

ΕΚΕΝΩΣΕΝ ΕΑΥΤΟΝ!
«ἀλλ’ ἑαυτόν ἐκένωσε...» (Φιλιπ. 2, 7)

«Ἐκένωσεν ἑαυτόν». Λόγος φοβερός. Λόγος παράδοξος. Λόγος
ἀνερμήνευτος. Λόγος πού μόνον ὁ
Θεός Λόγος θά μποροῦσε νά πράξει. Ἄδειασε τόν
ἑαυτόν του. Τόν ταπείνωσε. Καί ἐρωτῶ.
Ποιός εἶναι Αὐτός ὁ
Θεός Λόγος, ὁ
ὁποῖος ἐταπείνωσεν
Ἑαυτόν; Ὁ Ποιητής
τῶν
σύμπαντων
ὄντων! Ὁ Κτίστης
τῆς κτίσεως ἁπάσης,
ὁρατῆς καί ἀοράτου.
Καί τί σχέση ἔχει Αὐτός, ὁ Μέγας Θεός, μέ τήν ταπείνωση; Δύο
πράγματα ἀντίθετα. Θεός καί ταπείνωση. Καί ὅμως τό ἔπραξε στόν
ἑαυτό Του ὁ Χριστός! Τό δεύτερο
πρόσωπο της Ἁγίας Τριάδος. Καί
κατόρθωσε δύο πράγματα ἡ ἐνανθρώπησις τοῦ Χριστοῦ:
Πρῶτον.
Τό ὅτι μᾶς ἐξαγόρασε ἀπό τήν

κατάρα.
Δεύτερον.
Τό ὅτι μᾶς χάρισε τήν υἱοθεσία.
Μυστήρια μυστηρίων ἀπόρρητα! Ὁ
πεπτωκός ἄνθρωπος νά γίνεται υἱός
καί συγκληρονόμος Θεοῦ.
Ἀνερμήνευτη ἡ
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ
πρός τόν ἄνθρωπο.
«Ἐκένωσεν
ἑαυτόν» (Φιλιπ. 2, 7) «γενόμενος ὑπό
νόμον, ἵνα τούς ὑπό νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τήν υἱοθεσίαν ἀπολαύωμεν». (Γαλ, 4 4-5) Ὁ ἀχώρητος
παντί ἐχωρήθη ἐν γαστρί. Ὁ περιβάλλων τούς οὐρανούς ἐν νεφέλαις καταδέχεται σπαργάνων περιβολήν. Αὐτός πού κρατᾶ μέσα
στήν χούφτα του τά σύμπαντα,
κρατεῖται στίς ἀγκάλες Μητρός
παρθένου. Μυστήρια μυστηρίων





ἀπόρρητα! Καί
ὅλα τοῦτα γιά τήν
δική μας σωτηρία.
Ἀλλά δέν ἀρκεῖται μόνο στήν σωτηρία μας ὁ
γλυκύτατός μας Ἰησοῦς.
Θέλει νά μᾶς κάνει καί συγκοινωνούς καί συγκληρονόμους τῆς Βασιλείας
του.
Ὤ, ἀγάπης Θεοῦ πρός
τό πλάσμα του!
Ὤ, συγκαταβάσεως
ἀπορρήτου!
Ὤ, εὐσπλαγχνίας Θεοῦ πρός ἀνθρώπους!
Δικαίως λοιπόν καί σύμπασα ἡ κτίσις ψάλλει καί
βροντοφωνάζει:
«Χριστός γεννᾶται, δοξάσατε.
Χριστός ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε.
Χριστός ἐπί γῆς ὑψώθητε». Ναί,
διότι μέ τήν ἐπί γῆς παρουσία του ὁ
Χριστός, ὡς θεάνθρωπος πλέον,
ἀνύψωσε τήν πεπτωκυῖαν φύσιν
μας. Προσλαμβάνοντας τήν
ἀνθρωπίνην φύσιν τήν έθέωσε.
Αὐτό εἶναι ἡ ὕψωσις! Ὤ θαύματος
καινοῦ πάντων τῶν πάλαι θαυμάτων! Ὁ χοϊκός ἄνθρωπος, ὁ ἀποστάτης, ὁ ἀρνητής τοῦ θείου θελήματος, νά γίνεται συγκοινωνός καί
συμμέτοχος τῶν ἀκτίστων ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ καὶ συγκληρονό-

μος τῆς Βασιλείας τῶν οὐρανῶν.
Μέ τήν ἐνανθρώπησή του ὁ Χριστός μας ἔσχισε τό χειρόγραφον
τῆς ἁμαρτίας πάνω στό Σταυρό καί
μέ τήν μετάνοια ἀνυψώνει τόν καταπληγωμένο ἀπό τήν ἁμαρτία καί
τά πάθη ἄνθρωπο πάνω ἀπό
τούς ἀγγέλους καὶ τοῦ χαρίζει αὐτό γιά τό ὁποῖο
τόν ἔπλασε. Νά εἶναι
δηλαδή κατ’εἰκόνα καί
ὁμοίωσιν Θεοῦ.
Ὁ Χριστός ἦλθε καί
μπῆκε διά τῆς σαρκώσεώς του στή ζωή μας.
Τώρα, μέ τή σειρά
μας, πρέπει καί
ἐμεῖς νά βάλουμε
τόν Χριστό μέσα
στήν καθημερινή
μας ζωή, μέ τά ἔργα





τῆς μετανοίας μας καί τήν πρακτική ἐφαρμογή τῶν ἐντολῶν
του. Γιά νά δείξουμε καί ἐμεῖς ὅτι
τόν ἀγαπᾶμε καί τόν θέλουμε μέσα στή δική μας ζωή.
Χρόνο δέν ἔχομεν, ἀδελφοί
μου. Βλέπετε ὅτι οἱ ἡμέρες μας
εἶναι δύσκολες καί ἀποκαλυπτικές. Ἄς βιαστοῦμε νά κάνουμε τό
καλό… ὅπως ἔλεγε ὁ μακαριστός
Γέροντας Γερβάσιος. Φεύγομε!
Καί δέν ξέρομε οὔτε τήν ἡμέρα
οὔτε τήν ὥρα.
Τρανότατο
π α ρ ά δειγμα
κ α ί
χειρο-

πιαστό,
ἡ ξαφν ι κ ή
ἁρπαγή
στούς
οὐραν ο ύ ς
τ ῶ ν
ἀδελφῶν μας
καί τῆς προεστώσης μας Κρυσταλλένιας. Ἡ ὁποία ἔλαμψε σάν ἕνας πραγματικός κρύσταλλος, τόσο ἀπό τόν κόπο τῆς
ἀσκήσεως τοῦ διακονήματός της, ὅσο καί ἀπό
τόν πόνο τῆς πολυωδύνου
ἀσθενείας της.
Εὔχομαι τό γεγονός τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ μας νά ἁπαλύνει
τόν πόνο καί τήν ἀγωνία τῶν
ἡμερῶν ἀπό τίς καρδιές τῶν
ἀνθρώπων καί νά χαρίσει σέ
ὅλους μας τήν ἐλπίδα τῆς
αἰωνίου καί ἀτελευτήτου
μαζί Του μακαριότητος.

Καλά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα,
μέ τόν Χριστό γεννημένο στίς καρδιές μας!

◆

 







ΑΓΑΠΟΥΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ;
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Ὁ Ἅγιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης

«Νά μή παρακαλᾶς τόν Θεό νά σοῦ
παίρνει τίς διάφορες ἀρρώστιες οὔτε νά
τόν ἐκβιάζεις στήν προσευχή σου γι᾽
αὐτές, ἀλλά νά τίς ὑπομένεις μέ πολλή
ὑπομονή καί καρτερικότητα καί θά δεῖς
πόσο θά ὠφελεῖσαι».
***
«Γιατί νά κυνηγᾶμε τά σκοτάδια; Νά,
θά ἀνάψουμε τό φῶς, καί τά σκοτάδια θά
φύγουν μόνα τους. Θά ἀφήσουμε νά κατοικήσει σ᾽ ὅλη τήν ψυχή μας ὁ Χριστός,
καί τά δαιμόνια θά φύγουν μόνα τους».
***
«Νά μή κατηγορεῖς τόν ἄλλο γιά τά
σφάλματά του καί νά μή τοῦ τά ὑπενθυμίζεις. Τότε τόν καθίζει στό σκαμνί ἡ ἴδια ἡ
συνείδησή του καί τόν δικάζει. Μόνο ἔτσι
διορθώνεται τό κακό».
***
«Στήν ἐργασία σας, ὅποια καί νά εἶναι,
μπορεῖτε νά γίνετε ἅγιοι. Μέ τήν πραότητα,
τήν ὑπομονή, τήν ἀγάπη. Νά βάζετε κάθε
μέρα νέα σειρά, νέα διάθεση, μέ ἐνθουσιασμό καί ἀγάπη, προσευχή καί σιωπή.
Είναι μεγάλη τέχνη νά τά καταφέρετε
νά ἁγιασθεῖ ἡ ψυχή σας. Παντοῦ μπορεῖ
ν᾽ ἁγιάσει κανείς. Καί στήν Ὁμόνοια
μπορεῖ ν᾽ ἁγιάσει, ἄν τό θέλει».
***
«Ἡ ἀγάπη καί ἡ ταπείνωση εἶναι οἱ
προϋποθέσεις γιά νά ἐπικοινωνήσει ἡ ψυ-

χή μέ τόν Θεό καί τόν πλησίον».
***
«Χωρίς τήν ἀγάπη ἡ συμβουλή πληγώνει, ἡ ὑπόδειξη βλάπτει, ἀκόμη καί ἡ προσευχή δέν ὠφελεῖ».
***
«Σέ καθετί πού συμβαίνει, νά ρίχνετε τό
βάρος στόν ἑαυτό σας. Νά προσεύχεστε
μέ ταπείνωση, νά μήν αὐτοδικαιώνεσθε».
***
«Τά ἅγια συναισθήματα τῆς μάνας καί ἡ
ἁγία ζωή της ἁγιάζουν τό παιδί της ἀπό
τήν ὥρα τῆς συλλήψεώς του ἀκόμη. Τό
ἔμβρυο τά αἰσθάνεται αὐτά μυστικά».
***
«Ἡ στεναχώρια δείχνει ὅτι δέν ἐμπιστευόμαστε τή ζωή μας στόν Χριστό».
***
«Ἡ ἐπικοινωνία μέ τόν Χριστό, ὅταν γίνεται ἁπλᾶ, χωρίς πίεση, κάνει τό διάβολο
νά φεύγει. Ο διάβολος ἀπομακρύνεται μέ
τήν πραότητα καί τήν προσευχή. Ὑποχωρεῖ, ὅταν δεῖ τήν ψυχή νά τόν περιφρονεῖ
καί νά στρέφεται μέ ἀγάπη πρός τόν Χριστό. Τήν περιφρόνηση δέν μπορεῖ νά τήν
ὑποφέρει, διότι εἶναι ὑπερόπτης».
***
«Ἀκοῦτε συκοφαντία ἐναντίον σας; Προσευχηθεῖτε: Μέ τόν τρόπο αύτό σιγά-σιγά
θά σᾶς ἐπισκέπτεται ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ»».
(Ἅγιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης)

 

Ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ ἐν Εὐβοίᾳ

«Στήν Ἐκκλησία βρίσκουμε τήν ὑγεία,
τήν παρηγοριά, τήν ἐλπίδα καί τή σωτηρία τῆς ψυχῆς μας».
***
«Ἡ στεναχώρια εἶναι ἡ πιό μεγάλη
ἀρρώστια, νά τή διώχνετε».
***
«Ἡ νηστεία εἶναι ἡ πρώτη ἐντολή τοῦ
Θεοῦ. Καί ὁ Χριστός μας ἀκόμη νήστεψε.
Καί τά δαιμόνια καί οἱ ἀρρώστιες καί ὅλα
τά πάθη μέ τή νηστεία καί μέ τήν προσευχή ἀποβάλλονται».
***
«Γονεῖς, μή κάνετε αὐστηρές παρατηρήσεις στά παιδιά σας, γιατί τά παιδιά πανικοβάλλονται. Νά τά συμβουλεύετε μέ
ἐπιείκεια. Καί πάντα νά προσεύχεσθε μέ
πολλή πίστη γι᾽ αὐτά».
***
«Χωρίς τήν ψυχή μας καθαρή, δέν
ἔχουμε κανένα ὄφελος ἀπό τή Θεία Κοινωνία. Γι᾽ αὐτό νά μή διστάζετε, νά μήν
ντρέπεστε καί νά ἐξομολογεῖσθε. Ὅ,τι καί
ἄν ἔχετε κάνει, τήν πιό μεγάλη ἁμαρτία,
ὁ πνευματικός ἔχει τήν ἐξουσία ἀπό τόν
Χριστό καί ἀπό τούς Ἀποστόλους, μέ τό
πετραχήλι του νά τή συγχωρήσει».
***
«Ὅταν ὁ ἱερέας βγάζει μερίδες καί μνημονεύει τά ὀνόματα τῶν πιστῶν στήν Ἱερά Πρόθεση, κατεβαίνει Ἄγγελος Κυρίου





καί παίρνει τήν μνημόνευση αὐτή καί τήν
πηγαίνει καί τήν ἐναποθέτει στό Θρόνο
τοῦ Δεσπότη Χριστοῦ ὡς προσευχή γι᾽
αὐτούς πού μνημονεύθηκαν».
***
«Σύζυγοι, νά ἔχετε ἁγία συμπεριφορά
μεταξύ σας. Μή γκρεμίζετε τίς μεταξύ σας
σχέσεις μέ σκληρά λόγια μπροστά στά
παιδιά σας. Εἶναι προτιμότερο νά τραυματίσετε τή γλώσσα σας, παρά νά πληγώσετε μέ αὐτήν ὁ ἕνας τόν ἄλλον, γιατί
ἔτσι πληγώνεται ὅλη ἡ οἰκογένειά σας».
***
«Καμία προσευχή δέν πάει χαμένη. Κι
ἐμένα αὐτή ἡ προσευχή μέ κράτησε τόσα
χρόνια».
***
«Ὅ, τι κάνουμε, νά τό κάνουμε γιά τόν
Θεό. Ὄχι γιά τήν κενοδοξία».
***
«Νά διώχνετε τούς κακούς λογισμούς,
τίς φαντασίες πού φέρνει ὁ διάβολος. Νά
μή τούς δίνετε σημασία, νά τά ρίχνετε πίσω».
***
«Πρέπει νά εἴμαστε πάντα κοντά στό
Χριστό. Ἐκεῖνος ἔχει ὁρίσει καί τήν ἡμέρα
καί τήν ὥρα πού θά ρθεῖ νά μᾶς πάρει.
Πρέπει νά εἴμαστε ἕτοιμοι».

(Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ ἐν Εὐβοίᾳ)

 





Στή μνήμη τῆς προεστώσας μας ἀδ. Κρυσταλλένιας

Στή μνήμη τῆς προεστώσας μας,
ἀδ. Κρυσταλλένιας
Ἀγαπημένη μας προεστῶσα,
μαθήτρια τοῦ ἑξατάξιου τότε Γυμνασίἀδ. Κρυσταλλένια.
ου, συνδέθηκες πνευματικά μέ τόν φλογερό κήρυκα τοῦ θείου λόγου, Ἀρχιμ.
Μέ πόνο παίρνουμε νά χαράξουμε λίΓερβάσιο Ραπτόπουλο, ὁ ὁποῖος ὄργωγες γραμμές γιά σένα στό περιοδικό πού
νε κυριολεκτικά τά
τόσο ἀγάπησες καί τοῦ
χωριά
τοῦ Νομοῦ
ὁποίου τήν ἔκδοση
Σερρῶν σπέρνοντας
εἶχες στήν εὐθύνη σου.
παντοῦ
τό λόγο τοῦ
Ἀδόκητη ἡ ἀναχώΕὐαγγελίου. Σ’ αὐτό
ρησή σου ἀπό τόν μάτό
ἔργο πόθησες νά
ταιο αὐτό κόσμο. Ἔτσι
τόν
ἀκολουθήσεις
ὅμως ἔκρινε ὁ Κύριος,
ἀπό τά πρῶτα σου
πού ξέρει καλύτερα
χρόνια.
ἐκεῖνα
ἀπό ἐμᾶς καί πού οἰκοΠαρέμεινες πιστή
νομεῖ τά πάντα πρός
κοντά
του ὡς συνερτό συμφέρον τῶν
γάτιδα κατά τά φοιψυχῶν. Εἴη τό ὄνομά
Μέ μαθήτριες σέ Χριστουγεννιάτικη
τητικά
σου χρόνια
Του εὐλογημένο!
γιορτή στό Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο.
συμμετέχοντας μέ
Εἶδες τό φῶς τῆς
ὅλο
τό
δυναμισμό
σου στίς ποικίλες
ζωῆς στό χωριό σου, τόν Δραβῆσκο
δραστηριότητες
τῆς
ἱεραποστολικῆς
Σερρῶν. Ἀπό τά ἐφηβικά σου χρόνια,

Ἡ ἀδ. Κρυσταλλένια ὁμιλήτρια στήν ἐπετειακή ἐκδήλωση γιά τά 50 χρόνια τῆς Ἀδελφότητος.
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του διακονίας: Ἀντιαιρετικές ἐξορμήσεις σε χωριά, διεκπεραίωση περιοδικῶν, Κατηχητικά, κατασκηνώσεις.

σου πάντα μαζί μέ τή γνώση νά φυτεύεις καί τόν σπόρο τῆς ἀρετῆς στίς ἐφηβικές ψυχές.

Κάτοχος πλέον δύο πτυχίων
(Ἀγγλικῆς φιλολογίας καί Θεολογίας)
ἄσκησες μέ ἐνθουσιασμό καί ὑπευθυνότητα τό λειτούργημα τῆς ἐκπαιδευτικοῦ
ὡς καθηγήτρια σέ σχολεῖα τῆς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης καί τέλος ὡς Διευθύντρια στό Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ἀνατολικῆς Θεσ/νίκης. Μέλημά

Ὡς κύριο ἔργο σου ὅμως θεωροῦσες
πάντα αὐτό πού πρόσφερες μέσα στήν
Ἀδελφότητα. Ἔχοντας ἐνστερνιστεῖ
ἀπόλυτα τά ἰδεώδη τοῦ πνευματικοῦ
σου πατέρα, πρόσφερες ὅλες σου τίς δυνάμεις γιά τήν πραγμάτωσή τους. Σέ
θυμόμαστε σκυμμένη ὧρες ἀτέλειωτες
στό γραφεῖο σου νά ἐπεξεργάζεσαι τά

 





Στή μνήμη τῆς προεστώσας μας ἀδ. Κρυσταλλένιας

Ἡ ἀδ. Κρυσταλλένια συνοδεύοντας τόν
π. Γερβάσιο στίς Φυλακές τῶν νησιῶν Φίτζι.

Ἡ σύνεση, ἡ ὑπομονή, ἡ ἀγάπη καί ἡ
ἁπλότητα, πού σέ
χαρακτήριζαν, ἔκαναν τίς ψυχές νά σέ
πλησιάζουν μέ ἄνεση καί ἐμπιστοσύνη. Σέ κανέναν δέν
ἀρνιόσουν τή βοήθειά σου, ὅσο κι ἄν
σοῦ κόστιζε σέ κόπο ἤ ἀγρύπνια. Καί
δέν εἶναι λίγοι
αὐτοί πού ὁμολογοῦν ὅτι ὠφελήθηκαν πολύ ἀπό τόν
πνευματικό σου λόγο.
Ἀλλά ἡ μεγάλη σου ἀγάπη -καί δέν τό
ἔκρυβες- ἦταν ἡ κατασκήνωση. Ἰδιαίτερα, ὅταν ἀπό τό 2007 ὡς ἀρχηγός ἀνέλαβες τήν εὐθύνη τῶν ἐργασιῶν γιά τήν
ἀποπεράτωση τῶν νέων ἐγκαταστάσεών της στήν Ἑλάνη Χαλκιδικῆς, ἔδωσες
σ’ αὐτήν τό περίσσευμα τῆς καρδιᾶς
σου.
Χαιρόσουν νά τήν ὀμορφαίνεις κάθε

κείμενα γιά τήν ἔκδοση τῶν περιοδικῶν
ἤ τῶν βιβλίων πού συνέγραφε ὁ Γέροντας, προκειμένου ὁ θεῖος λόγος νά τρέχει καί νά διαδίδεται. Νά συγγράφεις τά
δικά σου ἄρθρα. Νά ἀπαντᾶς στήν
ἀλληλογραφία μέ τίς Κοινωνικές Ὑπηρεσίες τῶν Φυλακῶν, πού ζητοῦσαν
βοήθεια. Νά παίρνεις τό δρόμο γιά νά
σπείρεις τό λόγο τοῦ Θεοῦ στίς νεανικές
ψυχές στά Κατηχητικά καί τίς
Ὁμάδες ἤ στίς
ψυχές τῶν κυριῶν στούς Κύκλους Μελέτης
Ἁγίας Γραφῆς.
Ἤ νά ἀφιερώνεις
καθημερινά τόν
πολύτιμο χρόνο
σου σέ συνομιλίες μέ ψυχές
ταλαιπωρημένες
ἀπό τά βάσανα
τῆς ζωῆς προσπαθώντας νά
τίς στηρίξεις στό
Μέ κατασκηνώτριες μετά τήν πρωινή μελέτη.
δρόμο τοῦ σταυροῦ.

 

Στή μνήμη τῆς προεστώσας μας ἀδ. Κρυσταλλένιας





ἐκμεταλλευόμενη κάθε εὐκαιρία
γιά τήν πνευματική τους οἰκοδομή.
Μεγάλο τό κενό πού ἀφήνεις πίσω σου, ἀδελφή μας. Ἡ δυνατή καί
πολύπλευρη προσωπικότητά σου
θά λείψει ἀπό ὅλους τούς τομεῖς.
Ὅμως ἐλπίζουμε ὅτι ἀπό ψηλά, μαζί
μέ τόν μακαριστό Γέροντά μας καί
τίς προαπελθοῦσες ἀδελφές θά δέεσαι στόν Κύριο γιά ἐμᾶς, καθώς
καί γιά τή συνέχιση τοῦ ἔργου τῆς
Ἀδελφότητας.
Κι ἐμεῖς ἀνανεώνουμε τίς ὑποσχέσεις, πού ἐξ ὀνόματος ὅλων τῶν
ἀδελφῶν εἶχες δώσει στόν μακαριστό Γέροντά μας, ἀναπαύοντάς τον
ἔτσι πρίν ἀπό τήν ἐκδημία του: Ναί,
μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ θά συνεχίσουμε τό ἔργο τῆς Ἀδελφότητας: Τήν
ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ, τή Διακονία
τῶν Φυλακῶν, τή διάδοση τοῦ θείου
λόγου, τήν κατασκήνωση καί ὅ,τι
ἄλλο ἐπιτρέψει ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ,
πάντα μέ τήν εὐλογία καί τή σοφή
καθοδήγηση τοῦ πνευματικοῦ μας
Μέ τόν Γέροντά μας καί παιδιά τῆς φετινῆς Κατα- πατέρα καί διαδόχου τοῦ Γέροντά
σκήνωσης στά σκαλοπάτια τοῦ ἐξομολογητηρίου. μας, Ἀρχιμ. Νήφωνα, τόν ὁποῖο σεβόσουν ἀπεριόριστα καί στόν ὁποῖο
χρόνο καί περισσότερο, γιά νά ἀποὑπάκουες ἀπόλυτα.
λαμβάνουν τά παιδιά τή διαμονή τους
Αἰωνία σου ἡ μνήμη,
σ’ αὐτήν. Ἀλλά καί ἐπί δύο μῆνες ἤσουν
ἀγαπημένη μας ἀδελφή
ἐκεῖ, γιά νά διδάξεις, νά νουθετήσεις,
καί προεστῶσα! Ὁ Κύνά στηρίξεις τίς ἄγουρες παιδικές καί
ριος νά ἀναπαύει τήν
νεανικές ψυχές στό δρόμο τοῦ Θεοῦ.
ψυχή σου μαζί μέ τίς
Ἤσουν ἐκεῖ, γιά νά «μοιράσεις Χριστό»,
ἀδελφές μας, πού προὅπως χαρακτηριστικά σοῦ εἶπε μιά κυπορεύτηκαν λίγες μέρες
ρία φέτος, πρίν ξεκινήσεις -τελευταία
πρίν ἀπό σένα. Καλή
φορά- γιά τήν κατασκήνωση.
ἀντάμωση στήν αἰώνια
πατρίδα
μας!
Ἀκούραστη στήν προσφορά. «Ἀπό
Οἱ ἀδελφές
φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός» καί
τῆς Ὁσίας Ξένης
πολλές φορές μέχρι τίς μεταμεσονύκτιες ὧρες ἤσουν μαζί μέ τά νιάτα,

 





Ἐπικήδειος λόγος τοῦ Γέροντά μας

Ἐπικήδειος λόγος
τοῦ Γέροντά μας

«Μακαρία ἡ ὁδός ᾗ πορεύῃ σήμερον,
ὅτι ἡτοιμάσθη σοι τόπος ἀναπαύσεως»!
Μέ πόνο ψυχῆς ἱκετεύσαμε γιά τήν
ἀδελφή Κρυσταλλένια. Ἐμεῖς παρακαλούσαμε νά μᾶς τήν χαρίσει ὁ Θεός,
ἀλλά καί νά γίνει τό πανάγιο θέλημά
Του. Καί ὁ Θεός τήν κάλεσε κοντά Του!
Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος τήν πῆρε μαζί του
τήν ἡμέρα τῆς γιορτῆς του, κατά τήν
ὁποίαν πανηγύριζε ἡ Μονή μας. Χθές
εἴχαμε πανήγυρη! Καί σήμερα πανήγυριν ἔχομεν. Διαφορετικήν ἀπό τήν χθεσινήν. Χαρμολύπην ἔχομεν. Χαράν μέν,
διότι ἔχομεν μέσα στήν ψυχήν μας τήν
ἐλπίδα τῆς ἀναστάσεως, ἀλλά καί τήν
πεποίθησιν ὅτι ἡ ἀδελφή μας εἶναι μαζί μέ τόν μακαριστό Γέροντα καί τίς
ἄλλες ἀδελφές εἰς τούς κόλπους τοῦ
Ἀβραάμ. Γιά νά ἀναπαυτεῖ ἀπό τούς
πολλούς κόπους της. Καί θλίψιν
ἀνθρωπίνην, πού ἀποχωριζόμαστε
«πρός ὥραν» ἀπό τήν μεγάλην καί
εὐγενῆ παρουσίαν της.
Δέν θά πῶ πολλά, διότι θά δώσω
τόν λόγον στόν π. Χρῆστον, ὁ ὁποῖος
ἔζησε πιό πολλά χρόνια μαζί μέ τήν
ἀδ. Κρυσταλλένια καί τήν Ἀδελφότητα
καί πολλά χρόνια προΐσταται τῶν Κατασκηνώσεων. Ἕνα θέλω νά πῶ ὅτι μέ
τίς εὐχές τοῦ Γέροντος Γερβασίου, ὁ
ὁποῖος μέ ἔβαλε σ᾽ αὐτήν τήν θέσιν καί
τίς πρεσβεῖες τῶν ἀδελφῶν πού ἔφυγαν καί τῆς ἀδ. Κρυσταλλένιας, θά
συνεχίσομεν τό ἔργο τῆς Ἀδελφότητος,
ἐλπίζοντες στίς δικές τους προσευχές.
Ἀλλά καί μέ τίς προσευχές ὅλων σας,

θά συνεχίσομεν τό ἔργον καί τοῦ π.
Γερβασίου καί τῆς ἀδ. Κρυσταλλένιας.
Ὄχι μόνοι μας, ἀλλά μέ τήν δική σας
βοήθεια καί τίς δικές σας προσευχές.
Θά ἤθελα νά σᾶς παρακαλέσω
ὅλους νά προσεύχεσθε, ὅπως προσεύχεσθε μέχρι τώρα, γιά τήν Ἀδελφότητα,
γιά τήν ψυχή τῆς ἀδ. Κρυσταλλένιας,
πού τόσο ἀγαπούσατε, ἀλλά καί γιά
μένα, νά φανῶ ἄξιος τοῦ ἔργου καί τῆς
ἐμπιστοσύνης τοῦ πατρός Γερβασίου.
Εἶχα ἕνα μήνυμα πρίν ἀρχίσει ἡ κηδεία,
πού ἔλεγε ὅτι ἡ ἀδ. Κρυσταλλένια
ἦταν χαρούμενη πού μαζί σας θά συνεχίσει τό ἔργο. Δέν προλάβαμε μαζί, ἀλλ᾽
ὅμως πάλι θά εἴμαστε μαζί. Ἐκείνη
ἀπό τόν οὐρανό καί ἐμεῖς ἀπό τήν γῆν.
Καί δέν ξέρουμε, ἀδελφοί μου, πότε θά
εἶναι καί ἡ δική μας ὥρα. Ἰδίως μ᾽ αὐτά
τά γεγονότα πού περνᾶμε. Νά εὐχαριστήσουμε τόν Χριστόν μας γιά ὅλα.
Γιατί ὅ,τι ἔργο γίνεται, δικό Του εἶναι.
Ὁ Γέροντας, ὅταν ἦρθα τήν τελευταία
φορά καί τόν εἶδα, μοῦ εἶπε: «Τό ἔργο
τοῦτο δέν εἶναι δικό μου. Ἄν ὁ Θεός
θέλει νά τό συνεχίσει, νά ᾽ναι εὐλογημένο. Ἄν ὁ Θεός θέλει κάτι ἄλλο, πάλι
νά ᾽ναι εὐλογημένο». Εὔχεσθε, λοιπόν,
γιά ἐμένα καί γιά τίς ἀδελφές. Καί σᾶς
εὐχαριστῶ γιά τήν πολλή σας ἀγάπη,
ὅλους, πού στήν περίοδο αὐτή τῆς δοκιμασίας τῆς ‘Αδελφότητος, μέ θυσιαστική ἀγάπη πραγματικά, σταθήκατε
κοντά στίς ἀδελφές καί κοντά σ᾽ ἐμένα.
Ἤθελα νά εὐχαριστήσω μέσα ἀπό
τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου τίς δύο γιατρούς, Βασιλική καί Βασιλική, πού
στάθηκαν δίπλα ἀπό τήν ἀδ. Κρυσταλλένια μέσα στήν Μονάδα Ἐντατικῆς Θεραπείας, τήν περιποιήθηκαν
καί ἀγωνίστηκαν σάν νά ἦταν δική
τους μάνα. Καί καταθέτω τήν μαρτυρία

 

Ἐπικήδειος λόγος τοῦ Γέροντά μας
τῆς μιᾶς γιατροῦ, πού μοῦ εἶπε: «Γέροντα, κάναμε ὅ,τι μπορούσαμε. Νά σᾶς
καταθέσω κάτι ἀκόμη. Εἶμαι δύο χρόνια τώρα σχεδόν μέσα στό covid-19,
καί εἴδαμε τούς ἀνθρώπους πού φεύγουν νά ἔχουν μιά ἀγωνιώδη ἔκφραση
στό πρόσωπό τους. Μᾶς ἔκανε ἐντύπωση ἡ ἔκφραση τῆς ἀδ. Κρυσταλλένιας. Εἶχε ἕνα εἰρηνικό, ἀγγελικό πρόσωπο, ἔλαμπε καί μᾶς ἔκανε ὅλους μεγάλη ἐντύπωση».
Αὐτή εἶναι ἡ μαρτυρία τῆς γιατροῦ.
Κι ἔτσι δημοσίως
τίς εὐχαριστῶ, γιατί, ὄχι μόνο περιποιόντουσαν τήν
ἀδελφή, ἀλλά καθημερινά
μᾶς
ἔπαιρναν τηλέφωνο, κι ἐμένα καί τίς
ἀδελφές, νά μᾶς
ἐνημερώσουν καί
νά μᾶς ποῦν ὅτι
τήν ἔχουν σάν δικό
τους
ἄνθρωπον
καί ἀγωνιοῦν γι᾽
αὐτήν.
Εὐχαριστῶ καί
ὅλους τούς πατέρες πού βρέθηκαν ἐδῶ
σήμερα. Καί ἀπό μακριά, ἀπό τή Φλώρινα, ἀπό τά Γρεβενά καί ἀπό τήν Μονήν τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου, πού ἑορτάζει
καί πανηγυρίζει σήμερα, καί παρόλο
πού σήμερα ἐνθρονίστηκε ὁ νέος
Ἡγούμενος π. Συνέσιος, ἐν τούτοις
εὑρέθηκαν ἐδῶ, γιατί ἤξεραν τήν ἀδ.
Κρυσταλλένια. Καί νά εἶστε σίγουροι,
Γέροντα Θεόκλητε καί Γέροντα Συνέσιε, χαίρεται πάρα πολύ, πού σήμερα
προΐστασθε στήν κηδεία της. Εὔχομαι
οἱ προσευχές της καί τό παράδειγμά
της πρῶτα ἀπ᾽ ὅλα νά γίνονται ὁδοδεῖκτες στό δικό μας δρόμο.
Τελειώνοντας πρέπει νά καταθέσω
κάτι, γιά νά ὠφεληθοῦν πρῶτα οἱ
ἀδελφές καί μετά ὅλοι μας. Δέν μέ





γνώριζε καθόλου ἡ ἀδ. Κρυσταλλένια
καί καμιά ἀδελφή. Καί ὅταν μέ ὑπέδειξε ὁ Γέροντας, μοῦ ἔδειξε τέτοια ἐμπιστοσύνη, ὥστε χαιρόταν πραγματικά
πού συνεχίζαμε μαζί τό ἔργο τῆς Ἀδελφότητας καί μοῦ ἔλεγε: «Δέν αἰσθανόμαστε τό κενό τῆς ἀπουσίας τοῦ Γέροντα. Ἕνα θαυμαστό πράγμα!». Ἀλλά
ἐκεῖνο πού μέ ἐξέπληξε, πού σέ λίγους
μοναχούς εἶδα, ἦταν ἡ μεγάλη της

ὑπακοή. Ὄχι μόνον δέν ἔκανε τίποτα
χωρίς νά μέ ρωτήσει, ἀλλά οὔτε ἔλεγε
τίποτα χωρίς νά μέ ρωτήσει. Στήν κυριολεξία. «Γέροντα, νά πάρω σ᾽ αὐτόν
τηλέφωνο;». «Γέροντα, νά μιλήσω σ᾽
ἐκεῖνον;». «Ἐσύ, ἀδελφή, ξέρεις πιό
καλά ἀπό ἐμένα καί ἀνθρώπους καί
καταστάσεις». «Ὄχι, μέ τήν εὐχή σας
νά τό κάνω». Αὐτό, εἶμαι σχεδόν σαράντα χρόνια μοναχός, σπάνια τό συνάντησα. Γι᾽ αὐτό, ἔχω μέσα μου τήν πεποίθηση, σάν Γέροντάς της, ὅτι εἶναι
μαζί μέ τόν Γέροντα, ἐκ δεξιῶν τοῦ
Χριστοῦ μας. Οἱ εὐχές της, καί τῶν
ὑπολοίπων ἀδελφῶν καί τοῦ Γέροντα,
νά μᾶς συνοδεύουν. Καλή Ἀνάσταση
καί καλή ἀντάμωση! Ἀμήν!

 





Ἐπικήδειος λόγος π. Χρήστου Κούρτη

Ἐπικήδειος λόγος π. Χρήστου Κούρτη
Παρόλο τό βάρος
πού νιώθει ἡ καρδιά ἀπό τή στιγμή
πού μαθεύτηκε τό
νέο, ἀλλά καί κάνοντας ὑπακοή στόν
σεβαστό Γέροντα,
πού μοῦ ζήτησε νά
μιλήσω, καταθέτω
τίς πονεμένες σκέψεις μου, ἐνώπιόν
σου...
Ἀδελφή
Κρυσταλλένια,
Σήμερα σέ εἰσοδεύουμε. Σέ εἰσοδεύουμε στόν οὐρανό. Στή μεγάλη
ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ.
Στή μεγάλη ἀγκαλιά τοῦ Γέροντα, πού
εἶχε πάντοτε, ὅταν ἄνοιγε σάν φτερά
τά χέρια του. Στή μεγάλη ἀγκαλιά τῶν
ἀδελφῶν, πού σέ περιμένουν ἤδη ἐκεῖ
ψηλά. Καί εἴμαστε σίγουροι, ὅπως εἶπε
ὁ Γέροντας, ὅτι θά πᾶς ἐκεῖ. Γιά ποιό
λόγο; Μά γιατί πέραν τῶν ἄλλων εἶχες
τρία πράγματα, τουλάχιστον ἔτσι ὅπως
σέ γνωρίσαμε. Εἶχες καί σύ αὐτή τή μεγάλη ἀγκαλιά, εἶχες ἕνα ἀπίστευτα πανέμορφο χαμόγελο καί εἶχες φιλοτιμία
καί φιλοχριστία στόν πνευματικό σου
ἀγώνα. Παρόλα αὐτά, ὅλοι ἐμεῖς πού
μένουμε ἐδῶ, ὁ Γέροντας, ἡ Ἀδελφότητα, οἱ πατέρες, οἱ συνεργάτες σου, οἱ
προσκυνητές καί οἱ φίλοι τῆς Ἀδελφότητας -ἀλλά θά ἐπεκτείνω αὐτήν τήν
οἰκογένεια καί θά βάλω μέσα τούς φυλακισμένους ἀλλά καί τούς συναδέλφους σου ἀπό τά σχολεῖα, ἐκεῖ πού σέ
γνώρισα ὡς Διευθύντρια, μαζί καί τούς
μαθητές σου, καθώς καί τά τόσα παιδιά τῆς κατασκήνωσής μας, ὅπου σέ
ἔζησα ἀρκετά- ὅλοι σήμερα εἴμαστε

θλιμμένοι, γιατί ἀκριβῶς θά ἔρθουμε
ἐπίσκεψη ἐδῶ στήν Ἀδελφότητα, θά
σηκώσουμε τό τηλέφωνο, θά πᾶμε κατασκήνωση καί δέν θά ἀπολαύσουμε
αὐτό τό χαμόγελο, τήν ἀγκαλιά καί
αὐτόν τόν φιλότιμο ἀγώνα σου.
Ἄραγε, τί ἔχει συμβεῖ; Ἀπό τήν μιά
λοιπόν σέ εἰσοδεύουμε γιά ἐκεῖ ὅπου
προορίζεται κάθε χριστιανός. Γι’ αὐτό
καί χαιρόμαστε. Ἀλλά, ἀπό τήν ἄλλη,
λυπούμαστε, γιατί ἀνθρώπινα σέ χάσαμε. Ἐκεῖνο τό ὁποῖο θά κάνουμε εἶναι
νά ζητήσουμε ἀπό τόν Θεό νά μᾶς παρηγορήσει, νά μᾶς παραμυθήσει καί
κυρίως νά κρατήσουμε στήν καρδιά
μας καί νά συνεχίσουμε αὐτήν τήν
ὄμορφη ἀγκαλιά πού εἶχες πάντοτε
μαζί μέ τό χαμόγελό σου. Καί μακάρι
νά φτάσουμε νά χαμογελᾶμε ὅπως ἐσύ
καί ἔτσι νά σέ ἀκολουθήσουμε καί
στόν φιλότιμο καί φιλόχριστο ἀγώνα,
ὥστε νά ἔρθει ἡ ὥρα νά ἀνταμώσουμε.
Ἀμήν!

 

Αἰωνία ἡ μνήμη σας!







 


  


 

 

     
 
  

         
 
 

 
 
      
      
     
    
      

     
     
Μέ τόν Γέροντα Γερβάσιο καί τήν τότε προ     
εστῶσα, ἀδ. Μαρία Τράκα.
     

    
       
  
     
  

  
 
      


 
   
  
 

 
  
    
  
 
 

 





 

  
 



   


     
  
      
  
    
       
    
       

  

   
   

     


Αἰωνία ἡ μνήμη σας!



  
 

  
  
 

  

 

   
   


      


 




Στούς ἀγαπητούς ἀναγνῶστες τοῦ περιοδικοῦ
καί σέ ὅλους τούς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς πού συνδράμουν
ποικιλοτρόπως τό ἔργο τῆς Ἀδελφότητάς μας
εὐχόμαστε ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ νά πραγματοποιηθεῖ
καί μέσα στίς καρδιές μας, γιά νά εἶναι ὁ νέος χρόνος,
καί ὅλος ὁ ὑπόλοιπος χρόνος τῆς ζωῆς μας,
πνευματικά καρποφόρος, εἰρηνικός, ἁγιασμένος.
Ἀδελφότης «Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ»

 










      
















 
   


  
  
 



 
 
 

 
 





  




   


 
     







    
   


    
  

     


 








 
 

 
 




 
 
 


 


Ὁ Γέροντας μέ τήν Διευθύντρια κ. Κων/να Γέρου, τίς Κοινωνικές Λει
τουργούς κ. Θεοδοσία Κατσαλούλη καί κ. Ἐλευθερία Ἀσήμου, τόν Ἀρχι
φύλακα κ. Κων/νο Ξιάρχο καί τόν κ. Κων/νο Γεράρδο.
 
 
 

   
   




  




    

   

   
   
   

      

 
    

    

     
    





    

     






 

 









  


    
 




 



 


   



  


 
   



  

   
 





  


Ὁ π. Νήφων μέ κρατουμένους
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Μέ κρατουμένους σέ αἴθουσα τῆς φυλακῆς.
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Παρακαλοῦμε τούς ἀγαπητούς ἀναγνῶστες πού θέλουν νά ἀνανεώσουν τή συνδρομή τους γιά τούς Χριστιανικούς Παλμούς, νά
ἀποστέλλουν αὐτήν στή διεύθυνση:
Ἀδελφότης «Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ». Τ.Θ. 4301, 570 19 ΠΕΡΑΙΑ.
Ἤ στήν Ἐθνική Τράπεζα: Ἀρ. Λογ. 210/481184-48
IBAN: GR 4901102100000021048118448.
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ






 
    
     









Α/Α

Α΄ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ

ΚΡΑΤΟΥΜ.

ΕΥΡΩ

1.

Ἀθήνα:

Πρωτοδικεῖο

2

300,00

2.

Κόρινθος:

Εἰσαγγελία Πρωτοδικῶν

1

200,00

3.

Λαμία:

Ὑπηρ. Κοιν. Ἀρωγῆς

20

5.960,00

23

6.460,00

Σύνολο:

 

 




 
 
 


    

 

 
 









Μνησθείη Κύριος ὁ Θεός τῶν συνδρομητῶν καί συνδρομητριῶν τῆς
ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ» ἐν
τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ, πάντοτε· νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

