ ὁποιονδήποτε τρόπο…

Ἄνοδος πρός τόν Θεό γίνεται, ὅταν

ὑπομένουμε ἀγόγγυστα τίς δυσκολίες πού
καθημερινά συναντοῦμε…

Ἀγώνας μοναδικός, σκληρός καί

καθημερινός γιά τή συνάντηση μέ τόν
Λυτρωτή!
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Ὁ Θεός μας στή γῆ!
Κι ἀπ’ τή γῆ, μᾶς ὑψώνει!
Διαλαλοῦν Οὐρανοί
τῶν θνητῶν τή χαρά!
Ἐγεννήθηκε ἡ Δόξα
τοῦ Θεοῦ καί τοῦ Ἀνθρώπου!
«Ὡσαννά» καί «Ἀλληλούια»
τραγουδῆστε, παιδιά!
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Δ
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ύο χρόνια πέρασαν ἀπό τήν ἡμέρα πού ἡ
πνευματική μας μητέρα, μακαριστή
Ἄννα μοναχή, ἔφυγε γιά τήν αἰωνιότητα. Ἀμέτρητα τά πνευματικά της
παιδιά, τιμοῦν τήν μνήμη της, ἀναπολώντας τήν θαυμαστή καί τόσο διδακτική βιοτή της. Τό πέρασμά της
ὑπῆρξε ἀθόρυβο καί ταπεινό, ἀλλά ἡ
παρουσία της τόσο δυναμική, πού
ἄφησε εὐεργετικά τά σημάδια της στίς
ψυχές ὅσων εἶχαν τήν εὐλογία νά τήν
γνωρίσουν καλά καί νά εὐεργετηθοῦν
ἀπό τήν ἐπικοινωνία μαζί της. Ξεκινώντας ἀπό τά παιδιά πού προστατεύτηκαν στό Σπίτι τῆς Ἀγάπης καί
φτάνοντας μέχρι τά παιδιά τῶν Ὁμάδων καί τῆς κατασκήνωσης καί τούς
μεγαλύτερους, ἄνδρες καί γυναῖκες
πού ὠφελήθηκαν ἀπό τήν παρουσία
καί τήν καθοδήγησή της.
Στίς 24 Νοεμβρίου ἡ Οἰκογένειά
μας τέλεσε στήν Κατασκήνωση τό
διετές μνημόσυνο τῆς « Μανούλας »
μας, ὅπως τήν ἀποκαλοῦμε ἀκόμη καί
θά τήν ἀποκαλοῦμε πάντα ὅπως τῆς
ἄξιζε, γιατί ἀποδείχτηκε ἄξια Μάνα.
Ὁ Σέβ. Μητροπολίτης Κυθήρων κ.
Σεραφείμ καί ὁ π. Ἀριστοτέλης τέλεσαν
τή Θ. Λειτουργία καί τήν ἐπιμνημόσυνη
δέηση. Ὁ Σεβ. Σεραφείμ μεταξύ ἄλλων

τόνισε: «… ἡ Γερόντισσα Ἄννα ὑπῆρξε ὁ ἄνθρωπος τοῦ
Θεοῦ. Σέ ὅλη της τή ζωή ἦταν μία
νοητή λαμπάδα, ἡ ὁποία ἔκαιγε ἀπό
τήν ἀγάπη γιά τόν Χριστό. Ἦταν
ἄνθρωπος τῆς ταπεινοφροσύνης, τῆς
ὑπακοῆς, τῆς ὑπομονῆς καί ὅλωτῶν
πνευματικῶν χαρίτων, μέ τίς ὁποῖες
τήν ἀξίωσε ὁ Θεός. Καί ἐνῶ εἶχε τόν
πόθο τῆς ὁλοκληρωτικῆς ἀφιερώσεως
ἀπό τά νιάτα της, κάνοντας ὑπακοή
δημιούργησε αὐτή τήν ἁγία Οἰκογένεια
κι ἔτσι μ’ αὐτό τόν τρόπο πρόσφερε
κάτι πολύ μεγάλο, στόν τόπο καί τήν
Ἐκκλησία… Ἐργάστηκε ἀκαταπόνητα
σέ ὅλη της τή ζωή μέ πολλή ἀγάπη
γιά τά παιδιά τά ὁποία ἀγκάλιαζε καί
τά θεωροῦσε δικά της παιδιά. Φρόντιζε
νά μήν λείπει τίποτα ἀπ’ αὐτό τό Σπίτι,
ἀλλά πρωτίστως φρόντιζε γιά τήν
πνευματική καλλιέργεια τῶν παιδιῶν,
τόν καταρτισμό, τή χαρίτωσή τους.
Ἡ εὐχή της καί τό παράδειγμά της
νά εἶναι σέ ὅλους μας ἕνα φωτεινό μετέωρο πού θά σκιάζει αὐτόν τόν τόπο
καί θά μᾶς βοηθᾶ ν’ ἀγωνιζόμαστε
τόν καλό ἀγώνα».
Ἄς εἶναι αἰώνια ἡ μνήμη της. Θά
μένει μία γλυκιά καί εὐεργετική ἀνάμνηση στίς καρδιές ὅλων ὅσων τήν
γνωρίσαμε!

Δέηση στό μνῆμα τῆς Γερόντισσας Ἄννας
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Ὁ χρόνος φεύγει,
γλιστρᾶ, χάνεται…
«Τό δέ ρῆμα Κυρίου μένει εἰς τόν αἰώνα»
(Α΄ Πέτρ. α΄25 )
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Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι αἰώνιος.
Ἄφησέ τον νά σέ ὁδηγεῖ
μέσα στήν καθημερινότητά σου.
Κᾶνε κτῆμα σου τό αἰώνιο!

ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ

« Χωρίς ὄνειρα τίποτα
δέν ἀρχίζει.
Χωρίς ξαγρύπνιες τίποτα
δέν τελειώνει».

ΛΟΓΙΑ
ΣΟΦΑ
….
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Ἐ

κδήλωση- ἐνημέρωση γιά τήν
πορεία τῆς ἱεραποστολικῆς
προσπάθειας στήν Οὐγκάντα
παρουσίασε στό Σπίτι μας, τό παράρτημα τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς τῆς
Λιβαδειᾶς. Ἐπίσημοι καλεσμένοι ἦταν
τό ἱερατικό ζεῦγος, ὁ π. Ἀριστοτέλης
Ἀσίμουε καί ἡ θυγατέρα τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶ πρεσβυτέρα Μαγδαληνή, ἀπό τό
Ρουμπαάρε τῆς Νότιας Οὐγκάντας.
Ἀναφέρθηκαν στήν προσπάθεια ἀνέγερσης τοῦ μεγάλου Ἱ. Ναοῦ πού θά
εἶναι ἀφιερωμένος στήν Παναγία τήν
Μυρτιδιώτισσα καί στούς ἁγίους Παΐσιο
καί Πορφύριο. Εὐχαρίστησαν τούς παρευρισκομένους – μέλη τῆς Ἱεραποστολῆς- γιά τά δῶρα καί τήν πολλή
τους ἀγάπη, ἀφοῦ ἡ κατεξοχήν προσπάθεια ἀνέγερσης τοῦ Ναοῦ, τόσο
τοῦ πρόχειρου πού ἤδη ἐξυπηρετεῖ τίς
λειτουργικές ἀνάγκες τῆς ἐνορίας, ὅσο
καί τοῦ μόνιμου, τοῦ ὁποίου εὐελπιστοῦν
σύντομα νά ξεκινήσει ἡ ἀνοικοδόμησή
του, εἶναι ἔργο καί τῶν συνεργῶν
τῆς Ἱεραποστολῆς Λιβαδειᾶς.

Συγκίνησαν τό ἀκροατήριο καθώς
μίλησαν γιά τό μεγάλο θαῦμα τοῦ
εὐαγγελισμοῦ τῶν ψυχῶν στήν ἀπόμακρη αὐτή γωνιά τῆς Ἀφρικῆς, ὅπου
ἡ Ὀρθοδοξία ἦταν παντελῶς ἄγνωστη.
Ἀναφέρθηκαν στήν κατήχηση καί τίς
βαπτίσεις, στήν προσωπική ἐργασία
ντόπιων καί φίλων της ἱεραποστολῆς
ἀπό τήν Ἑλλάδα, στίς καλλιέργειες
καί τήν ἐνασχόληση μέ τήν κτηνοτροφία γιά τή στήριξη καί κάλυψη
τῶν καθημερινῶν καί ἐνοριακῶν
ἀναγκῶν, ἀλλά καί γιά θαυμαστά περιστατικά μεταστροφῆς στήν Ὀρθοδοξία καθώς ἡ ἐπιθυμία γιά νά κατηχηθοῦν εἶναι τόσο ἔντονη ἀπό πολλούς
κατοίκους τῆς περιοχῆς. Τήν ὁμιλία
πλαισίωσαν μέ φωτογραφίες καί βίντεο.
Εὐχόμαστε, ὁ Κύριος του Ἀμπελῶνος νά φωτίζει τούς καλούς ἐργάτες
καί νά τούς ἐνισχύει μέ τή Χάρη Του,
ὥστε νά δοξάζεται τό Ὄνομά Του σέ
κάθε γωνιά τῆς γής.
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ὁ πρόχειρος ναός πού ἐξυπηρετεῖ τίς
λειτουργικές ἀνάγκες τῶν πιστῶν.

Σ

Τώρα ἀπό τόν Οὐρανό πιστεύουμε πώς θά φροντίζει περισσότερο
γιά τό Σπίτι μας καί θά μεσιτεύει στόν Κύριο
καί στήν Ἁγία μας Ταβιθᾶ γιά τά παιδιά πού τόσο ἀγάπησε.
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τήν ζωή μας πολλές φορές παρουσιάζονται ἄνθρωποι πού
σημαδεύουν τήν πορεία μας καί ἀφήνουν εὐεργετικά τά στίγματα τῆς παρουσίας τους. Εἶναι δέ, κάποιες φορές τόσο σημαντική ἡ παρουσία τους αὐτή, πού ἀξίζει νά τή διδάσκεις στούς νεώτερους.
Μία τέτοια παρουσία ἦταν καί ἡ ἀείμνηστη Φαίδρα Κοτρώνη.
Διετέλεσε μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Σωματείου μας
ἀπό τό 1976 μέχρι τό 2007. Εἶχε ἀγαστή συνεργασία μέ τά ὑπόλοιπα
μέλη τοῦ Δ/Σ. Λεπτή ψυχή, μέ μιά ἀρχοντιά πού τήν ἔκανε σεβαστή.
Δημιουργοῦσε γύρω της μία εὐχάριστη ἀτμόσφαιρα, ὥστε χαιρόμασταν
τή συναναστροφή της. Ἐκπροσώπησε τό Σπίτι μας στίς Ἀρχές τοῦ
τόπου μας καί ἦταν παροῦσα κάθε φορά πού θά τήν χρειαζόμασταν, σέ
κάθε ἀνάγκη. Ὅταν τά χρόνια πέρασαν καί δυσκόλεψαν τή μετακίνησή
της, μᾶς εἶχε στήν προσευχή της. Ἡ καρδιά της δέν ἔπαψε νά βρίσκεται
κοντά μας. Ἀγαποῦσε πολύ τά παιδιά μας καί τήν πνευματική μας
μητέρα Ἄννα (λαϊκή τότε) καί πάσχιζε μέ ὅλες της τίς δυνάμεις γιά τήν
προκοπή τοῦ ἔργου. Καί ἐμεῖς τήν ἀγαπούσαμε ἰδιαίτερα καί συχνά
στίς συζητήσεις μας ἀναφέραμε στά παιδιά, πού δέν τήν γνώριζαν, γιά
τήν ἀγάπη της. Ἡ ἐκδημία της μᾶς λύπησε ἰδιαίτερα, ἔχουμε ὅμως τήν
πεποίθηση πώς ἡ ψυχή της ἀναπαύεται κοντά στό Θεό .

ΣΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ
ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Μέ χαρά δέχτηκαν τά παιδιά μας τήν πρόσκληση τοῦ
Πανελληνίου Χριστιανικοῦ Ὁμίλου Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς
Ἀθηνῶν, γιά τή συμμετοχή τους στήν ἐκδήλωση γιά τόν
ἑορτασμό τῆς Ἁγίας Σκέπης καί τήν Ἐθνική Ἐπέτειο τοῦ
ΟΧΙ.
Στήν κατάμεστη αἴθουσα τῆς Ἱεραποστολῆς καί μέ τήν τιμητική παρουσία ἱεραποστόλων
κληρικῶν, τό πρόγραμμα ἄρχισε μέ τόν ἐπίκαιρο χαιρετισμό- προβληματισμό τῆς Προέδρου
τῆς Ἱεραποστολῆς κας Μαρίας Γεωργούλα, καί τή σύντομη ἀλλά μεστή προσλαλιά τοῦ Σεβ.
Μητροπ. Σιέρρα Λεόνε κ. Γεωργίου. Στή συνέχεια, ὁ Δρ Θεολογίας κ. Λέων Μπράνγκ
ἀνέπτυξε τό θέμα: «Ἡ ὁλοζώντανη παρουσία τῆς Παναγίας στόν ἀγώνα τῶν Ἑλλήνων
ἐναντίον τοῦ φασισμοῦ». Κατόπιν τό λόγο εἶχε ἡ χορωδία τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶ πού, καί ἀπό
φίλες κατασκηνώτριες, ἀπέδωσε μέ πατριωτικό παλμό, ἐπίκαιρα τραγούδια γιά τό ἔπος τοῦ
’40, ὥστε ἐνθουσίασε τό πολυπληθές ἀκροατήριο.

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
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Μέ σεμνότητα καί κατάνυξη ἔγινε ὁ Ἁγιασμός γιά
τήν ἔναρξη τοῦ ἱερορραφείου τοῦ παραρτήματος Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς Λιβαδειᾶς, πού φιλοξενεῖται στό
Σπίτι μας. Τόν ἁγιασμό τέλεσε ὁ π. Ἀθανάσιος Κάτσιος,
ἐφημέριος τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Λιβαδειᾶς καί
ὁ π. Ἀριστοτέλης Ἀσίμουε. Εὐχήθηκαν στίς ἐθελόντριες
τῆς ἱεραποστολικῆς προσπάθειας νά συνεχίσουν μέ
ἀμείωτη διάθεση καί ζῆλο τή σημαντική διακονία τους
, εἴτε γίνεται μέ τή ραφή χιτώνων γιά νά βαπτιστοῦν
κατηχούμενοι ἀδελφοί μας, εἴτε ἱερῶν καλυμμάτων
καί ἱερατικῶν στολῶν γιά τούς Ὀρθόδοξους Ναούς
καί τίς Λειτουργικές ἀνάγκες τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν.
Τό ἔργο τῆς συμπαράστασης στό Ἱεραποστολικό
ἔργο εἶναι μία μεγάλη προσφορά καί δείχνει σέ ὅλους

μας ὅτι ἡ Ἱεραποστολή δέν σημαίνει ὅτι ὀφείλουμε νά κηρύξουμε μόνο, τό λόγο τοῦ Θεοῦ,
ἀλλά μποροῦμε νά ἐνισχύσουμε τό ἔργο πού
γίνεται μέ τίς δυνάμεις πού διαθέτουμε.

ΕΝΑΡΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
Μέ ἁγιασμό ξεκίνησε καί φέτος ὁ Κύκλος
Μελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς, στό ἐκκλησάκι
τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶ, στά τέλη τοῦ Ὀκτωβρίου.
Ἡ συμμετοχή στήν ἔναρξη ἦταν συγκινητική. Μέ τήν ἁγιαστική δύναμη τοῦ
Σταυροῦ ξεκίνησαν ὅλες οἱ «Μαθήτριες
Χριστοῦ», γιά νά ἐμβαθύνουν στά
ἀστείρευτα νάματα τῆς Ἁγίας Γραφῆς
καί νά ἐπεκτείνουν ἔτσι τήν καλλιέργεια τῶν ψυχῶν τους. Ἡ πρεσβυτέρα Μαργαρίτα Δαδανοῦ, μέ τή
γλαφυρότητα πού χαρακτηρίζει τό
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λόγο της, πρόσφερε γιά μία ἀκόμη φορά
στίς διψασμένες ψυχές ἀπό τούς θησαυρούς
τῆς ἀγάπης της.
Τήν εὐχαριστοῦμε θερμά κι εὐχόμαστε
καλό πνευματικό ξεκίνημα καί πλούσιο
τόν ἄνωθεν φωτισμό, σέ ὅλα τά μέλη τοῦ
Κύκλου.
ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ

ΚΥΚΛΟΣ ΝΕΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ
Ξεκίνησε τή λειτουργία του ὁ Κύκλος
Νέων Μητέρων πού πραγματοποιεῖται
στό Σπίτι μας. Τίς συνάξεις παρακολουθοῦν πολλές γυναῖκες μέ ἔντονο ἐνδιαφέρον καί ζῆλο καί συμμετέχουν ζωντανά
στά θέματα πού ἀναπτύσσονται. Νιώθουν
τήν προσφορά τοῦ Κύκλου στόν πολύμορφο ἀγώνα τῆς οἰκογένειας, στήν διαπαιδαγώγηση τῶν παιδιῶν, στή συζυγία,
στήν στήριξη τῶν μελῶν τῆς οἰκογένειας
καί φυσικά στόν πνευματικό καταρτισμό
τους καί τήν ἐν Χριστῷ πρόοδό τους. Γι’
αὐτό αὐξάνεται ἡ ὄμορφη χριστιανική
συντροφιά καί ἀγωνίζονται νά μήν χάσουν
καμία συνάντηση τοῦ Φιλικοῦ Κύκλου
στήν ὄμορφη αὐτή συντροφιά, προσπαθώντας νά μήν χάσουν καμία συνάντηση
τοῦ Κύκλου.

Εὐχόμαστε καί ἡ φετινή χρονιά νά δώσει πλούσιους πνευματικούς καρπούς καί
νά ὠφελήσει ψυχές.

Μέ λιακάδες καί χιόνι,
πόθοι ὡραῖοι καί πόνοι.
Στήν καινούργια χρονιά
ἄς γενοῦνε βαθιά μας
νέοι παλμοί στήν καρδιά μας!
Κι ὅλοι ἄς πᾶμε μπροστά!

