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Μ εγαλωμένες σάν γνήσιες ἑλλη-
νίδες οἱ θυγατέρες τῆς Ἁγίας 

Ταβιθᾶ, αἰσθάνονται ἰδιαίτερη τιμή καί 
συγκίνηση νά συμμετέχουν σέ ἐκδηλώ-
σεις ἐθνικῆς μνήμης. Ἐκδηλώσεις πού στέ-
κονται μέ δέος καί παλμό σέ μοναδικές σελίδες τῆς 
ἑλληνικῆς ἱστορίας, πού ἐμπνέουν ἡρωισμό καί αὐτα-
πάρνηση, ἀναζωπυρώνοντας καί δίνοντας τό πραγματικό τους νόημα 
στίς ἔννοιες « ἐλευθερία» καί «φιλοπατρία». 

Γιά μία ἀκόμη φορά τά παιδιά τοῦ χορευτικοῦ τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶ, μέ τή 
δασκάλα τους κα Καλλιόπη Κασσωτάκη – Λίλιου, δέχτηκαν τό κάλεσμα 
τῆς Ἱεραποστολῆς τοῦ Πανελ. Χριστιανικοῦ Ὁμίλου, στήν ἐκδήλωση γιά 
τήν ἐπέτειο τοῦ «ΟΧΙ», στήν Κυψέλη Ἀθηνῶν. Μετά τόν πανηγυρικό 
χαιρετισμό τῆς Προέδρου κ. Μαρίνας Μπέκου – Μαυρικάκη, τήν ἀφυ-
πνηστική ὁμιλία τοῦ π. Ἀρσενίου Γιαννακούλια καί τά ἐπίκαιρα τραγού-
δια ἀπό τή χορωδία κοριτσιῶν τῆς Ἱεραποστολῆς, τά παιδιά μας 
ἔκλεισαν τήν ἐκδήλωση παρουσιάζοντας ὄμορφους ρουμελιώτικους χο-
ρούς, ντυμένα μέ τίς ἀντίστοιχες παραδοσιακές φορεσιές. 

Τά νέα κορίτσια τῆς χορωδίας καί τοῦ χορευτικοῦ τμήματος ἔδωσαν 
ἔτσι μία πνοή ἐλπίδας γιά τό αὔριο τοῦ τόπου μας, ἀφοῦ, κατά τό γνωστό 
ἀπόφθεγμα, «τά νειάτα εἶναι πλασμένα γιά τόν ἡρωισμό!».
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Μ έ τή χάρη τοῦ Θεοῦ 

τό ἔργο τῆς ἐνο-

ρίας Παναγίας Μυρτι-

διώτισσας, ἁγίων Παϊ-

σίου καί Πορφυρίου στό 

Ρουμπαάρε τῆς Οὐγκά -

ντα, προοδεύει καί αὐξά-

νεται. Πρόσφατα ἔγιναν 

24 βαπτίσεις καί ἀκολού-

θησαν 2 γάμοι ἀπό τό 

Μητροπολίτη μας κ. Ἰωνᾶ. Ὅλη ἡ ἐνορία εὐχήθηκε καλή φώτιση 

στούς νεοφώτιστους καί γιά τούς νεόνυμφους νά ζήσουν εὐτυχισμέ-

νοι, μέ ἀγάπη καί νά εἶναι ὁ Θεός μαζί τους, στό νέο τους ξεκίνημα. 

Ἐδῶ στήν ἐνορία ζήσαμε καί μία ἀκόμη μεγάλη εὐλογία. Μετά τή 

βάπτιση τῶν γονιῶν τοῦ π. Ἀριστοτέλη καί τή σημαντική προσφορά 

τους στό ἔργο τῆς Ἱεραποστολῆς, στίς 2 Αὐγούστου χειροτονήθηκε 

Διάκονος ὁ πατέρας του Σαμουήλ. Τώρα ἡ ἐνορία μας ἔχει ἱερέα 

καί Διάκονο. Ἡ χειροτονία ἔγινε ἀπό τόν Μητροπολίτη, Γέροντα 

Ἰωνᾶ Λουάνγκα κι ἀπό τόν Σεβ. Σιλβέστρο Κισίτου (Silvestre 

Kisitou). Εὐχόμαστε καλή δύναμη καί καλή διακονία στόν  νέο 

Διάκονο π. Σαμουήλ καί πλούσια πνευματική καρποφορία στόν 

ἀγρό τοῦ Κυρίου. Οἱ προσευχές ὅλων σας ἄς μᾶς συνοδεύουν. 

π. Ἀριστοτέλης  

πρεσβυτέρα Μαγδαληνή 
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«Γ ιατρέ μου, ἐνῶ ἔφυγα ἀπό τό Νο-
σοκομεῖο, συχνά – πυκνά σέ φέρνω 

στή σκέψη μου. Πολλοί λόγοι μέ ἔκαναν νά θαυ-
μάζω τήν ἀποστολή σου. Ἀναφέρω μερικούς: 

Τί σέ κάνει, γιατρέ μου, νά ξυπνᾶς πρωί πρωί καί νά γυρίζεις μέσα στή 
δυσοσμία τῶν ἀσθενῶν καί νά ἀκοῦς τά βογγητά τους ἤ τά παράπονά 
τους; Λένε μερικοί: ‘παίρνουν χρήματα οἱ γιατροί καί γι’ αὐτό τρέχουν’. 
Λάθος! Μεγάλο λάθος! Ἕνας ἐπιστήμων, ἄν ἦταν νά χρηματίζεται, θά με-
τήρχετο ἄλλο προσοδοφόρο ἐπάγγελμα, ὅπως κάνουν οἱ ἐπιχειρηματίες.  

Τί σέ κάνει γιατρέ μου, νά πονᾶς τόν ἀσθενῆ ἐνῶ δέν εἶναι συγγενής  
σου; Νά κουράζεσαι γιά τόν ἀσθενῆ, ἐνῶ δέν εἶναι παιδί σου; Νά ἐπαγρυ-
πνεῖς γιά τόν ἀσθενῆ ἐνῶ δέν σέ ἐλέγχει κανείς; Καί χαίρεσαι ὅταν ὁ 
ἀσθενής καλυτερεύει; Καί δέ λυπᾶσαι ὅταν ὁ ἀσθενής σέ λησμονεῖ τελείως 
μετά τήν ἀποθεραπεία του. 

Ἀλήθεια, ἐσύ, ὁ ἐπιστήμων ποῦ ἀγαπᾶ τούς ἀνθρώπους, τί κερδίζεις 
στό τέλος ἀπό τόν θεραπευθέντα ἀσθενῆ σου; 

Ἀδιαφορῶ γιά τίς ἀπαντήσεις πού δίνουν ἄλλοι γιά τόν εὐσυνείδητο 
γιατρό. Στόν ὑπογράφοντα παραμένει ἐναργής ἡ συναίσθηση ὅτι ὁ κάθε 
καλός γιατρός, δέν εἶναι καθόλου ἁπλῶς ἕνας καλός ἄνθρωπος. 

Ὁ ἰατρός εἶναι ὁ χαρισματοῦχος ἐκεῖνος πού παραμένει ἀτρόμητος 
καί στίς φοβερώτερες ἐξελίξεις τῆς ζωῆς. Εἶναι ὁ ἄγρυπνος φρουρός 
τῆς ἀνθρώπινης ὑγείας πού, ὅταν τό καλεῖ ἡ ἀνάγκη, σημαίνει τό σω-
τήριο συναγερμό. Καί ὅσο καλός γιατρός εἶναι, τόσο τολμηρότερος 
ἀποδεικνύεται στίς προσταγές πού δίνει πρός κάθε κατεύθυνση. Καί 
τότε, ὤ τότε, οἱ πάντες πειθαρχοῦν ἀσυζητητί στά προστάγματα τοῦ 
καλοῦ γιατροῦ. Ποῦ ἀλλοῦ μπορεῖς νά συναντήσεις τέτοια ἐξουσία, πού 
τό βεληνεκές της φτάνει στά πέρατα τῆς γῆς;   

Οἱ πιστοί του Ἐσταυρωμένου μελετοῦν  στήν Παλαιά Διαθήκη: ‘Τίμα 
ἰατρόν’. Μεγάλες τιμές ἀνήκουν σέ κάθε καλό γιατρό! Τί κι ἄν ἡ κοινωνία 
δέν μπορεῖ νά τίς προσφέρει;». 

(Ἡ προσφορά τῶν εὐσυνείδητων ἰατρῶν – κατασκήνωση 1993)
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Μέ λαμπρότητα γιορτάσαμε τή μνήμη τῆς προστάτιδάς μας  
Ἁγίας Ταβιθᾶ στίς 25 Ὀκτωβρίου.  

Φορώντας τά γιορτινά του, τό ὁμώνυμο ἐκκλησάκι μας,  
δέχτηκε δεκάδες εὐλαβεῖς προσκυνητές πού ἦρθαν ν’ ἀποθέσουν  

ἕναν εὐλαβικό ἀσπασμό στήν εἰκόνα τῆς Ἁγίας καί νά προσευχηθοῦν.  

Σ τόν ἑσπερινό χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θηβῶν καί Λεβα-
δείας κ.κ. Γεώργιος, ὁ ὁποῖος καί κήρυξε, ἀναφερόμενος στίς ἀρετές 

τῆς Ἁγίας. Τήν πανήγυρη λάμπρυνε ἡ βυζαντινή χορωδία ἱεροψαλτῶν 
τῆς Μητροπόλεώς μας, ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ ἄρχοντα πρωτοψάλτη 
κ. Ἠλία Στάθη. 

Τή Θεία Λειτουργία τέλεσε ὁ καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Ὁσίου Σεραφείμ 
Δομβοῦς, ἀρχ. π. Νεκτάριος Τσεκούρας μέ τόν ἐφημέριο τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίας 
Παρασκευῆς Λιβαδειᾶς, π. Ἀθανάσιο Κάτσιο. 

Ἡ ἡλιοφάνεια διευκόλυνε τήν προσέλευση τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι μετά 
τό πέρας τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν, δεξιώθηκαν στό Σπίτι μας καί ξεναγήθη-
καν στούς χώρους του.
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Ἀ
ξίωσέ μας Κύριε, ὥστε τά φετινά Χριστούγεννα νά μιλή-
σουν ἰδιαίτερα στήν ψυχή μας καί νά Σέ δεχθοῦμε ὡς 

Σωτήρα καί Λυτρωτῆ μας. Γιά νά μπορέσουμε νά σ’ ἀντικρύ-
σουμε, χάρισε καθαρότητα στά μάτια μας καί γνησιότητα στήν 
πίστη μας. 

Ἐ
ρχόμενοι στή Φάτνη Σου, γιά νά σέ προσκυνήσουμε, κα-
θάρισε τά χείλη μας κι ἀπάλλαξέ τα ἀπό λόγια ἀπρεπῆ, 

ψεύδη καί κακολογίες. 

Χ
ρησιμοποίησε τήν ψυχή μας ὡς φάτνη γιά νά γεννηθεῖς 
σ’ αὐτήν, χαρίζοντάς μας Μετάνοια εἰλικρινῆ καί Ἐξομο-

λόγηση ταπεινή.
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Μ
υστήριο παράξενο καί παράδοξο ἀντικρίζω. 
Φωνές ποιμένων φθάνουν στ’ αὐτιά μου. Δέν 

παίζουν σήμερα μέ τίς φλογέρες τους κάποιο τυχαῖο 
σκοπό. Τά χείλη τους ψάλλουν ὕμνο οὐράνιο. 

Οἱ ἄγγελοι ὑμνολογοῦν, οἱ ἀρχάγγελοι ἀνυμνοῦν, 
ψάλλουν τά χερουβείμ καί δοξολογοῦν τά σεραφείμ... 

Σήμερα ἡ Βηθλεέμ μιμήθηκε τόν οὐρανό: ἀντί γιά ἀστέρια 
δέχτηκε τούς ἀγγέλους. Ἀντί γιά ἥλιο, δέχτηκε τόν ἥλιο τῆς δι-
καιοσύνης... 

Ἐκεῖνος λοιπόν τό θέλησε. Καί τό ἔκανε. Κατέβηκε στή γῆ 
καί ἔσωσε τόν ἄνθρωπο... Ὅταν γεννήθηκε, οἱ  Ἰουδαῖοι δέν δέ-

χονταν τήν παράδοξη γέννησή του... Ὁ  Ἡρώδης πάλι ζητοῦσε 
νά βρεῖ τό νεογέννητο βρέφος ὄχι γιά νά τό τιμήσει, ἀλλά γιά νά 
τό σκοτώσει. 

Ἔ, λοιπόν, ὅλοι αὐτοί σήμερα τρίβουν τά μάτια τους, βλέποντας τόν 
βασιλιά τ’ οὐρανοῦ νά βρίσκεται στή γῆ, μ’ ἀνθρώπινη σάρκα... 
Καί ἦρθαν οἱ βασιλεῖς νά προσκυνήσουν τόν ἐπουράνιο βασιλιά τῆς 

δόξης. 
Ἦρθαν οἱ στρατιῶτες νά ὑπηρετήσουν τόν ἀρχιστράτηγο 

τῶν οὐρανίων δυνάμεων. 
Ἦρθαν οἱ γυναῖκες νά προσκυνήσουν ἐκεῖνον πού μετέβαλε 

τίς λύπες τῆς γυναίκας σέ χαρά...
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ΗΡΘΑΝ τά παιδιά νά προσκυνήσουν 
ἐκεῖνον πού ἡ μανία τοῦ Ἡρώδη τά ἀνέ-
δειξε σέ πρωτομάρτυρες. 

ΗΡΘΑΝ οἱ ἄνδρες νά προσκυνήσουν 
ἐκεῖνον πού ἔγινε ἄνθρωπος γιά ν’ ἀπαλλάξει 
τούς ἀνθρώπους ἀπό τά δεινά τους. 

ΗΡΘΑΝ οἱ ποιμένες νά προσκυνήσουν τόν 
καλό ποιμένα, πού θυσίασε τή ζωή του γιά 
χάρη τῶν προβάτων… 

ΗΡΘΑΝ οἱ δοῦλοι νά προσκυνήσουν ἐκεῖνον πού 
πῆρε δούλου μορφή, γιά νά μετατρέψει τή δουλεία μας 
σ’ ἐλευθερία. 

ΗΡΘΑΝ οἱ ψαράδες νά προσκυνήσουν ἐκεῖνον πού 
τούς μετέβαλε σέ «ἁλιεῖς ἀνθρώπων».  

ΗΡΘΑΝ οἱ τελῶνες νά προσκυνήσουν ἐκεῖνον 
πού ἀπό τούς τελῶνες  ἀνέδειξε εὐαγγελιστή… 

Ἀφοῦ λοιπόν ὅλοι σκιρτοῦν ἀπό 
χαρά, θέλω κι ἐγώ νά σκιρτήσω, θέλω 
νά χορέψω, θέλω νά πανηγυρίσω. 
Χωρίς κιθάρα, χωρίς αὐλό, χωρίς λαμ-
πάδες ἀναμμένες στά χέρια μου… κρα-
τώντας τά σπάργανα τοῦ Χριστοῦ. Αὐτά  
εἶναι ἡ ἐλπίδα μου, αὐτά ἡ ζωή μου, 
αὐτά ἡ σωτηρία μου, αὐτά ἡ κιθάρα 
μου… γιά νά φωνάξω μαζί μέ τούς ἀγγέ-
λους «δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ», καί μέ 
τούς ποιμένες «καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν 
ἀνθρώποις εὐδοκία». 

Ἅγιος Ἰωάννης 

Χρυσόστομος
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Ἡ Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ  
γεμίζει τίς καρδιές μας φῶς καί χαρά.  
Τό λαμπρό ἀστέρι ὁδηγεῖ τή σκέψη μας στή Φάτνη  
καί ζητᾶμε ν’ ἀποθέσουμε στά πόδια τοῦ Νεογέννητου Λυτρωτῆ,  
τά φτωχά δῶρα μας. Αὐτά δέν εἶναι τίποτ’ ἄλλο  
ἀπό τίς παιδικές φωνές μας πού θά τραγουδήσουν  
τή χαρά τῶν Χριστουγέννων καί θ’ ἀποδώσουν  
τό νόημα τῶν ἡμερῶν μέσα ἀπό ἕνα θεατρικό ἔργο.
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Ἑτοιμάσαμε λοιπόν γιά ὅλους τούς φίλους καί συνεργάτες τοῦ Σπιτιοῦ 
μας ἕνα πλούσιο ἑορταστικό πρόγραμμα μέ: 

Χριστουγεννιάτικα τραγούδια 
Κάλαντα 
Ταμπλώ  
Θεατρικό ἔργο 
Ἐπίκαιρο μήνυμα  

 
κ α ί  σ ᾶ ς  π ε ρ ι μ έ ν ο υ μ ε   

 
τήν Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019 στίς 5.00 μ.μ.   

στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων 
τοῦ Σπιτιοῦ μας. 

 
Ἡ παρουσία σας θά δώσει  
μεγάλη χαρά σέ ὅλους μας.
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Στίς 23 Νοεμβρίου τελέσαμε τό 
3ετές μνημόσυνο τῆς ἀείμνη-
στης Γερόντισσας Ἄν νας, 
τῆς μανούλας ἑκατοντάδων 
παιδιῶν.  
 

Ἡ
 ἀπουσία της αἰσθητή. Ἡ μορφή της εἶναι ζω γραφισμένη στίς καρ-

διές ὅλων τῶν κοριτσιῶν πού μεγάλωσαν κοντά της ἤ δέχτηκαν 

τήν πνευματική φροντίδα της στήν Κατασκήνωση καί σέ ἄλλες νεανικές 

ὁμάδες. Ἀγαποῦσε τά νειάτα καί ἀγωνιοῦσε γι’ αὐτά. Πονοῦσε τήν κάθε 

ψυχή πού τήν πλησίαζε καί προσευχόταν ἀπό τήν καρδιά της γιά τήν 

πνευματική προκοπή τοῦ καθενός. Ἄνθρωποι κάθε ἡλικίας, ἄνδρες καί 

γυναῖκες ὠφελήθηκαν ἀπό τίς συμβουλές καί τήν θυσιαστική ἀγάπη 

καί ζωή της. Ὅλη ἡ ζωή της προσφορά γιά τόν ἄνθρωπο. Ξεχνοῦσε τόν 

ἑαυτό της, ἀγωνιοῦσε γιά τούς ἄλλους. «Ὅλοι μαζί στόν Παράδεισο, νά 

μήν λείψει κανείς», ἔλεγε χαρακτηριστικά. Καί ὁ λόγος αὐτός ἀντηχεῖ 

ἀκόμη στ’ αὐτιά μας, καθώς εἶναι τόσο νωπή ἡ μνήμη της. 

Ὁ
 Σεβ. Μητροπολίτης Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων κ. Σεραφείμ, τά 

παιδιά της καί ὅλοι ὅσοι τήν ἔνιωσαν πνευματική μητέρα, προσευ-

χηθήκαμε γιά ἄλλη μία φορά, ν’ ἀναπαύει ὁ Κύριος τήν γεμάτη φλόγα 

ψυχή της στά οὐράνια σκηνώματα, κοντά στό θρόνο Του. Τόν  Σεβ. 

Μητροπολίτη μᾶς κ. Γεώργιο ἐκπροσώπησε ὁ ἀρχ. π Γεώργιος 

Θανάσου. 

Ἄς εἶναι αἰώνια ἡ μνήμη της  
καί τό φωτεινό παράδειγμά της.

1196

Α
ΓΙΑ

 ΤΑ
ΒΙΘΑ



Τήν ἀγάπη ἀπό τό μίσος! 

Τό χαμόγελο ἀπό τό κατσούφιασμα! 

Τό χτίσιμο ἀπό τό γκρέμισμα! 

Τό νά ἐπαινεῖς ἀπ’ τό νά κατακρίνεις! 

Τό νά ἀνακουφίζεις ἀπ’ τό νά πληγώνεις! 

Τό νά δίνεις ἀπ’ τό νά παίρνεις! 

Τό νά συγχωρεῖς ἀπ’ τό νά καταριέσαι! 

Τό νά προσεύχεσαι ἀπ’ τό νά ἀπελπίζεσαι! 

 

Τότε θά αἰσθανθεῖς σαφῶς καλύτερα! 

Τότε θά γίνεις σαφῶς καλύτερος! 

Τότε θά κάνεις πολλούς νά νοιώσουν καλύτερα!
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Ἡ
 Οἰκογένειά μας ἀριθμεῖ 56 χρόνια ζωῆς καί οἱ εὐλογίες τοῦ 
Θεοῦ μέσα σ’ αὐτά τά χρόνια, ἀμέτρητες. Ἡ Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί ἡ 

φροντίδα τῶν φίλων καί συνεργατῶν της συντηρεῖ τό Σπίτι μας, καθώς 
φροντίζουν νά προσφέρουν ἀπ’ τήν καρδιά τους, γιά τά παιδιά τοῦ Θεοῦ. 
Καί βλέπει κανείς ἀνθρώπους κάθε ἡλικίας νά καταφθάνουν φέρνοντας τά 
δῶρα τῆς γεμάτης καρδιᾶς τους. Ἄλλοι πάλι ἀνώνυμα ἀποθέτουν τήν προ-
σφορά τους ἀθόρυβα χωρίς νά γίνουν ἀντιληπτοί, γιατί γνωρίζει ὁ Θεός! 

� Ἀξίζει νά μνημονευτεῖ ἡ προσφορά παραγωγῶν τῆς Λαϊκῆς 
Ἀγορᾶς τοῦ Σαββάτου, οἱ ὁποῖοι φροντίζουν νά γεμίζουν μέ φρέσκα 
προϊόντα τό ψυγεῖο τῶν παιδιῶν. Ἀλλά καί ἀρτοποιεῖα, καταστή-
ματα τροφίμων καί ἰδιῶτες προσφέρουν τρόφιμα, εἴδη καθαρισμοῦ, 
χαρτικά, σχολικά εἴδη… καί ὅτι χρειάζεται ἕνα σπιτικό. 

� Ἰδιαίτερά μας συγκινεῖ ἡ προσφορά τοῦ πρατηρίου ὑγρῶν καυ-
σίμων Α.Σ. στή Λιβαδειά, τό ὁποῖο προσέφερε 2.000 λίτρα πετρέλαιο 
θέρμανσης, γιά τή θέρμανση τῶν παιδιῶν στίς κρύες μέρες τοῦ χει-
μώνα. 

Ἡ εὐχαριστία ἀνεβαίνει αὐθόρμητα ἀπ’ τήν καρδιά καί γίνεται δοξολογία 
γιά τήν Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί τῶν δικῶν Του ἀνθρώπων.
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Ἄν σπείρεις ἐντιμότητα, 

θά θερίσεις ἐμπιστοσύνη! 

 

Ἄν σπείρεις σκληρή δουλειά, 

θά θερίσεις ἐπιτυχία! 

 

Ἄν σπείρεις καλοσύνη, 

θά θερίσεις φίλους! 

 

Ἄν σπείρεις συγχώρηση, 

θά θερίσεις συμφιλίωση! 

 

Ἄν σπείρεις ταπεινοφροσύνη, 

θά θερίσεις μεγαλεῖο! 

Ἄν σπείρεις εἰλικρίνεια, 

θά θερίσεις καλές σχέσεις! 

 

Ἄν σπείρεις ἐπιμονή, 

θά θερίσεις νίκη! 

 

Ἄν σπείρεις ὑπομονή, 

θά θερίσεις ἐπιτυχίες! 

 

 Ἄν σπείρεις πίστη, 

θά θερίσεις θαύματα! 

ὅ,τι σπείρεις θά θερίσεις …
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«Χριστέ μου, βοή-
θησέ με ν’ ἀντιμετω-
πίσω μέ ψυχική 
γαλήνη ὅλα, ὅσα θά 
μοῦ φέρει ἡ σημερινή 
ἡμέρα. Βοήθησέ με 
νά παραδοθῶ ὁλο-
κληρωτικά στό ἅγιο 
θέλημά Σου.  

Στήν κάθε ὥρα τῆς ἡμέρας φώτιζέ με καί δυνάμωνέ με γιά 
καθετί. Ὅποιες εἰδήσεις κι ἄν λάβω σήμερα, δίδαξέ με νά τίς 
δεχτῶ μέ ἠρεμία καί μέ ἀκλόνητη πεποίθηση ὅτι δέ συμβαί-
νει τίποτε χωρίς νά τό ἐπιτρέψεις Ἐσύ!  

Καθοδήγησε τίς σκέψεις καί τά συναισθήματά μου σέ ὅλα 
μου τά ἔργα καί τά λόγια. Στίς ἀπρόοπτες περιστάσεις μή μ’ 
ἀφήσεις νά ξεχάσω ὅτι ὅλα παραχωροῦνται ἀπό Σένα.  

Δίδαξέ με νά συμπεριφέρομαι σέ κάθε μέλος τῆς οἰκογε-
νείας μου καί σέ ὅλους τούς συνανθρώπους μου μέ σύνεση, 
ὥστε νά μήν στεναχωρήσω κανέναν.  

Δός μου τή δύναμη νά ὑποφέρω τόν κόπο καί τά γεγονότα 
τῆς ἡμέρας αὐτῆς, σέ ὅλη τή διάρκειά της. Καθοδήγησε τή 
θέλησή μου καί δίδαξέ με νά προσεύχομαι, νά πιστεύω, νά 
ὑπομένω, νά συγχωρῶ καί ν’ ἀγαπῶ… Ἀμήν!» 

Προσευχή τῶν τελευταίων ὁσίων γερόντων  
τῆς Σκήτης τῆς Ὄπτινα
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Νά θυμᾶσαι πάντα ὅτι ἡ ζωή σου καί ἡ εὐτυχία  
εἶναι δῶρα τοῦ Θεοῦ… 
Νά περνᾶς τή ζωή σου ἐδῶ ἔτσι, ὥστε κάθε στιγμή  
νά εἶσαι ἕτοιμος νά τήν ἀφήσεις.  
Ποτέ νά μήν ἐπιτρέψεις οἱ ἀπολαύσεις νά σέ κάνουν  
νά ξεχάσεις τόν ἑαυτό σου καί τόν Θεό. 
Νά θυμᾶσαι πάντα ὅτι ἡ ζωή σου καί ἡ εὐτυχία  
εἶναι δῶρα τοῦ Θεοῦ, δῶρα πού σοῦ τά δίνει Ἐκεῖνος.  
Ἁμαρτία εἶναι ὅταν… δέν ἀπολαμβάνουμε σωστά αὐτά 
τά δῶρα, 
ὅπως καί ὅταν ξεχνᾶμε ὅτι ὅλα ὅσα ἔχουμε στή ζωή μας  
εἶναι δῶρα τοῦ Θεοῦ. 
Πάτερ ἐπουράνιε! Ἄς μήν ξεχάσω ποτέ  
ὅτι ὅλα αὐτά πού ἔχω εἶναι δικά Σου. 
Καί αὐτά τά δῶρα πού συνεχῶς μοῦ χαρίζεις, 
Ἄς μέ κάνουν νά Σέ ἀγαπήσω περισσότερο 
Καί ὄχι νά ἀπομακρυνθῶ ἀπό Σένα. 

Ἅγ. Ἰωάννης τῆς Κροστάνδης
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Ἁγιασμός Ἱερορραφείου 
Ὁ ζωντανός χριστιανός, πού νιώθει 

ἱεραποστολική φλόγα καί θεωρεῖ ἱερό 
καθῆκον του νά ἐργαστεῖ στόν Ἀ -
μπελώνα τοῦ Κυρίου, μέ τή Χάρη καί 
τό φωτισμό Του, βρίσκει τό «πού» καί 
τό «πώς». Στήν Ἱεραποστολή τῆς 
Ἐκκλησίας ἡ διακονία ἔχει πολλά 
πρόσωπα καί πολλά ὀνόματα. 

Μία ὁμάδα γυναικῶν πού γνωρί-
ζουν τήν τέχνη τῆς ἱεροραπτικῆς, 
συγκεντρώνονται κάθε ἑβδομάδα 

στόν κατάλληλα διαμορφωμένο 
χῶρο τοῦ Σπιτιοῦ μας καί ἀφιε-
ρώνουν πολλές ὧρες στήν κατα-
σκευή ἱερῶν ἀμφίων γιά κληρι-
κούς καί βαπτιστικούς χιτῶνες 

γιά νεοφώτιστους, προσφέροντάς 
τα ὡς δῶρα ἀγάπης στίς ἁπανταχοῦ 
τῆς γῆς ἱεραποστολές. 

Μέ τήν ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ 
ξεκίνησαν οἱ ἐργασίες τοῦ ἱερορρα-
φείου καί γιά τή φετινή χειμερινή πε-
ρίοδο 2019 – 2020. 

Εὐχόμαστε καί προσευχόμαστε γιά 
θεάρεστη συνέχεια. 

Ἐκδήλωση τῆς Ἱεραποστολῆς 
στό σπίτι μας 

Τόν Αὔγουστο τοῦ 2019 μία φιλική 
συντροφιά νεαρῶν συνεργατῶν τοῦ 
Πανελληνίου Χριστιανικοῦ Ὁμίλου 
Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς, ἀποφά-
σισε νά ταξιδέψει ὡς τή μακρινή 
Οὐγκάντα τῆς Ἀφρικῆς, ὅπου τούς 
περίμεναν, μέ πολλή χαρά καί συγκί-
νηση, γνωστά καί ἀγαπημένα πρό-
σωπα: ὁ π. Ἀριστοτέλης μέ τήν πρε-
σβυτέρα Μαγδαληνή. Ἐκεῖ βοήθησαν 
γιά λίγες μέρες μέ ποικίλους τρόπους 
τό ἔργο τοῦ ἱερατικοῦ ζεύγους καί κυ-
ρίως τή νεοσύστατη Κατασκήνωση. 

Ἐπιστρέφοντας ἀπό τήν ἐξόρμησή 
τους τά 7 παιδιά, σέ ἱεραποστολική 
ἐκδήλωση πού διοργανώθηκε στό 
Σπίτι τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶ, παρουσίασαν 
μέσα ἀπό φωτογραφικό ὑλικό, τίς 
ἐντυπώσεις τους ἀπό τήν πρωτό-
γνωρη αὐτή ἐμπειρία. 

Παράλληλα, μαζί μέ σχετικές ἀπαγ-
γελίες καί προσλαλιές, ὁ κος Χαρ. 
Ὑφαντῆς, μέλος τῆς Ἱεραποστολῆς Λι-
βαδειᾶς, ἔκανε μία σύντομη ἀνα-
δρομή τίς ἐργασίες τοῦ 24ου Ἱεραπο-1202
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στολικοῦ Συνεδρίου στήν Κατασκή-
νωσή μας, ἀναφερόμενος στά βα σι      - 
κό         τερα σημεῖα του. 

 

Ἔναρξη Κύκλων Μελέτης  
Ἁγίας Γραφῆς 

Μέ σεβασμό καί χαρά ὑποδέχτη-
καν οἱ κυρίες – μέλη τοῦ Φιλικοῦ Κύ-
κλου Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς τῆς 
Ἁγίας Ταβιθᾶ, τόν Πανοσ. Καθηγού-
μενο τῆς  Ἱ. Μ. Προφήτου Ἠλιού 
Ἀσωπίας Θηβῶν, π. Ἀρσένιο Γιαννα-
κούλια. 

Ὁ π. Ἀρσένιος, ἀφοῦ τέλεσε τόν 
Ἁγιασμό γιά τήν ἔναρξη τῶν δραστη-
ριοτήτων τοῦ Κύκλου, πρόσφερε στίς 
κυρίες πολύτιμες πνευματικές νου-
θεσίες ἀπό τήν πλούσια ἀγάπη του. 
Ἦταν τά πρῶτα ἐφόδια πού ἀποκό-
μισαν ἀπό τόν Φιλικό Κύκλο, στό ξε-
κίνημα τῆς κατηχητικῆς χρονιᾶς. 

Ἐλπίζουμε καί εὐχόμαστε, ὄχι 
μόνο νά ἀποτελέσουν στηρίγματα 
γιά τίς ἴδιες καί τίς οἰκογένειές τους, 
ἀλλά μέ πνευματική φλόγα καί ἱερα-

ποστολικό ζῆλο, νά τά μεταδώσουν 
καί στό περιβάλλον τους ὥστε νά ξε-
διψάσουν καί ἄλλες ψυχές. 

 
Συνάντηση Νέων Μητέρων 
Μέ πρόθυμη συμμετοχή ἔγινε ἡ 

πρώτη σύναξη τῶν νέων μητέρων, 
στήν αἴθουσα τοῦ Σπιτιοῦ μας. Ὁ πα-
νοσ. Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Ὁσίου 
Σεραφείμ π. Νεκτάριος Τσεκούρας μί-
λησε μέ ἐμπειρίες καί παραδείγματα 
ἀπό τή μελέτη τῆς ζωῆς τῶν ἁγίων 
μας καί ἀπό τόν προσωπικό του κατά 
Χριστόν ἀγώνα, δημιουργώντας 
κλίμα κατάνυξης καί πνευματικῆς 
ἀνάτασης. 

Ἀκολούθησε διάλογος ὅπου συζη-
τήθηκαν συγκεκριμένα προβλήματα 
μέσα ἀπό τίς οἰκογένειες καί προτά-
θηκαν πνευματικές  λύσεις. 

Μέ τόν ἴδιο ἐνθουσιασμό καί τήν 
προοπτική γιά γόνιμο προβλη-
ματισμό ἀναμένονται καί οἱ 
ἑπόμενες μηνιαῖες συνάξεις.
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Σέ κάθε σταυροδρόμι τοῦ χρόνου 

μπορεῖ νά λέει κανείς στόν Ἄναρχο Θεό 

μέ ἀγάπη καί ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη: 

Γιά τά περασμένα, εὐχαριστῶ. 

Γιά αὐτά πού θάρθουν, ναί! 

Καλή καί εὐλογημένη χρονιά!


