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†

Ο Σπλαμαξηζηήο, δδθαδή ημ Σπλαμάξηνλ, υπςξ δδθχκεζ ηαζ δ θέλδ,
πνμένπεηαζ απυ ηδ θέλδ ζύλαμε. ηδκ μνμθμβία ηδξ Δηηθδζίαξ, δ θέλδ ζύλαμε
ζδιαίκεζ ηδ ζοβηέκηνςζδ ηςκ πζζηχκ ζημκ πχνμ ηδξ Δηηθδζίαξ πνμηεζιέκμο κα
ηζιήζμοκ έκακ άβζμ η.θπ. ηδ ζφκαλδ θμζπυκ αοηή, ακάθμβα ιε ημκ εμνηαγυιεκμ
άβζμ, δζάααγακ παθαζυηενα ηαζ ημ «ζοκαλάνζ» ημο αβίμο, δδθαδή πενζθδπηζηά
ζημζπεία ημο αίμο ημο. Βαζζηυ παναηηδνζζηζηυ ηςκ ζοκαλανίςκ είκαζ δ ακάδεζλδ
ημο ηέθμοξ ημο αβίμο (ημο ιανηονίμο, ημο ααζακζζιμφ ημο η.θπ.), χζηε κα
ζοκεζδδημπμζήζμοκ μζ αηνμαηέξ ηδκ εζπαημθμβζηή δζάζηαζδ ημο αίμο ημο ηάεε
αβίμο. Ο Σπλαμαξηζηήο ζοκηάπεδηε ηονίςξ βζα Λεζημονβζηή πνήζδ ηαζ ακαθένεηαζ
ζε αοηυκ πενζθδπηζηά μ αίμξ ημο ηάεε αβίμο ή ημ ηεκηνζηυ κυδια ηδξ εμνηήξ.

† Οζ εμνηέξ ηςκ ιανηφνςκ δζηαζχκμκηαζ, υπζ ιυκμ ζ‟ εηείκμοξ πμο βζμνηάγμοκ
επεζδή θένμοκ ημ υκμιά ημοξ, αθθά ηαζ ιέζα ζηζξ ροπέξ υθςκ εηείκςκ πμο ηζξ
βζμνηάγμοκ. Γζ‟ αοηυ θέεζ μ άβζμξ Ιυάννηρ ο Υπςζόζηομορ: «Μζιήεδηεξ ημκ
ιάνηονα; Εήθερεξ ηδκ ανεηή ημο; Αημθμφεδζεξ ηα ίπκδ ηδξ ηαεανήξ γςήξ ημο; Ακ
πνάβιαηζ ηα έηακεξ υθα αοηά, ηυηε εζφ ηίιδζεξ εεάνεζηα ημκ ιάνηονα, ηζ ακ αηυιδ
δεκ είκαζ δ διένα ηδξ εμνηήξ ημο. Καζ αθμφ ειείξ μζ ίδζμζ πνμβεοεμφιε ηδκ αζχκζα
πανά, εα ηδ ιεηαδχζμοιε ηαζ ζ‟ άθθμοξ. Κζ υθμζ ιαγί εα πεηφπμοιε ηα ιεθθμκηζηά
αβαεά ιε ηδ πάνδ ηαζ ηδ θζθακενςπία ημο Κονίμο ιαξ Ηδζμφ Υνζζημφ».

† Ο άγιορ πος θέποςμε ηο όνομά ηος είναι ζςγσπόνυρ και ο ππεζβεςηήρ
μαρ ζηον οςπανό. Θα είναι έναρ από ηοςρ ςπεπαζπιζηέρ μαρ ζηην ηελική Κπίζη.
Θα είναι πολύ κονηά ζηην κςπία Θεοηόκο, ηη Μηηέπα ηος Θεού μαρ, και πλάι
ζηον θύλακα άγγελό μαρ.
Η ζςνηακηική ομάδα!!!!
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ΜΗΝΑ ΣΟΤΣ
Ημέπα ππώηη ηος μηνόρ Σοςη
1) Ζ ενξηή ηνπ Δι-Νατξνχδ, ηεο επινγεκέλεο θνπηηθήο Πξσηνρξνληάο.
2) Σν καξηχξην ηνπ απνζηφινπ Βαξζνινκαίνπ.
3) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Μειίνπ, ηξίηνπ παηξηάξρε Αιεμαλδξείαο.
1) ήιενα είκαζ δ εοθμβδιέκδ ημπηζηή Πνςημπνμκζά. Πνέπεζ κα ηδνήζμοιε ηδκ
άβζα αοηή διένα ιε πθήνδ ηαεανυηδηα ηαζ αβκυηδηα. Αξ ανπίζμοιε έκακ κέμ ηνυπμ
γςήξ, υπςξ θέεζ μ απυζημθμξ Παφθμξ: «Γζ‟ αοηυ, ακ ηάπμζμξ είκαζ εκ Υνζζηχ, είκαζ
ηαζκμφνβζμ ηηίζια· ηα ανπαία πέναζακ, δείηε, ηα πάκηα έβζκακ ηαζκμφνβζα. Σα
πάκηα, θμζπυκ, είκαζ απυ ημκ Θευ, πμο ιαξ ζοιθζθίςζε ιε ημκ εαοηυ ημο δζά ημο
Ηδζμφ Υνζζημφ ηαζ ιαξ έδςζε ηδ δζαημκία ηδξ ζοιθζθίςζδξ» (Β΄ Κμν. 5:17-18). Καζ
μ πνμθήηδξ Ζζαΐαξ είπε: «Πκεφια Κονίμο ημο Θεμφ είκαζ επάκς ιμο, επεζδή μ
Κφνζμξ ιε έπνζζε βζα κα εοαββεθίγμιαζ ζημοξ θηςπμφξ· ιε απέζηεζθε βζα κα
βζαηνέρς ημοξ ζοκηνζιιέκμοξ ζηδκ ηανδζά, κα ηδνφλς εθεοεενία ζημοξ
αζπιαθχημοξ, ηαζ άκμζβια δεζιςηδνίμο ζημοξ δεζιίμοξ» (Ζζ. 61:1-2). Καζ μ
πνμθήηδξ Γααίδ είπε: «ηεθακχκεζξ ημ έημξ ιε ηα αβαεά ζμο, ηαζ ηα ίπκδ ζμο
ζηαθάγμοκ πάπμξ» (Φαθι. 65:11).
Αο δεηήζνπκε από ηνλ Κύξην λα καο θπιάηηεη αλακάξηεηνπο θαη λα καο
βνεζεί λα ελεξγνύκε ζύκθσλα κε ηε ζέιεζή ηνπ, κε ηηο πξεζβείεο ηεο αγίαο Παξζέλνπ
Μαξίαο θαη όισλ ησλ καξηύξσλ θαη αγίσλ. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ιανηφνδζε μ άβζμξ απυζημθμξ Βανεμθμιαίμξ, έκαξ απυ
ημοξ δχδεηα ιαεδηέξ. ημκ απυζημθμ αοηυ έπεζε μ ηθήνμξ κα πάεζ ζηδκ υαζδ (ηδ
ιεβάθδ υαζδ Αθ-Υανβηά), ζηδκ Αίβοπημ. Δηεί ηήνολε ζημοξ ηαημίημοξ ηδξ ηαζ ημοξ
ηάθεζε κα βκςνίζμοκ ημκ Θευ, αθμφ πνχηα ημφξ εηέθεζε ζδιεία ηαζ εαφιαηα, ιε ηα
μπμία ημοξ ηαηέπθδλε. Δνβάζηδηε ζημοξ αιπεθχκεξ εκυξ πθμοζίμο, ηαζ υπμηε
ηθάδεοε ηζξ ηθδιαηυαενβεξ, αοηέξ αιέζςξ ηανπμθμνμφζακ. Δπίζδξ, ζοκέαδ κα
πεεάκεζ μ βζμξ ημο ηοαενκήηδ εηείκδξ ηδξ πυθδξ, ηαζ μ απυζημθμξ ημκ ακέζηδζε απυ
ημοξ κεηνμφξ. θμζ πίζηερακ ηαζ ημοξ εκίζποζε ζηδ βκχζδ ημο Θεμφ. Ανβυηενα, μ
Κφνζμξ Ηδζμφξ Υνζζηυξ, ζημκ Οπμίμκ ακήηεζ δ δυλα, έδςζε εκημθή ζημκ απυζημθμ
Βανεμθμιαίμ κα πάεζ ζηδ πχνα ηςκ Βεναενίκςκ ζηέθκμκηάξ ημο ςξ αμδευ ημκ
ιαεδηή Σμο Ακδνέα. Οζ ηάημζημζ ηδξ πυθδξ γμφζακ ιέζα ζηδκ ηαηία ηαζ δεκ
δέπεδηακ απυ ημοξ ιαεδηέξ ημο Υνζζημφ ηακέκα απυ ηα ζδιεία ή εαφιαηα πμο
ηέθεζακ. ιςξ, μζ δφμ ιαεδηέξ ζοκέπζζακ κα ημοξ ηδνφηημοκ ηαζ κα ημοξ
δζδάζημοκ, έςξ υημο μζ ηάημζημζ εζζήθεακ ζηδκ πίζηδ ημο Κονίμο Ηδζμφ Υνζζημφ.
Μεηά ημοξ δζυνζζακ ζενείξ, ημοξ έπηζζακ εηηθδζίεξ, ηαζ ανβυηενα ακαπχνδζακ απυ
εηεί.
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Ο Βανεμθμιαίμξ πήβε ζηζξ πυθεζξ ηδξ ιεζμβεζαηήξ αηηήξ, υπμο μζ ηάημζημζ
δεκ βκχνζγακ ημκ Θευ. Σμοξ ηήνολε ηαζ ημοξ ιεηέζηνερε ζηδ βκχζδ ημο Θεμφ ηαζ
ηδκ πίζηδ ζημ Κφνζμ Ηδζμφ Υνζζηυ. Σμοξ δίδάλε κα επζηεθμφκ ηα ένβα πμο είκαζ άλζα
ημο Υνζζηζακζζιμφ ηαζ ημοξ έδςζε εκημθή κα είκαζ αβκμί ηαζ απένζηημζ. ηακ μ
ααζζθζάξ Αβνίππαξ άημοζε βζ‟ αοηυκ, μνβίζηδηε πμθφ ηαζ δζέηαλε ημοξ δμφθμοξ ημο
κα ημκ αάθμοκ ζε έκακ ηνίπζκμ ζάημ, ημκ μπμίμ κα βειίζμοκ ιε άιιμ ηαζ κα ημκ
πεηάλμοκ ζηδ εάθαζζα. Έηζζ ηεθεζχεδηακ μζ αβχκεξ ηαζ ημ ιανηφνζμ ημο
απμζηυθμο Βανεμθμιαίμο.
Η επινγία θαη νη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί κε όινπο καο. Ακήλ.
3) Σδκ αοηή διένα ηαηά ημ έημξ 98 ι.Υ. ημζιήεδηε μ άβζμξ Μήθζμξ, μ ηνίημξ
πάπαξ Αθελακδνείαξ ιεηά ημκ άβζμ Μάνημ. Ο άβζμξ αοηυξ ακήθεε ζημκ παπζηυ
ενυκμ ηαηά ημ δέηαημ πέιπημ έημξ ηδξ ααζζθείαξ ημο Γμιζηζακμφ, βζμο ημο
Βεζπαζζακμφ, αοημηνάημνα ηδξ Ρχιδξ, ηαζ πεκήκηα πέκηε έηδ απυ ηδκ ακάθδρδ ημο
Κονίμο διχκ Ηδζμφ Υνζζημφ. Αθμφ πμίιακε ηαζ ηαεμδήβδζε μνεά ημ πμίικζμ ημο
Υνζζημφ επί δχδεηα έηδ, ημζιήεδηε εκ εζνήκδ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέπα δεςηέπα ηος μηνόρ Σοςη
1) Ζ απνηνκή ηεο ηηκίαο θεθαιήο ηνπ αγίνπ Ησάλλνπ ηνπ Βαπηηζηνχ.
2) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ Γαζίνπ ηνπ ζηξαηηψηνπ.

1) Σδκ διένα αοηή ιανηφνδζε μ ηίιζμξ Πνυδνμιμξ ηαζ ιεβάθμξ
πνμθήηδξ Ηςάκκδξ μ Βαπηζζηήξ, βζμξ ημο ζενέα Εαπανία, ιεηά απυ δζαηαβή ημο
ααζζθζά Ζνχδδ.
Ο άβζμξ Ηςάκκδξ επέπθδλε ημκ Ζνχδδ θυβς ηδξ Ζνςδζάδαξ –ηδξ βοκαίηαξ
ημο αδεθθμφ ημο Φζθίππμο, ηδκ μπμία μ Ζνχδδξ είπε πάνεζ βζα δζηή ημο βοκαίηα–
θέβμκηάξ ημο: «Γεκ ζμο επζηνέπεηαζ κα έπεζξ ηδ βοκαίηα ημο αδεθθμφ ζμο» (Μάνη.
6:18). Συηε μ Ζνχδδξ ημκ ζοκέθααε ηαζ ημκ πέηαλε ζηδ θοθαηή· ςζηυζμ, ημκ
θμαυηακ.
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Κάπμζα ιένα μ Ζνχδδξ πανέεεζε βζα ηα βεκέεθζά ημο δελίςζδ ζημοξ
ιεβζζηάκεξ, ημοξ αλζςιαημφπμοξ ηαζ ημοξ πνμηνίημοξ ηδξ Γαθζθαίαξ, ηακ δ ηυνδ
ηδξ Ζνςδζάδαξ ήνεε ηαζ πυνερε, άνεζε ζημκ Ζνχδδ. Συηε εηείκμξ μνηίζηδηε κα ηδξ
δχζεζ μηζδήπμηε ημο γδημφζε, αηυιδ ηαζ ημ ιζζυ απυ ημ ααζίθεζυ ημο. Δηείκδ πήβε
ζηδ ιδηένα ηδξ ηαζ ηδ νχηδζε: «Σζ κα γδηήζς;». Ζ ιδηένα ηδξ ηδξ απάκηδζε: «Να
γδηήζεζξ ηδκ ηεθαθή ημο Ηςάκκδ ημο Βαπηζζηή επί πίκαηζ» (πάκς ζε δίζημ). ηακ μ
Ζνχδδξ ημ άημοζε αοηυ, θοπήεδηε πμθφ, θυβς υιςξ ημο υνημο ημο ηαζ ηςκ
ζοκδαζηοιυκςκ ημο, δεκ ήεεθε κα απμννίρεζ ημ αίηδιά ηδξ. Έηζζ, πνυζηαλε ημοξ
δμφθμοξ ημο κα απμηεθαθίζμοκ ημκ άβζμ Ηςάκκδ. Αοημί έδςζακ ηδκ ηεθαθή ημο
ζηδκ ηυνδ ηδξ Ζνςδζάδαξ ηαζ αοηή ζηδ ιδηένα ηδξ. (Μάνη. 6:20-28). Σμ ανάδο
εηείκμ επζηνάηδζε ιεβάθδ ηαναπή, ηαζ δ πανά ημοξ βνήβμνα ιεηααθήεδηε ζε θφπδ.
Λέβεηαζ πςξ, ηδ ζηζβιή πμο δ ηζιία ηάνα ημο αβ. Ηςάκκδ ημαυηακ,
βθίζηνδζε απυ ηα πένζα ημοξ ζημκ αένα ηνάγμκηαξ: «Γεκ ζμο επζηνέπεηαζ κα έπεζξ ηδ
βοκαίηα ημο αδεθθμφ ζμο». Λέβεηαζ επίζδξ υηζ δ ηζιία ηάνα ηχνα ανίζηεηαζ ζημ
Οιξ ηδξ ονίαξ.
ζμ βζα ημ ηίιζμ ζχια ημο, μζ ιαεδηέξ ημο αβ. Ηςάκκδ ημ πήνακ ηαζ ημ
απέεεζακ ζε ηάθμ ιέπνζ ηζξ διένεξ ημο παηνζάνπδ Αεακαζίμο, υηακ μ Θευξ εέθδζε
κα απμηαθοθεεί.
Η επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ιανηφνδζε μ άβζμξ Γάζζμξ μ ζηναηζχηδξ, απυ ηδκ πυθδ
Σάκηα. Ο Ανζακυξ, δζμζηδηήξ ηδξ Ακζέκα, οπέααθε ζε θνζηηά ααζακζζηήνζα ημκ
άβζμ Γάζζμ, θυβς ηδξ πίζηδξ ημο ζημκ Κφνζμ Ηδζμφ Υνζζηυ. Δκ ηέθεζ, ημκ
απμηεθάθζζε, ηαζ έηζζ μ άβζμξ Γάζζμξ έθααε ημκ ζηέθακμ ημο ιανηονίμο.
Η επινγία ηνπ αο είλαη καδί κε όινπο καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο
καο. Ακήλ.

Ημέπα ηπίηη ηος μηνόρ Σοςη
1 ) χλαμε ζπλφδνπ ζηελ πφιε ηεο Αιεμαλδξείαο.
2) Μεγάινο ζεηζκφο έιαβε ρψξα ζην Κάηξν θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο
αηγππηηαθέο πφιεηο.
1) Σδκ διένα αοηή ηαηά ημ έημξ 243 ι.Υ. ζοκήθεε ζενά ζφκμδμξ ζηδκ πυθδ ηδξ
Αθελακδνείαξ, ηαηά ημ δεφηενμ έημξ ηδξ παηνζανπείαξ ημο αβίμο Γζμκοζίμο, δεηάημο
ηεηάνημο πάπα Αθελακδνείαξ Ζ ζφκμδμξ αοηή ζοβηθήεδηε επεζδή ηάπμζμζ ζηζξ
ανααζηέξ πενζμπέξ πίζηεοακ πςξ δ ροπή πεεαίκεζ ιαγί ιε ημ ζχια, ηαζ υηζ ηαηά ηδκ
διένα ηδξ ακαζηάζεςξ αοηή εα ζοκακαζηδεεί ιαγί ημο. Έβναρακ ζπεηζηά άνενα βζα
ηδκ πίζηδ ημοξ αοηή, ηα μπμία έζηεζθακ ζε ηαημίημοξ ηδξ Αθελακδνείαξ.
ηακ υθα αοηά έθηαζακ ιέπνζ ημκ αααά Γζμκφζζμ, αοηυξ θοπήεδηε πμθφ
ηαζ πνμζπάεδζε κα ημοξ επζζηνέρεζ απυ ηδκ εζθαθιέκδ ημοξ πίζηδ, αθθά εηείκμζ
δεκ ημκ άημοζακ. Έηζζ, ζοβηθήεδηε ζφκμδμξ δ μπμία ημοξ ακηζιεηχπζζε ηαζ
ηαηέζηδζε θακενή ηδκ πθάκδ ημοξ. Καεχξ εηείκμζ μφηε ιεηακυδζακ μφηε
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ιεηαηζκήεδηακ απυ ηζξ εζθαθιέκεξ ημοξ πεπμζεήζεζξ, δ ζενά ζφκμδμξ ηαζ μ πάπαξ
ημφξ αθυνζζακ.
Ο πάπαξ Γζμκφζζμξ ζοκέηαλε έκα άνενμ βζ‟ αοημφξ, ζημ μπμίμ έθεβε: «Ζ
οπεναμθζηή αβάπδ ημο Θεμφ βζα ημ ακενχπζκμ βέκμξ είκαζ άπεζνδ, βζ‟ αοηυ ηαζ ημ
πκεφια μφηε πεεαίκεζ μφηε πάκεηαζ, αθθά ελαημθμοεεί κα οπάνπεζ υπςξ μζ άββεθμζ
ηαζ μ δζάαμθμξ, επεζδή είκαζ πκεοιαηζηυ, αιεηάαθδημ ηαζ άθεανημ. ηακ ημ πκεφια
ελένπεηαζ ημο ζχιαημξ, επζζηνέθεζ ζημκ Θευ, μ μπμίμξ ημ έδςζε ζημ ζχια (Δηηθ.
12:7). Παναιέκεζ ζημοξ πχνμοξ ηδξ ακαιμκήξ ζφιθςκα ιε υ,ηζ ημο αλίγεζ, ηαζ ηαηά
ηδκ διένα ηδξ ακαζηάζεςξ, υηακ δ ζάθπζββα δπήζεζ, ηα κεηνά ζχιαηα εα εβενεμφκ
απυ ημκ Λυβμ ημο Θεμφ. Σα πκεφιαηα εα επακεκςεμφκ ιε ημ ζχια ζημ μπμίμ
ηαεέκα απυ αοηά ακήηεζ, άθθα βζα ηδκ αζχκζα πανά ηαζ άθθα βζα ηδκ αζχκζα
ηαηαζζπφκδ (Γακ. 12:2).
2) Σδκ αοηή διένα έθααε επίζδξ πχνα ιεβάθμξ ζεζζιυξ ζημ Κάζνμ ηαζ ηζξ
πενζζζυηενεξ αζβοπηζαηέξ πυθεζξ. Καη‟ εηείκδ ηδκ διένα, ακάιεζα ζε πμθθά άθθα,
ηαηαζηνάθδηε ηαζ ιζα εηηθδζία ζημ υκμια ημο ανπαββέθμο Μζπαήθ, ζημ ΔθΓηαγφνα ημο Καΐνμο. Λέβεηαζ πςξ μνζζιέκμζ αζεαείξ άκενςπμζ γήηδζακ απυ ημοξ
πζζημφξ κα ημοξ δςνμδμηήζμοκ, αθθά εηείκμζ δεκ εκέδςζακ. Σμ απυβεοια ηδξ ίδζαξ
ιέναξ μζ αζεαείξ αοημί άκενςπμζ πήβακ ηαζ ηαηέζηνερακ ηδκ εηηθδζία
μθμηθδνςηζηά. Αοηά ζοκέαδζακ ηαηά ημ έκαημ έημξ ηδξ παηνζανπείαξ ημο αααά
Μαηανίμο, δδθ. ημ έημξ 828 ηςκ Αβίςκ Μανηφνςκ (1112 ι.Υ).
Οη πξεζβείεο ηνπο αο είλαη καδί κε όινπο καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν
Θεόο καο. Ακήλ.

Ημέπα ηεηάπηη ηος μηνόρ Σοςη
1) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Μαθαξίνπ, 69νπ παηξηάξρνπ Αιεμαλδξείαο.
1) Σδκ διένα αοηή ηαηά ημ έημξ 1122 ι.Υ. ημζιήεδηε μ αααάξ Μαηάνζμξ Β΄, μ
69μξ πάπαξ ηδξ ιεβάθδξ πυθεςξ ηδξ Αθελακδνείαξ. Ο αααάξ αοηυξ ήηακ εοζεαήξ ηαζ
αζηδηζηυξ απυ ιζηνή δθζηία ηαζ επζεοιμφζε ααεζά ηδ ιμκαζηζηή γςή. Πήβε ζηδκ
ένδιμ ηδξ ηήηδξ ηαζ έβζκε ιμκαπυξ ζημ ιμκαζηήνζ ημο αβίμο Μαηανίμο.
Αθζενχεδηε ζηδ θαηνεία ηαζ ημκ πκεοιαηζηυ αβχκα. Δηπαζδεφηδηε ζηδκ ακάβκςζδ
ηςκ ζενχκ Γναθχκ, ηδκ ενιδκεία ημοξ ηαζ ηδκ ειαάεοκζδ ζημ κυδιά ημοξ.,
Αολήεδηε ζηζξ ανεηέξ ηαζ πεζνμημκήεδηε ζενέαξ.
ηακ ημζιήεδηε μ αααάξ Μζπαήθ, μ 68μξ πάπαξ, ηαζ μ παπζηυξ ενυκμξ
πήνεοζε, ιζα μιάδα επζζηυπςκ ηαζ ζενέςκ πήβε ζηδκ ένδιμ ηδξ ηήηδξ.
οκάπηδηακ ζηδκ εηηθδζία ιαγί ιε ημοξ βένμκηεξ ηδξ ηήηδξ. Έιεζκακ εηεί βζα
πμθθέξ ιένεξ, πνμζπαεχκηαξ κα ανμοκ εηείκμκ πμο εα ήηακ μ ηαθφηενμξ βζα ηδ
εέζδ αοηή. Σεθζηά ζοιθχκδζακ πςνίξ ελαίνεζδ κα επζθέλμοκ ημκ παηένα εηείκμ
πμο εα ήηακ βκςζηυξ βζα ημκ ηαθυ ηαζ ελαίνεημ παναηηήνα ημο. Σμκ πήνακ ηαζ ημκ
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έδεζακ πανά ηδ εέθδζή ημο, ηαζ εηείκμξ θχκαγε ηαζ ημοξ παναηαθμφζε ιε δζάθμνεξ
δζηαζμθμβίεξ κα ημκ αθήζμοκ, θέβμκηαξ: «Γεκ είιαζ ηαηάθθδθμξ κα θάας ημ αλίςια
ημο πάπα». Σμκ έθενακ θμζπυκ δειέκμ ζηδκ πυθδ ηδξ Αθελακδνείαξ ηαζ ημκ
πεζνμηυκδζακ παηνζάνπδ. Ζ πνάλδ ημο μνζζιμφ ημο ςξ πάπα εηθςκήεδηε ζηδκ
εηηθδζία ηδξ Πανεέκμο ζηα εθθδκζηά, ηα ημπηζηά ηαζ ηα ανααζηά.
Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ παηνζανπείαξ ημο, αολήεδηε ζηδ θαηνεία ηαζ ηδκ
εοζέαεζα. Γίδαζηε ηαζ ηήνοηηε ζημκ ηυζιμ ηαεδιενζκά. Έδζκε εθεδιμζφκδ ηαζ
αζημφζε ηδ θζθακενςπία ζημοξ θηςπμφξ ηαζ ημοξ εκδεείξ. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ
παηνζανπείαξ ημο δεκ γήηδζε πμηέ πνήιαηα απυ ηδκ Δηηθδζία· ακηίεεηα, ζοκήεζγε
κα δίκεζ ιεβάθμ ιένμξ απυ ηζξ εζζθμνέξ πμο θάιαακε ηαζ ηζξ δαπακμφζε ζε δζάθμνα
ένβα δζηαζμζφκδξ. Οθμηθήνςζε 27 έηδ ζηδκ παηνζανπεία ηαζ ημζιήεδηε εκ εζνήκδ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέπα πέμπηη ηος μηνόρ Σοςη
1) Σν καξηχξην ηεο αγίαο νθίαο.

1) Σδκ διένα αοηή ιανηφνδζε δ αβία μθία. Ζ αβία μθία ζοκήεζγε κα πδβαίκεζ
ζηδκ εηηθδζία ιαγί ιε ηζξ πνζζηζακέξ βεζηυκζζζέξ ηδξ, έηζζ πμο πίζηερε ζημκ Κφνζμ
Ηδζμφ Υνζζηυ. Θέθμκηαξ κα βίκεζ πνζζηζακή, πήβε ζημκ επίζημπμ ηδξ πυθδξ Μακθ, μ
μπμίμξ ηδ αάπηζζε εζξ ημ υκμια ημο Παηνυξ ηαζ ημο Τζμφ ηαζ ημο Αβίμο Πκεφιαημξ.
Δλαζηίαξ ημφ υηζ έβζκε πνζζηζακή, ηδξ απαββέθεδηε ηαηδβμνία ηαζ ηδκ
έθενακ εκχπζμκ ημο δζμζηδηή Κθαοδζακμφ. ηακ μ Κθαοδζακυξ ηδ νχηδζε ζπεηζηά,
εηείκδ μιμθυβδζε ηαζ δεκ ανκήεδηε ηδκ πίζηδ ηδξ. Μεηά απυ αοηυ, μ Κθαοδζακυξ
ηδκ οπέααθε ζε πμθθά ααζακζζηήνζα. Σδ ιαζηίβςζε, ηαζ ηαηυπζκ έηαρε ηζξ
ανενχζεζξ ηδξ· πανυθα αοηά, εηείκδ ηναφβαγε ζοκεπχξ: «Δίιαζ πνζζηζακή». Συηε, μ
δζμζηδηήξ δζέηαλε κα ηδξ ηυρμοκ ηδ βθχζζα ηαζ κα βονίζεζ ζηδ θοθαηή.
Μεηά, ηδξ έζηεζθε ηδ ζφγοβυ ημο βζα κα ηδ ιεηαπείζεζ ηαζ κα ηδξ οπμζπεεεί
πμθθέξ ακηαιμζαέξ. ιςξ, ηαεχξ δ αβία δεκ άθθαλε ζηάζδ, μ Κθαοδζακυξ δζέηαλε
κα ηδκ απμηεθαθίζμοκ. Ζ αβία πνμζεοπήεδηε πμθφ ζημκ Θευ ηαζ Σμο γήηδζε κα
ζοβπςνήζεζ ημκ Κθαοδζακυ ηαζ ημοξ ζηναηζχηεξ ημο βζα υζα ηδξ είπακ ηάκεζ.
Καηυπζκ έβεζνε ημ ηεθάθζ ηδξ ηαζ μ δήιζμξ ηδξ έημρε ημ ηεθάθζ.
Μζα πνζζηζακή βοκαίηα, αθμφ έδςζε πμθθά πνήιαηα ζημοξ ζηναηζχηεξ,
πήνε ημ αβκυ ζχια ηδξ αβίαξ ηαζ ημ ηφθζλε ιέζα ζε αηνζαά ζάαακα. Σμπμεέηδζε ημ
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ζηήκςια ζημ ζπίηζ ηδξ, ηαζ δζ‟ αοημφ πμθθά ζδιεία ειθακίζηδηακ. Σδκ διένα ηδξ
εμνηήξ ηδξ, θαιπνυ θςξ ηαζ εοιίαια έαβαζκε απυ ημ ηίιζμ ηαζ αβκυ ζηήκςιά ηδξ .
ηακ μ δίηαζμξ αοημηνάημναξ Κςκζηακηίκμξ πθδνμθμνήεδηε ηα ζπεηζηά
ιε ηδκ αβ. μθία, έθενε ημ ζεπηυ ζηήκςια ζηδκ πυθδ ηδξ Κςκζηακηζκμφπμθδξ.
Έηηζζε πνμξ ηζιήκ ηδξ πενζηαθθή καυ, ιέζα ζημκ μπμίμ ημπμεέηδζε ημ ζηήκςια.
Η επινγία θαη νη πξνζεπρέο ηεο αο είλαη καδί κε όινπο καο, θαη αο δνμάδεηαη
αηώληα ν Θεόο καο. Ακήλ.

Ημέπα έκηη ηος μηνόρ Σοςη
1) Ζ θνίκεζε ηνπ πξνθήηε Ζζαΐα.
2) Σν καξηχξην ηεο αγίαο Βαζηιίζζεο.
1) Σδκ διένα αοηή μ ιεβάθμξ πνμθήηδξ Ζζαΐαξ, βζμξ ημο Αιχξ, θμκεφεδηε
απυ ημκ ααζζθέα Μακαζζή, μ μπμίμξ ημκ ηειάπζζε ιε λφθζκμ πνζυκζ.
Ο πνμθήηδξ αοηυξ πνμθήηεοζε ηαηά ηζξ διένεξ πέκηε ααζζθέςκ: ημο Ογία,
ημο Ηςάεαι, ημο Άπαγ, ημο Δγεηία ηαζ ημο Μακαζζή. Πνμθήηεοζε ζημκ Άπαγ
θέβμκηαξ: «Ηδμφ, δ Πανεέκμξ εα ζοθθάαεζ ηαζ εα βεκκήζεζ παζδί, ζημ μπμίμ εα
δχζμοκ ημ υκμια Διιακμοήθ» (Ζζ. 7:14). Δπίζδξ, πνμθήηεοζε πςξ «ημ υκμιά ημο
εα είκαζ εαοιαζηυξ ζφιαμοθμξ, Θευξ ζζπονυξ, παηέναξ ημο ιέθθμκημξ αζχκμξ,
άνπςκ εζνήκδξ. (Ζζ. 9:6) ηαζ υηζ μ Κφνζμξ εα εθεήζεζ ημκ ηυζιμ πνμζθένμκηαξ
εοζία ημκ εαοηυ ημο βζα υθδ ηδκ ακενςπυηδηα, ηαεχξ «ηναοιαηίζηδηε βζα ηζξ
αιανηίεξ ιαξ ηαζ δέπεδηε ιχθςπεξ βζα ηζξ ακμιίεξ ιαξ· δ παζδαβςβία βζα ηδκ εζνήκδ
ιαξ ήηακ πάκς ζ‟ αοηυκ· ιε ηα ηναφιαηά ημο ειείξ εεναπεοεήηαιε. […] ηαζ μ
Κφνζμξ ημκ πανέδςζε ζηζξ αιανηίεξ ιαξ» (Ζζ. 53:5-6).
Ο Ζζαΐαξ πνμθήηεοζε ζημκ Δγεηία ηαζ ημκ εκεάννοκε υηακ πμθζυνηδζε
ηδκ Ηενμοζαθήι μ εκκαπδνείι, ααζζθζάξ ηδξ Αζονίαξ. Πθδνμθυνδζε ημκ Δγεηία
υηζ μ Θευξ εα αθακίζεζ ημκ εκκαπδνείι, επεζδή Σμκ αθαζθήιδζε. Σδ κφπηα εηείκδ
θμζπυκ, ελήθεε άββεθμξ Κονίμο ηαζ θυκεοζε 185.000 άκδνεξ απυ ημ ζηναηυπεδμ ηςκ
Αζζονίςκ (Ζζ. 37:36), εκχ υζμζ βθφηςζακ ηνάπδηακ ζε θοβή.
Δπίζδξ, υηακ αννχζηδζε μ ααζζθζάξ Δγεηίαξ, μ Ζζαΐαξ ημφ είπε κα
πνμεημζιάζεζ ημοξ μζηείμοξ ημο, ηαεχξ επνυηεζημ κα πεεάκεζ. ηακ μ Δγεηίαξ
πνμζεοπήεδηε ζημκ Θευ, Δηείκμξ ημο έζηεζθε ημκ πνμθήηδ Ζζαΐα, μ μπμίμξ ημο
βκςζημπμίδζε πςξ μ Θευξ ημφ πνυζεεζε δεηαπέκηε έηδ γςήξ. Καζ μ Θευξ ημφ έδεζλε
ζδιείμ χζηε κα πεζζηεί βζα ηδκ εβηονυηδηα ηδξ πνμθδηείαξ (Ζζ. 38:8).
Ο Ζζαΐαξ πνμθήηεοζε βζα ηα δεζκά πμο εα ανμοκ ημκ Ηζναήθ ελαζηίαξ ηδξ
ζηθδνυηδηαξ ηςκ ηανδζχκ, ηδξ αβάπδξ πνμξ ηδκ αιανηία ηαζ ηδξ εβηαηάθεζρδξ ηδξ
θαηνείαξ ημο Θεμφ, ηαεχξ ηαζ βζα ημ υηζ πμθφ θίβμζ ζημκ Ηζναήθ εα παναιείκμοκ
πζζημί. Υάνδ ζηζξ πνμζεοπέξ ημο, μ Θευξ πήβαζε κενυ υηακ δίραζε μ θαυξ. ε άθθδ
πενίπηςζδ, υηακ μ ίδζμξ μ Ζζαΐαξ δίραζε, μ Θευξ έηακε κα ακααθφζεζ δ πδβή ημο
ζθςάι. Σέθμξ, υηακ επέπθδλε ημκ Μακαζζή βζα ηζξ ηαηά ένβα ημο ηαζ ηδκ
εζδςθμθαηνία ημο, μ Μακαζζήξ δζέηαλε κα ημκ ηειαπίζμοκ ιε πνζυκζ.
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Ο Ζζαΐαξ πνμθήηεοζε 70 έηδ, ηαζ έγδζε 913 έηδ πνζκ απυ ημκ ενπμιυ ημο
Κονίμο Ηδζμφ Υνζζημφ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί κε όινπο καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ιανηφνδζε δ άβζα Βαζίθζζζα ηαηά ηζξ διένεξ ημο απίζημο
Γζμηθδηζακμφ. Ζ αβία αοηή ήηακ εοζεαήξ πνζζηζακή ηαζ ιυθζξ εκκέα εηχκ υηακ ηδκ
έπζαζακ, ηδξ έδεζακ ηα πένζα ηαζ ηα πυδζα ηαζ ηδκ πέηαλακ ζηδ θςηζά· υιςξ, ιε ηδ
δφκαιδ ημο Θεμφ, δεκ ηάδηε. Με ηζξ πνμζεοπέξ ηδξ, μ Θευξ άκμζλε πδβή, εηείκδ
ήπζε ηαζ ηαηυπζκ πανέδςζε ηδκ ροπή ηδξ ζηα πένζα ημο Θεμφ.
Οη πξνζεπρέο ηεο αο είλαη καδί κε όινπο καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν
Θεόο καο. Ακήλ.

Ημέπα εβδόμη ηος μηνόρ Σοςη
1) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Γηνζθφξνπ, 25νπ απφ ηνπο παηξηάρεο ηεο
Αιεμαλδξείαο.
2) Σν καξηχξην ησλ αγίσλ Αγάζσλνο, Πέηξνπ, Ησάλλε, ΄Ακκσλνο, Ακκσλά
θαη ηεο κεηέξαο ηνπο Ρεβέθθαο.
3) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ εβεξηαλνχ, επηζθφπνπ Καβάιαο.
1) Σδκ διένα αοηή ηαηά ημ έημξ 451 ι.Υ. ημζιήεδηε μ εοθμβδιέκμξ παηέναξ
ιαξ ηαζ πνυιαπμξ ηδξ Ονεμδμλίαξ, μ άβζμξ Γζυζημνμξ, 25μξ πάπαξ Αθελακδνείαξ. Ζ
ημίιδζή ημο έθααε πχνα ζημ κδζί ηδξ Γάββναξ, αθμφ πνχηα είπε δχζεζ ημκ ηαθυκ
αβχκα οπεναζπζγυιεκμξ ηδκ μνευδμλδ πίζηδ.
ηακ ηθήεδηε ζηδ φκμδμ ηδξ Υαθηδδυκαξ ιεηά απυ δζαηαβή ημο
αοημηνάημνα Μανηζακμφ, είδε ιζα ιεβάθδ ζφκαλδ 630 επζζηυπςκ. Ο άβζμξ
Γζυζημνμξ νχηδζε: «ε πμζμκ θείπεζ δ πίζηδ χζηε κα πνεζάγεηαζ κα ζοβηθδεεί αοηή
δ ιεβάθδ ζφκμδμξ;». Σμο είπακ: «Ζ ζφκμδμξ αοηή έπεζ ζοβηθδεεί ιε εκημθή ημο
αοημηνάημνα». Δηείκμξ απάκηδζε: «Δάκ δ ζφκμδμξ αοηή έπεζ ζοβηθδεεί ιε εκημθή
ημο Κονίμο ιαξ Ηδζμφ Υνζζημφ, εα ιείκς ηαζ εα πς υ,ηζ ιμο δχζεζ μ Θευξ κα πς·
αθθά εάκ δ ζφκμδμξ αοηή έπεζ ζοβηθδεεί ιε εκημθή ημο αοημηνάημνα, αξ πεζνζζηεί μ
αοημηνάημναξ ηδ ζφκμδμ υπςξ ημο ανέζεζ».
ηακ είδε πςξ μ ανπζεπίζημπμξ Ρχιδξ Λέςκ δίδαζηε υηζ μ Υνζζηυξ έπεζ
δφμ θφζεζξ ηαζ δφμ εεθήζεζξ ιεηά ηδκ έκςζδ, ακέθααε ηδκ εοεφκδ κα ακηζηνμφζεζ
ηδ κέα αοηή πίζηδ. Γήθςζε υηζ μ Κφνζυξ ιαξ Ηδζμφξ Υνζζηυξ είκαζ έκαξ, ηαζ είκαζ
αοηυξ πμο πνμζηθήεδηε ζημκ βάιμ ςξ άκενςπμξ ηαζ ιεηέηνερε ημ κενυ ζε ηναζί ςξ
Θευξ. Μκδιμκεφμκηαξ ημκ πάπα Κφνζθθμ, είπε: «Ζ οπμζηαηζηή έκςζδ ημο Λυβμο
ημο Θεμφ ιε ηδ ζάνηα είκαζ ζακ ηδκ έκςζδ ηδξ ροπήξ ιε ημ ζχια ηαζ ζακ ηδκ
έκςζδ θςηζάξ ηαζ ζζδήνμο: πανυηζ είκαζ απυ δφμ δζαθμνεηζηέξ θφζεζξ, ιε ηδκ έκςζή
ημοξ υιςξ έβζκακ έκα. Καηά πανυιμζμ ηνυπμ, μ Κφνζυξ ιαξ Υνζζηυξ είκαζ έκαξ
Μεζζίαξ, έκαξ Κφνζμξ, ιία θφζδ». Κακέκαξ απυ ημοξ πανζζηάιεκμοξ ζηδ ζφκμδμ
εηείκδ δεκ ηυθιδζε κα ακηζθέλεζ ζε υ,ηζ είπε.
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Μεηαλφ ημοξ ήηακ ηαζ ιενζημί πμο είπακ ζοιιεηάζπεζ ζηζξ ενβαζίεξ ηδξ
οκυδμο ηδξ Δθέζμο, δ μπμία είπε ζοβηθδεεί ηαηά ημο Νεζημνίμο. Κάπμζμζ
εκδιένςζακ ημκ αοημηνάημνα Μανηζακυ ηαζ ηδκ αοημηνάηεζνα Πμοθπενία υηζ
ηακέκαξ δεκ πανέαδ ηζξ εκημθέξ ζπεηζηά ιε ηδκ πίζηδ, εηηυξ απυ ημκ Γζυζημνμ,
πάπα ηδξ πυθεςξ ηδξ Αθελακδνείαξ. Αοημί έθενακ ιαγί ημκ άβζμ Γζυζημνμ ηαζ ημοξ
επζζηυπμοξ πμο δβμφκηακ ηδξ ζοκυδμο, χζηε απυ ημζκμφ κα δζααμοθεοεμφκ ηαζ κα
ζογδηήζμοκ επί ημο εέιαημξ· αοηυ έβζκε ιέπνζ ημ απυβεοια, αθθά μ άβζμξ
Γζυζημνμξ δεκ πανελέηθζκε απυ ηζξ μνευδμλεξ πεπμζεήζεζξ ημο. Ο αοημηνάημναξ
ηαζ δ αοημηνάηεζνα μνβίζηδηακ βζ‟ αοηυ, ηαζ δ αοημηνάηεζνα δζέηαλε κα πηοπήζμοκ
ημκ άβζμ Γζυζημνμ ζημ ζηυια ηαζ κα λεννζγχζμοκ ηζξ ηνίπεξ ηδξ βεκεζάδαξ ημο.
Δηείκμξ ιάγερε ηζξ ηνίπεξ ηαζ ηα δυκηζα πμο ημο έπεζακ ιεηά ημ πηφπδια ζημ ζηυια
ηαζ ηα έζηεζθε ζηδκ Αθελάκδνεζα, θέβμκηαξ: «Ηδμφ είκαζ μ ηανπυξ ηδξ πίζηεςξ».
ηακ μζ οπυθμζπμζ επίζημπμζ είδακ ηζ είπε ζοιαεί ζημκ Γζυζημνμ,
ζοιθχκδζακ ιε ημκ αοημηνάημνα, θμαμφιεκμζ ιήπςξ έπμοκ ηδκ ίδζα ηφπδ. Έηζζ,
οπέβναρακ ημ επίζδιμ έββναθμ ηδξ άπμρδξ πςξ μ Υνζζηυξ έπεζ δφμ δζαηεηνζιέκεξ
ηαζ πςνζζηέξ θφζεζξ. ηακ μ άβζμξ Γζυζημνμξ ημ έιαεε, έζηεζθε κα ημο θένμοκ ημ
έββναθμ ηαζ πνμζπμζήεδηε υηζ ήεεθε ηζ αοηυξ κα ημ οπμβνάρεζ. Αθθά υηακ δζάααζε
ημ έββναθμ, έβναρε ζημ ηέθμξ ημο ηεζιέκμο υηζ ακαεειαηίγεζ υπμζμκ ημ έπεζ
οπμβνάρεζ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ υπμζμκ πανελέηθζκε απυ ηδκ μνευδμλδ πίζηδ. Συηε, μ
αοημηνάημναξ ελμνβίζηδηε ηαζ δζέηαλε κα ελμνζζηεί μ άβζμξ Γζυζημνμξ ζημ κδζί
Γάββνα, ιαγί ιε ημκ άβζμ Μαηάνζμ, επίζημπμ Έκηημ, ηαζ άθθμοξ δφμ, ηαζ δ ζφκμδμξ
ηδξ Υαθηδδυκαξ ζοκεπίζηδηε. Μεηά ηδ δζαημπή.
ηακ πήβακ ημκ άβζμ Γζυζημνμ ζημ κδζί Γάββνα, μ επίζημπμξ ημο κδζζμφ,
επεζδή ήηακ κεζημνζακυξ, ημκ ακηζιεηχπζζε ιε πενζθνυκδζδ ηαζ απαλίςζδ. Χζηυζμ,
μ Θευξ ηέθεζε ιε ηα πένζα ημο Γζμζηυνμο πμθθά ιεβάθα ζδιεία ηαζ εαφιαηα, έηζζ
πμο υθμζ ημκ οπάημοακ, ημκ ζέαμκηακ ηαζ ημκ ηζιμφζακ πμθφ, ηαεχξ μ Θευξ ηζιά
ημοξ εηθεηημφξ ημο ζε ηάεε ηυπμ. Ο άβζμξ Γζυζημνμξ είπε ζημκ άβζμ Μαηάνζμ, ημκ
ζοκελυνζζηυ ημο: «Θα θάαεζξ ημκ ζηέθακμ ημο ιανηονίμο ζηδκ Αθελάκδνεζα». Σμκ
έζηεζθε ιε έκακ πζζηυ έιπμνμ ζηδκ Αθελάκδνεζα, υπμο έθααε ημκ ζηέθακμ ημο
ιανηονίμο.
Ο άβζμξ Γζυζημνμξ, έπμκηαξ μθμηθδνχζεζ ημκ ηαθυκ αβχκα ημο,
ακαπχνδζε απυ ηδ ιάηαζδ ημφηδ γςή ηαζ έθααε ημκ ζηέθακμ ηδξ αζςκίμο γςήξ.
Κμζιήεδηε ζημ κδζί Γάββνα, υπμο ηαζ εηάθδ ημ ζχια ημο.
Η επινγία θαη νη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί κε όινπο καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ιανηφνδζακ μζ άβζμζ Αβάεςκ, Πέηνμξ, Ηςάκκδξ, ΄Αιιςκ,
Αιιςκάξ ηαζ δ ιδηένα ημοξ Ρεαέηηα. Ήηακ απυ ηδκ Kέιμθα ηδξ πενζθενείαξ Κμοξ.
Ο Κφνζυξ ιαξ Ηδζμφξ Υνζζηυξ ημφξ ειθακίζηδηε ηαζ ημοξ εκδιένςζε βζα υ,ηζ
επνυηεζημ κα ημοξ ζοιαεί, ηαζ υηζ εα θάιαακακ ημκ ζηέθακμ ημο ιανηονίμο ζηδκ
πυθδ μφιπνα, πμο είκαζ ημκηά ζηδκ Αθελάκδνεζα, ηαεχξ ηαζ υηζ ηα ζχιαηά ημοξ
εα ιεηαθένμκηακ ζηδκ πυθδ Ναηναπά, ζηδκ επανπία Δθ-Μπεπασνά. Οζ άβζμζ
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πάνδηακ ιε αοηυ ημ υναια, ζδηχεδηακ κςνίξ ημ πν ςί ηαζ ιμίναζακ υθα ημοξ ηα
οπάνπμκηα ζημοξ θηςπμφξ.
Ο Αβάεςκ, μ ιεβαθφηενμξ αδεθθυξ, ήηακ πνυζςπμ ιε ορδθή εέζδ ζηδκ
πυθδ ηαζ αβαπδηυ ζε υθμοξ. Ζ Ρεαέηηα, δ ιδηένα ημοξ, ημοξ εκδοκάιςζε, χζηε κα
οπμιείκμοκ ηα ααζακζζηήνζα εζξ ημ υκμια ημο Κονίμο Υνζζημφ.
Ήνεακ ζηδκ πυθδ Κμοξ ηαζ μιμθυβδζακ ηδκ πίζηδ ημοξ ζημκ Υνζζηυ
εκχπζμκ ημο δζμζηδηή Γζμκοζίμο. Αοηυξ ημφξ οπέααθε ζε θνζηηά ααζακζζηήνζα,
ανπίγμκηαξ απυ ηδ ιδηένα ημοξ, δ μπμία οπέθενε ηα ααζακζζηήνζα ηανηενζηά ηαζ ιε
πανά, ηαζ ιεηά ααζάκζζε ηα πέκηε ηδξ παζδζά. ηακ αανέεδηε πζα κα ημοξ ααζακίγεζ,
μζ άκενςπμί ημο ημκ ζοιαμφθερακ κα ημοξ ζηείθεζ ζηδκ Αθελάκδνεζα, χζηε κα ιδκ
μδδβήζμοκ ηζ άθθμοξ ζηδκ πθάκδ ημοξ, ηαεχξ είπακ βίκεζ αβαπδημί ζε υθμοξ. Υάνδ
ζ‟ ζοημφξ, πμθθμί μιμθυβδζακ ηδκ πίζηδ ημοξ ζημκ Κφνζμ Υνζζηυ ηαζ έθααακ ημκ
ζηέθακμ ημο ιανηονίμο.
ηακ έθενακ ημοξ αβίμοξ ζημκ Ανιέκζμ, ημκ δζμζηδηή ηδξ Αθελακδνείαξ, μ
μπμίμξ ανζζηυηακ ζηδκ πυθδ μφιπνα, ηαζ έιαεε ηα ζπεηζηά ιε αοημφξ, ημοξ
οπέααθε ηαζ αοηυξ ζε θνζηηά ααζακζζηήνζα. Σμοξ βέιζζε ιε πθδβέξ ηα ζχιαηα, ημοξ
πέηαλε ζ‟ έκακ θέαδηα, ημοξ πενζέζθζλε ιε ηνμπμφξ, ηαζ εκηέθεζ ημφξ ζηαφνςζε
ακάπμδα. Μεηά απυ υθα αοηά ηα ααζακζζηήνζα, μ Κφνζμξ Υνζζηυξ ημφξ ακυνεςζε
ζχμοξ, έηζζ πμο μ Ανιέκζμξ ηαζ μζ άκενςπμί ημο κηνμπζάζηδηακ.
Σεθζηά, μ δζμζηδηήξ δζέηαλε κα ημοξ απμηεθαθίζμοκ ηαζ κα πεηάλμοκ ηα
ζχιαηά ημοξ ζηδ εάθαζζα. Αθμφ ημοξ έημρακ ηα ηεθάθζα, έααθακ ηα ζχιαηά ημοξ
ζε ιζα αάνηα βζα κα ηα πεηάλμοκ ζηδ εάθαζζα. Ο Θευξ υιςξ έζηεζθε άββεθυ Σμο ζε
ηάπμζμκ πθμφζζμ απυ ηδκ πυθδ Ναηναπά ηαζ ημο έδςζε ηδκ εκημθή κα πάνεζ ηα
ζχιαηα ηςκ αβίςκ. Ο πθμφζζμξ βέιζζε απυ πανά. Ήνεε εηεί υπμο ανίζημκηακ ηα
ζχιαηα, έδςζε ζημοξ ζηναηζχηεξ άθεμκμ αζήιζ, πήνε ηα άβζα ζχιαηα, ηα απέεεζε
ζηδκ εηηθδζία, ηαζ άημοζε ιζα θςκή κα θέεζ: «Αοηυξ είκαζ μ μίημξ ημο δζηαίμο».
Σα ζχιαηα πανέιεζκακ εηεί ιέπνζ ημ ηέθμξ ηδξ πενζυδμο ηςκ δζςβιχκ. Ανβυηενα ηα
απμηάθορακ ηαζ έπηζζακ ζηδ πάνδ ημοξ ιεβάθδ εηηθδζία. Με ηα θείρακά ημοξ
δζαηδνφπεδηε μ Θευξ ηαζ έβζκακ πμθθά ζδιεία ηαζ εαφιαηα. Καηυπζκ ηα ζηδκχιαηά
ημοξ ιεηαθένεδηακ ζηδκ πυθδ μκιπάη, υπμο ηχνα οπάνπεζ εηηθδζία βκςζηή ιε ημ
υκμια «Οζ πέκηε ηαζ δ ιδηένα ημοξ» ή «Ζ ηονία Ρεαέηηα». Πμθθμί επζζηέπημκηαζ
ηδκ εηηθδζία αοηή ηάεε πνυκμ βζα κα θάαμοκ ηζξ εοθμβίεξ ημοξ.
Οη πξεζβείεο ηνπο αο είλαη καδί κε όινπο καο. Ακήλ.
3) Σδκ αοηή διένα ημζιήεδηε μ άβζμξ ηαζ δίηαζμξ παηέναξ, αααάξ εαδνζακυξ,
επίζημπμξ Κααάθαξ ηδξ Δθθάδαξ. Σμ υκμια ημο παηένα ημο ήηακ Πθανζακυξ.
Μεθέηδζε ηδκ ημζιζηή ζμθία ηςκ Αεδκαίςκ, ηαζ ιεηά πήβε ζηδκ Καζζάνεζα βζα κα
ζπμοδάζεζ οπυ ηδκ πνμζηαζία εηείκςκ πμο ήηακ εηεί. Δπέζηνερε ζηδ Ρχιδ, υπμο
ζπμφδαζε ηα δυβιαηα ηδξ Δηηθδζίαξ ηαζ ειαάεοκε ζηδκ Παθαζά ηαζ ηδκ Καζκή
Γζαεήηδ ζε ζφκημιμ πνμκζηυ δζάζηδια. Ανβυηενα, μζ βμκείξ ημο ημζιήεδηακ ηαζ
ημο άθδζακ ιεβάθδ πενμοζία, ηδκ μπμία εέθδζε κα δχζεζ ζημκ Υνζζηυ, χζηε κα ημο
απμδμεεί εηαημκηαπθάζζα. Έηηζζε λεκχκα βζα κα ζηεβάζεζ ημοξ λέκμοξ, ημοξ
πηςπμφξ ηαζ ημοξ ηεεθζιιέκμοξ. Φφηερε ηήπμοξ ηαζ υνζζε οπεοεφκμοξ βζα κα
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ιμζνάγμοκ ηα πνμσυκηα ημοξ ζημοξ πηςπμφξ. Σμ υκμιά ημο δυεδηε ζηα ιένδ αοηά
πμθφ ιεηά ηδκ ακαπχνδζή ημο απυ ημκ ηυζιμ αοηυ. Ο εείμξ ημο, πμο ήηακ
ηοαενκήηδξ εηείκδξ ηδξ πυθδξ, εκδιένςζε ημκ αοημηνάημνα Οκυνζμ υηζ μ
εαδνζακυξ ιμίναζε υθα ημο ηα πνήιαηα εζξ ημ υκμια ημο Κονίμο Υνζζημφ, βζα κα
θάαεζ απυ Αοηυκ εηαημκηαπθαζίμκα ιζζευ, υπςξ μ Κφνζμξ είπε οπμζπεεεί ζημ άβζμ
Δοαββέθζυ ημο. Ο αοημηνάημναξ θάκδηε εοπανζζηδιέκμξ. Σμκ πνμζηάθεζε ηαζ ημκ
δζέηαλε κα ιδκ αθήζεζ ημ παθάηζ, εκχ ζοκήεζγε κα ημκ παίνκεζ ιαγί ημο ζηδκ
εηηθδζία. Σμκ ηαζνυ εηείκμ, πάπαξ ζημκ ενυκμ ηδξ Ρχιδξ ήηακ μ Ηκκμηέκηζμξ. ε
αοηυκ απμηαθφθεδηε απυ ημκ Θευ υηζ ζημκ εαδνζακυ επνυηεζημ κα ακαηεεεί δ
εοεφκδ ιεβάθδξ μιάδαξ ακενχπςκ. Ο πάπαξ, πμο ημκ αβαπμφζε ηαζ ημκ ηζιμφζε,
δεκ ήεεθε κα πςνζζηεί απυ αοηυκ, ηαεχξ ήηακ αβαπδηυξ ζε υθμοξ.
ηακ μ άβζμξ εαδνζακυξ είδε υηζ υθμζ ημκ ηζιμφζακ, θοπήεδηε βζα ηδκ
απχθεζα ηδξ πκεοιαηζηήξ ημο ενβαζίαξ, ηζ έηζζ απμθάζζζε κα δναπεηεφζεζ απυ ηδ
ιάηαζδ δυλα ημο ηυζιμο ημφημο. Άββεθμξ Κονίμο ημφ ειθακίζηδηε ηαζ ημο είπε κα
πάεζ ζηδκ πυθδ Κααάθα, υπμο εα βζκυηακ παηέναξ πμθθχκ ροπχκ. Έθοβε κφπηα ιε
ημκ ιαεδηή ημο Θευδςνμ, αθμφ πνχηα ημκ εκέδοζε ημ ιμκαπζηυ ζπήια. Ο Θευξ ημφ
έζηεζθε θςξ βζα κα ημκ μδδβεί ζημκ πνμμνζζιυ ημο. Τπήνπε ηυηε έκα ιμκαζηήνζ
υπμο δβμφιεκμξ ήηακ έκαξ άβζμξ άκενςπμξ, μ μπμίμξ πθδνμθμνήεδηε ζε υναια
ζπεηζηά ιε ηδκ έθεοζδ ημο αβίμο εαδνζακμφ. Ββήηε θμζπυκ έλς απυ ημ ιμκαζηήνζ,
ημκ ηαθςζυνζζε ηαζ ημο ακέθενε ημ υναιά ημο. Ζ θήιδ ημο αβίμο έθηαζε ιέπνζ ηδκ
πενζμπή εηείκδ ηαζ αιέηνδημξ ανζειυξ ακενχπςκ ενπυηακ ζ‟ αοηυκ. Ο
αοημηνάημναξ Θεμδυζζμξ είπε ακαηαζκίζεζ βζ‟ αοηυκ έκα απυ ηα ιμκαζηήνζα βζα κα
ηαημζηήζεζ ζ‟ αοηυ, υπςξ ημο είπε ηαεμνίζεζ μ άββεθμξ. Έβζκε πανδβμνδηήξ πμθθχκ
ροπχκ. οκέπζζε κα δζδάζηεζ ηαζ κα ηαεμδδβεί ημοξ ιμκαπμφξ, ιέπνζ πμο αοημί
έβζκακ άβζμζ, υπςξ μζ άββεθμζ.
Ο Θευξ έηακε πμθθά εαφιαηα ιε ηα πένζα ημο αβίμο. Ζ ηυνδ ημο
ηοαενκήηδ ηδξ Κααάθαξ ήηακ δαζιμκζζιέκδ, ηαζ ημ αηάεανημ πκεφια έθεβε ζημκ
παηένα ηδξ: «Δάκ απμιαηνφκεζξ ημκ εαδνζακυ απυ εδχ, εα αβς απυ ηδκ ηυνδ
ζμο». ηακ μ παηέναξ ηδξ εκδιένςζε ζπεηζηά ημκ άβζμ, εηείκμξ ημο έβναρε ζ‟ έκα
πανηί ηα ελήξ: «Δζξ ημ υκμια ημο Κονίμο Ηδζμφ Υνζζημφ, έλεθεε απυ αοηήκ». ηακ
μ παηέναξ επέζηνερε ζηδκ ηυνδ ημο ιε ημ πανηί αοηυ, αιέζςξ μ δζάαμθμξ έηναλε
ηαζ ηδκ άθδζε. Μζα άθθδ θμνά, ηάπμζμζ ιάβμζ ζοιθχκδζακ ιε ιενζημφξ ζηναηζχηεξ
κα ηάκμοκ έθμδμ ζημ ιμκαζηήνζ ημο. Συηε, επθήβδζακ απυ εηηοθθςηζηυ θςξ ηαζ
πανέιεζκακ έηζζ βζα ηνεζξ διένεξ, ιέπνζ πμο μ άβζμξ πνμζεοπήεδηε κα εεναπεοεμφκ.
Ο Φζθυεεμξ, επίζημπμξ ηδξ πυθδξ ηδξ Κααάθαξ, πθδνμθμνήεδηε απυ ημκ
Θευ ζε υναια υηζ μ άβζμξ εαδνζακυξ επνυηεζημ κα ημκ δζαδεπεεί ζημκ ενυκμ, ημ
μπμίμ ημ βκςζημπμίδζε ζημκ θαυ ημο. ηακ μ άβζμξ εαδνζακυξ πεζνμημκήεδηε
επίζημπμξ, θνυκηζζε ιε ημκ ηαθφηενμ ηνυπμ ημκ θαυ ημο.
Τπήνπε ζηδκ πυθδ εηείκδ έκαξ Δαναίμξ πμο μκμιαγυηακ εηηάν, μ μπμίμξ
οπενδθακεουηακ βζα ηζξ βκχζεζξ ημο. Πήβε ζημκ άβζμ, ζογήηδζε ιαγί ημο, ηαζ ηεθζηά
πείζηδηε βζα ηδκ μνευηδηα ημο Υνζζηζακζζιμφ ηαζ ηδξ πίζηδξ ζημκ Κφνζμ Υνζζηυ.
Δπίζδξ, πμθθμί άθθμζ ιάβμζ πίζηερακ. ηζξ διένεξ ημο αβίμο, δ Αίβοπημξ ηαοπήεδηε
ηυζμ βζα ημοξ ιμκαπμφξ ηδξ, υζμ δ Κςκζηακηζκμφπμθδ βζα ημκ άβζμ Ηςάκκδ ημκ
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Υνοζυζημιμ. ηακ μζ Πένζεξ ηήνολακ ημκ πυθειμ εκακηίμκ ημο Οκμνίμο ηαζ ημο
Ανηαδίμο, αοημί έζηεζθακ ακενχπμοξ ημοξ ζημκ άβζμ βζα κα ημο γδηήζμοκ ηζξ
πνμζεοπέξ ημο βζα ημ ααζίθεζμ. Δηείκμξ ημοξ έζηεζθε πίζς θέβμκηαξ: «Δάκ ακήημοιε
ζημκ Υνζζηυ, ηαζ ημ ααζίθεζυ ιαξ ακήηεζ ζημκ Υνζζηυ, δεκ έπμοιε ακάβηδ απυ
πακμπθίεξ ή αηυκηζα ή ζηναηεφιαηα». Καζ ημοξ οπεκεφιζζε ηζ έηακε μ Κφνζμξ ζημοξ
πνμδβμφιεκμοξ ααζζθείξ πμο Σμκ εοανέζηδζακ.
ηακ δ αοημηνάηεζνα Δοδμλία μνβίζηδηε ιε ημκ Ηςάκκδ ημκ Υνζζυζημιμ,
ηάθεζε ημκ άβζμ εαδνζακυ ιαγί ιε άθθμοξ βζα ηδ δίηδ ημο αβίμο Υνζζμζηυιμο.
Δηείκμξ ηδκ επέπθδλε θέβμκηαξ: «Ο Ηςάκκδξ μ Υνοζυζημιμξ δεκ έηακε ηίπμηε άλζμ
ελμνίαξ», αθθά εηείκδ δεκ ημκ άημοζε.
οκέβναρε πμθθά ηδνφβιαηα ηαζ μιζθίεξ, πμο οπάνπμοκ ιέπνζ ηαζ ζήιενα
ζηα αζαθία ηδξ Δηηθδζίαξ. Έγδζε ιέπνζ ηα ααεζά ημο βενάιαηα, θεάκμκηαξ ζηδκ
δθζηία ηςκ 100 εηχκ. Γέηα διένεξ πνζκ απυ ημκ εάκαηυ ημο, άββεθμξ Κονίμο ημφ
ειθακίζηδηε ηαζ ημκ πθδνμθυνδζε βζα ηδκ διένα ηδξ ακαπςνήζεχξ ημο απυ ημκ
ηυζιμ αοηυ. Αθμφ έδςζε ζπεηζηέξ μδδβίεξ ζημκ θαυ ημο, ημζιήεδηε εκ εζνήκδ.
Δημίιαζακ ημ ηίιζμ ζηήκςιά ημο υπςξ ανιυγεζ, ηαζ ηαηυπζκ ημ ημπμεέηδζακ ζημκ
ηάθμ. Ζ ημίιδζή ημο πνμδβήεδηε δφμ έηδ απυ ηδκ ημίιδζδ ημο αβίμο Ηςάκκμο ημο
Υνζζμζηυιμο.
Οη πξνζεπρέο ηεο αο είλαη καδί κε όινπο καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν
Θεόο καο. Ακήλ.

Ημέπα ογδόη ηος μηνόρ Σοςη
1) Σν καξηχξην ηνπ πξνθήηε Εαραξία.
2) Ζ θνίκεζε ηνπ πξνθήηε Μσυζή.
3) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ Γηνκήδνπο.
1) Σδκ διένα αοηή ιανηφνδζε μ άβζμξ ζενέαξ Εαπανίαξ απυ ημ πένζ ημο ααζζθέα
Ζνχδδ. ηακ μ ανπάββεθμξ Γαανζήθ ακήββεζθε ζημκ Εαπανία ηδ βέκκδζδ ημο βζμο
ημο Ηςάκκδ, αοηυξ απίζηδζε ζηα θυβζα ημο. Συηε μ ανπάββεθμξ ημκ ηαηέζηδζε
άθαθμ, ακίηακμ κα ιζθήζεζ, ιέπνζ πμο ημ παζδί βεκκήεδηε ((Λμοη. 1:18-22). ηακ
έδςζακ υκμια ζημ παζδί, μ Εαπανίαξ γήηδζε έκακ πίκαηα ηαζ έβναρε υηζ ημ υκμια
ημο βζμο ημο εα είκαζ Ηςάκκδξ. Καηυπζκ ιίθδζε, ηαζ δυλαζε ημκ Θευ (Λμοη. 1:6379). Σμ άβζμ Δοαββέθζμ έδςζε ιανηονία ζπεηζηά ιε αοηυκ υηζ μ ίδζμξ ηαζ δ ζφγοβυξ
ημο ήηακ δίηαζμζ ηαζ πμνεφμκηακ άιειπημζ ιέζα ζημκ κυιμ ημο Θεμφ.
ηακ βεκκήεδηε μ Κφνζυξ ιαξ Υνζζηυξ ηαζ ήνεακ μζ ιάβμζ κα Σμκ
πνμζηοκήζμοκ, μ Ζνχδδξ ακδζφπδζε, ηαζ θμαήεδηε βζα ηδ ααζζθεία ημο. Έηζζ,
δζέηαλε κα εακαηςεμφκ υθα ηα κήπζα ηδξ Βδεθεέι απυ δφμ εηχκ ηαζ ηάης. Με ημκ
ηνυπμ αοηυ, εα θμκεουηακ ιαγί ιε αοηά ηαζ μ Κφνζμξ Υνζζηυξ. Άββεθμξ Κονίμο
ειθακίζηδηε ζε υκεζνμ ζημκ Ηςζήθ ηαζ ημο είπε: «Πάνηε ημ παζδί ηαζ θφβεηε ζηδκ
Αίβοπημ». Ο άβζμξ Ηςζήθ πήνε ημ παζδί Ηδζμφ ηαζ ηδκ Πανεέκμ Μανία, ηδ ιδηένα
Σμο, ηαζ πήβακ ζηδκ Αίβοπημ, υπςξ ημο είπε πεζ μ άββεθμξ ημο Κονίμο. Ζ ιδηένα
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ημο Ηςάκκδ υιςξ πήνε ημ παζδί ηδξ ηαζ ηαηέθοβε ζημ αμοκυ, υπμο πανέιεζκακ ιέπνζ
ημ παζδί κα βίκεζ έλζ εηχκ. Μεηά ηδκ ακαπχνδζή ηδξ ζημκ μονακυ, ημ παζδί έιεζκε
ζηδκ ένδιμ ιέπνζ ηδκ διένα πμο εα ειθακζγυηακ ζημκ Ηζναήθ (Λμοη. 1:80).
Λέβεηαζ υηζ ηαηά ηδ ζθαβή ηςκ κδπίςκ, μ Ζνχδδξ εεχνδζε υηζ μ Ηςάκκδξ
ήηακ μ Υνζζηυξ. Έηζζ, γήηδζε ημκ Ηςάκκδ απυ ημκ παηένα ημο Εαπανία, μ μπμίμξ ημο
είπε: «Γεκ λένς πμφ είκαζ ημ παζδί». Απείθδζακ ημκ Εαπανία ιε εάκαημ, αθθά
εηείκμξ δεκ εκέδςζε. Συηε μ Ζνχδδξ δζέηαλε ημοξ ζηναηζχηεξ ημο κα ημκ
θμκεφζμοκ. Λέβεηαζ επίζδξ υηζ, υηακ μ Ζνχδδξ ζηυπεοζε ζημκ εάκαημ ημο Ηςάκκδ,
μ Εαπανίαξ δζέθοβε ιαγί ιε ημκ Ηςάκκδ ζημκ καυ ηαζ ημκ έααθε επάκς ζημ
εοζζαζηήνζμ. ηακ έθεαζακ μζ ζηναηζχηεξ, ημοξ είπε: «Απυ εδχ ημκ δέπεδηα απυ
ημκ Κφνζμ», ηαζ άββεθμξ Κονίμο άνπαλε ιαηνζά ημ παζδί ηαζ ημ πήβε ζηδκ ένδιμ
Εζθακά. ηακ δεκ ανήηακ ημ παζδί, θυκεοζακ ημκ Εαπανία ιεηαλφ ημο καμφ ηαζ ημο
εοζζαζηδνίμο (Μαηε. 23:35).
Ο ζενέαξ Εαπανίαξ, βζμξ ημο Βαναπίμο, δεκ είκαζ μ πνμθήηδξ Εαπανίαξ, μ
μπμίμξ ήηακ έκαξ απυ ημοξ δχδεηα ιζηνμφξ πνμθήηεξ. Ο πνμθήηδξ Εαπανίαξ δεκ
ιανηφνδζε, αθθά πέεακε, ηαζ ημ ζχια ημο ανέεδηε ακαθθμίςημ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ημζιήεδηε μ δίηαζμξ Μςοζήξ, δ ηεθαθή ηςκ πνμθδηχκ.
Δνβάζηδηε βζα ημκ θαυ ημο Θεμφ ιέπνζ ημκ εάκαηυ ημο ηαζ ακαθχεδηε βζα πάνδ
ημοξ. Δηέθεζε ζδιεία ηαζ εαφιαηα ζηδκ Αίβοπημ ηαζ ζηδκ Δνοενά Θάθαζζα.
ηακ εκδθζηζχεδηε, ανκήεδηε κα μκμιάγεηαζ βζμξ ηδξ ηυνδξ ημφ Φαναχ, δ
μπμία ημκ ιεβάθςζε υηακ μζ βμκείξ ημο ημκ άθδζακ ζηζξ υπεεξ ημο πμηαιμφ επεζδή
θμαμφκηακ ημκ Φαναχ, μ μπμίμξ είπε δζαηάλεζ ηδ ζθαβή υθςκ ηςκ ανζεκζηχκ
παζδζχκ ηςκ Δαναίςκ. ηακ δ ηυνδ ημφ Φαναχ ανήηε ημκ Μςοζή ζημκ πμηαιυ, ημκ
πήνε ηαζ ημκ ιεβάθςζε ςξ δζηυ ηδξ βζμ. ηακ, έπμκηαξ ζοιπθδνχζεζ ηα 40 ημο έηδ,
είδε έκακ Αζβφπηζμ κα θμκεφεζ έκακ Δαναίμ, αιέζςξ εηδζηήεδηε βζα ημκ Δαναίμ ηαζ
θυκεοζε ημκ Αζβφπηζμ. Σδκ επυιεκδ διένα, υηακ είδε δφμ Δαναίμοξ κα
ηζαηχκμκηαζ, πνμζπάεδζε κα ημοξ ζοιθζθζχζεζ. Συηε μ επζηζεέιεκμξ ημο είπε: «Θεξ
κα ιε θμκεφζεζξ υπςξ θυκεοζεξ πεεξ ημκ Αζβφπηζμ;». Δλαζηίαξ ημο βεβμκυημξ αοημφ,
μ Μςοζήξ έθοβε ζηδ βδ Μαδζάι, υπμο πακηνεφηδηε ηαζ έηακε δφμ βζμοξ (Δλ. 2).
ηακ ήηακ 80 εηχκ, ημο θακενχεδηε ιζα θθεβυιεκδ αάημξ, δ μπμία υιςξ
δεκ ηαζβυηακ. ηακ πήβε ημκηά βζα κα παναηδνήζεζ ημ εαοιαζηυ εέαια, μ Κφνζμξ
ημο ιίθδζε απυ ηδ αάημ ηαζ ημκ δζέηαλε κα ελαβάβεζ ημκ θαυ ημο Ηζναήθ απυ ηδ βδ
ηδξ Αζβφπημο. Ο Θευξ ενβάζηδηε ιε ηα πένζα ημο Μςοζή ηζξ δέηα πθδβέξ ηςκ
Αζβοπηίςκ. Ζ πνχηδ πθδβή ήηακ μ πμηαιυξ πμο ιεηαηνάπδηε ζε αίια, ηαζ δ
ηεθεοηαία ήηακ μ αθακζζιυξ ηςκ πνςημηυηςκ ηςκ Αζβοπηίςκ (Δλ. 7-12). Ο Μςοζήξ
ελήβαβε ημκ θαυ, δζαίνεζε ηδκ Δνοενά Θάθαζζα, έηακε χζηε κα πενάζμοκ ιέζα απυ
αοηήκ, ηαζ ιεηά επακέθενε ημ κενυ πάκς απυ ημοξ επενμφξ ημοξ. Καηέααζε βζα ημκ
θαυ ημο ημ ιάκκα ζηδκ ένδιμ βζα ζανάκηα έηδ, ηαζ έηακε κα αβεζ κενυ απυ έκακ
ανάπμ, αθθά, πανυθα αοηά, αοημί ημο παναπμκμφκηακ ηαζ πμθθέξ θμνέξ εέθδζακ κα
ημκ θζεμαμθήζμοκ. ιςξ, μ Μςτζήξ ζοκέπαζπε ιαγί ημοξ ηαζ πνμζεοπυηακ ζημκ
Θευ βζ‟ αοημφξ, ηαζ, επεζδή ημοξ αβαπμφζε πμθφ, είπε ζημκ Θευ: «Δάκ δεκ
ζοβπςνήζεζξ ζημοξ ακενχπμοξ αοημφξ ηδκ ακμιία ημοξ, ζαήζε ημ υκμιά ιμο απυ ημ
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αζαθίμ μο» (Δλ. 32:31). Ζ Βίαθμξ ιανηονεί υηζ ιίθδζε ιε ημκ Θευ πεκηαηυζζεξ
εαδμιήκηα θμνέξ, υπςξ ιζθάεζ έκαξ άκενςπμξ ιε ημοξ θίθμοξ ημο, βζ‟ αοηυ ηθήεδηε
«ημ ζηυια ημο Θεμφ».
ηακ μ Μςοζήξ ηαηέαδηε απυ ημ υνμξ ζκά ιε ηζξ δφμ πθάηεξ ηδξ
Γζαεήηδξ ζηα πένζα ημο, έπμκηαξ ζοκακηήζεζ ημκ Θευ, ημ πνυζςπυ ημο έθαιπε. Οζ
βζμζ ημο Ηζναήθ θμαήεδηακ κα ημκ πνμζεββίζμοκ, ηζ έηζζ έααθε έκα ηάθοιια ζημ
πνυζςπυ υηακ ημοξ πθδζίαζε βζα κα ημοξ ιζθήζεζ (Δλ. 34:29-35).
ηακ ήηακ 120 εηχκ, μ Θευξ ημο έδςζε εκημθή κα παναδχζεζ ηδκ δβεζία
ημο θαμφ ζημκ Ηδζμφ ημο Ναοή, ημκ ιαεδηή ημο (Γεοηεν. 34:9). Ο Μςοζήξ, αθμφ
ημκ ηάθεζε ηαζ ημκ δζέηαλε ιε ηζξ εκημθέξ ημο Θεμφ ηαζ ημκ κυιμ Σμο, ημκ
πθδνμθυνδζε υηζ αοηυξ ήηακ εηείκμξ πμο εα έθενκε ημκ θαυ ζηδ Γδ ηδξ Δπαββεθίαξ.
Αθμφ μ Μςοζήξ έθηζαλε ηδ ηδκή ημο Μανηονίμο ηαζ μηζδήπμηε οπήνπε ιέζα ζ‟
αοηήκ ήηακ υπςξ ημκ είπε δζαηάλεζ μ Θευξ, πέεακε ζημ υνμξ ηαζ εάθηδηε εηεί. Ο
Θευξ έηνορε ημ ζχια ημο βζα κα ιδκ ημ ανμοκ ηα ηέηκα ημο Ηζναήθ ηαζ ημ
θαηνέρμοκ, επεζδή δ Βίαθμξ ιανηονεί βζ‟ αοηυκ υηζ δεκ ειθακίζηδηε πμηέ ζημκ
Ηζναήθ πνμθήηδξ ζακ ημκ Μςοζή. ηακ μ ζαηακάξ επζεφιδζε κα απμηαθφρεζ ημ
ζχια ημο Μςοζή, μ ανπάββεθμξ Μζπαήθ ημκ επέπθδλε ηαζ ημκ απέηνερε, υπςξ
ιανηονεί μ απυζημθμξ Ημφδαξ ζηδκ επζζημθή ημο (ζη. 9).
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
3) Σδκ αοηή διένα ιανηφνδζε μ άβζμξ Γζμιήδδξ, μ μπμίμξ ήηακ απυ ηδκ
Νηενζαιπά ηδξ Νηακημφ. Αβαπμφζε ηδκ εηηθδζία, ζπθαπκζγυηακ ημοξ πηςπμφξ ηαζ
επζζηεπηυηακ ημοξ αζεεκείξ. Κάπμηε έκαξ άκενςπμξ βειάημξ θςξ ημφ
πανμοζζάζηδηε ηαζ ημο έδςζε εκημθή κα θάαεζ ημκ ζηέθακμ ημο ιανηονίμο,
οπμζπυιεκυξ ημο μονάκζα ακηαιμζαή. Υάνδηε πμθφ, άθδζε ημοξ βμκείξ ημο ηαζ
έθοβε ιαηνζά απυ ηδκ πυθδ. Πνμζεοπήεδηε ζημκ Θευ κα ημκ αμδεήζεζ κα οπμιείκεζ
ηα ααζακζζηήνζα βζα πάνδ ημο μκυιαηυξ Σμο.
Ήνεε ζηδκ πυθδ Αηηνίιπζξ ηαζ μιμθυβδζε ημκ Κφνζμ Υνζζηυ εκχπζμκ ημο
ηοαενκήηδ, μ μπμίμξ ημκ οπέααθε ζε θνζηηά ααζακζζηήνζα. Καηυπζκ ημκ έζηεζθακ
ζημκ Λμοηζακυ, ηοαενκήηδ ηδξ Αθελακδνείαξ. ηακ ήηακ ζημ πθμίμ, ημο
ειθακίζηδηε μ Κφνζμξ Υνζζηυξ, ημκ πανδβυνδζε, ημκ εκεάννοκε, ημο οπμζπέεδηε
ηδκ αζχκζα πανά, ηαζ δ ροπή ημο αβαθθίαζε. Ο Λμοηζακυξ ημκ ααζάκζζε ιε δζάθμνα
είδδ ααζακζζηδνίςκ ηαζ ηαηυπζκ δζέηαλε κα ημκ απμηεθαθίζμοκ. Έηζζ, έθααε ημκ
ζηέθακμ ημο ιανηονίμο. Οζ άκενςπμζ ηδξ πυθδξ ημο ήνεακ ηαζ πήνακ ημ ζχια ημο,
ηαζ ημ ηίιδζακ ιε ιεβάθεξ ηζιέξ.
Η επινγία θαη νη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν
Θεόο καο. Ακήλ.
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Ημέπα ενάηη ηος μηνόρ Σοςη
1) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ επηζθφπνπ Πηζφξα.
1) Σδκ διένα αοηή ιανηφνδζε μ άβζμξ παηέναξ Πζζυνα, επίζημπμξ ηδξ εεμθζθμφξ
πυθεςξ Μαζίθ. ηακ μ Γζμηθδηζακυξ επέζηνερε ζηδ θαηνεία ηςκ εζδχθςκ ηαζ
λεηίκδζε δζςβιυ ηαηά ηςκ Υνζζηζακχκ, μ άβζμξ αοηυξ άκενςπμξ, μ Πζζυνα, πυεδζε
κα πφζεζ ημ αίια ημο ζημ υκμια ημο Υνζζημφ. Συηε, ζοβηέκηνςζε ημοξ ακενχπμοξ
ιπνμζηά απυ ημ εοζζαζηήνζμ, ημοξ οπέικδζε ηζξ εκημθέξ ημο Κονίμο, ηαζ ιεηά ημοξ
ακαημίκςζε πςξ επζεοιμφζε κα θάαεζ ημκ ζηέθακμ ημο ιανηονίμο ζημ υκμια ημο
Υνζζημφ. θμζ, ιζηνμί ηαζ ιεβάθμζ, έηθαζβακ θέβμκηαξ: «ε πμζμκ εα ιαξ αθήζεζξ,
παηένα ιαξ, μνθακμφξ;». Θέθδζακ κα ημκ απμηνέρμοκ απυ ημ ιανηφνζμ, αθθά,
ηαεχξ δεκ ιπυνεζακ, ημκ άθδζακ κα πνάλεζ ζφιθςκα ιε ηδκ επζεοιία ημο, ηαζ
εηείκμξ ημοξ πανέδςζε ζημκ Κφνζμ Υνζζηυ. Σμοξ άθδζε απμπαζνεηχκηαξ ημοξ ιε
πμθθά δάηνοα.
Σνεζξ επίζημπμζ ζοιθχκδζακ κα πάκε ιαγί ημο, μζ Φοζζηυξ, Φακάθζπμξ ηαζ
Θευδςνμξ. Πήβακ υθμζ ιαγί ζηδκ πυθδ ημο ηοαενκήηδ ηαζ μιμθυβδζακ ημκ Κφνζμ
Υνζζηυ. Σμοξ οπέααθε ζε θνζηηά ααζακζζηήνζα, ζδζαίηενα ηαεχξ βκχνζγε υηζ ήηακ
επίζημπμζ ηαζ παηένεξ ηςκ Υνζζηζακχκ. Οζ εανναθέμζ επίζημπμζ οπέιεζκακ ηα
ααζακζζηήνζα ηαζ μ Κφνζμξ Υνζζηυξ ημφξ εκδοκάιςκε. Σεθζηά, μ ηοαενκήηδξ
δζέηαλε ημκ απυηεθαθζζιυ ηςκ ηεζζάνςκ, ηαζ έθααακ ημοξ ζηεθάκμοξ ηδξ γςήξ ζηδ
Βαζζθεία ημο Θεμφ. Σμ ζηήκςια ημο αβίμο Πζζυνα θοθαζζυηακ παθαζυηενα ζηδκ
πυθδ Ναζήκ Δθ-Κακαηέν ηδξ επανπίαξ Γηάνιπζα, ηαζ ηχνα θοθάζζεηαζ ζηδκ
εηηθδζία ημο αβίμο Γεςνβίμο ζημ παθαζυ Κάζνμ.
Οη πξνζεπρέο ηνπο αο καο πξνζηαηεύνπλ θαη αο καο νδεγνύλ όινπο, θαη αο
δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Ακήλ.

Ημέπα δεκάηη ηος μηνόρ Σοςη
1) Σν καξηχξην ηεο αγίαο Μαηξψλεο.
2) Μλήκε ηεο αγίαο Μπαζίλ θαη ησλ παηδηψλ ηεο.
1) Σδκ διένα αοηή ιανηφνδζε δ αβία Μαηνχκα, δ μπμία ήηακ οπδνέηνζα ζε ιζα
ηονία εαναία. Ήηακ απυ πνζζηζακμφξ βμκείξ ηαζ δ ηονία ηδξ πνμζπαεμφζε κα ηδκ
παναζφνεζ ζημ κα αζπαζηεί ηδκ εανασηή ενδζηεία, αθθά εηείκδ ανκείημ. Έηζζ, δ
ηονία ηδξ ζοκήεζγε κα ηδκ ηαπεζκχκεζ, κα ηδκ ηαημιεηαπεζνίγεηαζ ηαζ κα ηδκ
θμνηχκεζ οπεναμθζηά ιε δμοθεζέξ.
Μζα ιένα, αθμφ ζοκυδεοζε ηδκ ηονία ηδξ ζηδκ εανασηή ζοκαβςβή, πήβε
ιεηά ζηδκ εηηθδζία ηςκ πνζζηζακχκ. ηακ δ ηονία ηδξ ηδ νχηδζε πμφ ήηακ ηαζ βζαηί
δεκ ιπήηε ιαγί ηδξ ζηδ ζοκαβςβή, δ αβία ηήξ απάκηδζε: «Ο Θευξ έπεζ θφβεζ ιαηνζά
απυ ηδ δζηή ζαξ ζοκαβςβή· πχξ θμζπυκ ιπμνμφζα κα ιπς εβχ; Ο ηυπμξ ζημκ μπμίμ
εα έπνεπε κα ιπς είκαζ δ εηηθδζία, ηδκ μπμία μ Κφνζμξ Υνζζηυξ ηδκ αβυναζε ιε ημ
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αίια ημο». Συηε δ ηονία ηδξ μνβίζηδηε ηαζ ηδ πηφπδζε ζηθδνά, ηαζ ιεηά ηδ
θοθάηζζε ζε ζημηεζκυ ιένμξ, υπμο έιεζκε ηέζζενζξ διένεξ πςνίξ ηνμθή ηαζ κενυ.
Έπεζηα ηδκ έαβαθε έλς ηαζ ηδξ πνμηάθεζε μδοκδνά πθήβιαηα. Σέθμξ, ηδκ
λακαπέηαλε ζηδ θοθαηή, υπμο ηαζ πέεακε.
Μεηά ημκ εάκαηυ ηδξ, δ ηονία ηδξ, επεζδή θμαήεδηε υηζ εα ηδξ γδηήζμοκ
εοεφκεξ μζ Ανπέξ βζα ημ αίια ηδξ αβίαξ Μαηνχκδξ, ηδκ πήβε ζηδκ μνμθή ημο ζπζηζμφ
ηδξ ηαζ ηδκ άθδζε κα πέζεζ, χζηε κα πμοκ υηζ έπεζε απυ αηφπδια. Έηζζ, μ Θευξ ηδκ
ηαηανάζηδηε: Σα πυδζα ηδξ βθίζηνδζακ, έπεζε ηάης, πέεακε ηαζ πήβε ζηδκ αζχκζα
ηαηαδίηδ. ζμκ αθμνά ζηδκ αβία, πήβε ζηδκ αζχκζα ηνοθή.
Οη πξεζβείεο ηεο αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ηζιάηαζ δ ικήιδ ηδξ αβίαξ Μπαζίκ ηαζ ηςκ ηνζχκ παζδζχκ
ηδξ.
Οη πξνζεπρέο ηνπο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέπα ενδεκάηη ηος μηνόρ Σοςη
1) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ Βαζηιείδε.
1) Σδκ διένα αοηή ιανηφνδζε μ άβζμξ Βαζζθείδδξ, μ μπμίμξ ήηακ οπμονβυξ ηαζ
ζοβηθδηζηυξ ζηδ Ρςιασηή Αοημηναημνία. Δίπε πμθθμφξ δμφθμοξ ηαζ οπδνέηεξ. Συηε
ηοαενκμφζε μ αοημηνάημναξ Νμοιενζακυξ, μ μπμίμξ πακηνεφηδηε ηδκ αδεθθή ημο
Βαζζθείδδ, ηδκ Παηνζηία, ιε ηδκ μπμία είπακ έκακ βζμ, ημκ Ημφζημ. Δπίζδξ, δ
Παηνζηία ήηακ ιδηένα ημο Θεμδχνμο Δθ-Μζζνέηε. Ο Βαζζθείδδξ είπε δφμ βζμοξ, ημκ
Δοζέαζμ ηαζ ημκ Μαηάνζμ.
ηακ μζ Πένζεξ ηήνολακ ημκ πυθειμ εκακηίμκ ηδξ Ρχιδξ, μ αοημηνάημναξ
Νμοιενζακυξ έζηεζθε ηαηά ηςκ Πενζχκ ημκ βζμ ημο Ημφζημ ιαγί ιε ημκ έκακ βζμ ημφ
Βαζζθείδδ, ημκ Δοζέαζμ. Μεηά ακαπχνδζε βζα κα ακηζιεηςπίζεζ ηαζ ηάπμζμκ άθθμ
επενυ, αθθά θμκεφεδηε ζηδ ιάπδ. Έηζζ, ημ ααζίθεζυ ημο έιεζκε πςνίξ ηοαενκήηδ ηαζ
δ εέζδ ημο αοημηνάημνα πήνεοζε.
Ο θαυξ ελέθελε ιεηαλφ ηςκ ζηναηζςηχκ ηάπμζμκ Αβνζππίηα, μ μπμίμξ ήηακ
αμζηυξ, ηαζ ημκ έααθακ οπεφεοκμ ζημκ αοημηναημνζηυ ζηάαθμ. Ήηακ άκενςπμξ
δοκαηυξ, δναζηήνζμξ, ηαζ εναζφξ ζηδ ζοιπενζθμνά. Μία απυ ηζξ ηυνεξ ημο
αοημηνάημνα ημκ είδε ηαζ ημκ πήνε ςξ ζφγοβυ ηδξ. Σμκ έηακε αοημηνάημνα ηαζ ημκ
απμηάθεζε «Γζμηθδηζακυ». Λίβμ ιεηά, άθδζε ημκ πναβιαηζηυ Θευ, ημκ Κφνζμ ημο
Οονακμφ, ηαζ θάηνερε ηα είδςθα. ηακ μ Βαζζθείδδξ ημ άημοζε αοηυ, θοπήεδηε
πμθφ ηαζ έθοβε απυ ηδκ οπδνεζία ημο κέμο αοημηνάημνα.
Δκ ης ιεηαλφ, μ Ημφζημξ, μ βζμξ ημο Νμοιενζακμφ, ηαζ μ Δοζέαζμξ, μ βζμξ
ημο Βαζζθείδδ, βφνζζακ απυ ημκ πυθειμ ιε ενζαιαεοηζηή κίηδ. ηακ είδακ υηζ μ
αοημηνάημναξ είπε ανκδεεί ηδκ πίζηδ, θοπήεδηακ πμθφ ηαζ έζονακ ηα λίθδ ημοξ
εέθμκηαξ κα θμκεφζμοκ ημκ Γζμηθδηζακυ, ημκ άπζζημ αοημηνάημνα, χζηε δ
αοημηναημνία κα επζζηνέρεζ ζημκ κυιζιμ ηάημπυ ηδξ, ημκ Ημφζημ, ημκ βζμ ημο
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Νμοιενζακμφ. Ο Βαζζθείδδξ υιςξ ημοξ απέηνερε. Μεηά, αθμφ ζοβηέκηνςζε ημκ
ζηναηυ ηαζ ημοξ δμφθμοξ ημο, ημοξ είπε υηζ επζεοιμφζε κα εοζζάζεζ ηδ γςή ημο
πάνζκ ημο μκυιαημξ ημο Υνζζημφ. θμζ ιαγί ημο απάκηδζακ θέβμκηαξ: «Θα
πεεάκμοιε ιαγί ζμο». ηάεδηακ απέκακηζ απυ ημκ Γζμηθδηζακυ, μ μπμίμξ θμαήεδηε
ηνμιενά, βζαηί ήηακ μζ κυιζιμζ ηάημπμζ ηδξ αοημηναημνίαξ. Ο Ρςιακυξ, μ παηέναξ
ημο Βίηηςνα, ημκ ζοιαμφθερε κα ημοξ ελμνίζεζ ζηδκ Αίβοπημ, βζα κα ημοξ
ααζακίζεζ εηεί. Συηε μ Γζμηθδηζακυξ έζηεζθε ημκ ηαεέκα ζε δζαθμνεηζηή επανπία:
ημκ Απάημνα ηαζ ηδκ αδεθθή ημο Ζναία, ημκ Δοζέαζμ, ημκ Mαηάνζμ, ημκ Κθαφδζμ
ηαζ ημκ Βίηηςνα. Σμκ Θευδςνμ Δθ-Μζζνέηε ημκ ηάνθςζακ ζε έκα δέκηνμ.
Σμκ Βαζζθείδδ ημκ έζηεζθε ζημκ Μαζνμφξ, ημκ δζμζηδηή ηςκ πέκηε πυθεςκ
ηδξ Γφζδξ (βκςζηχκ ςξ «Πεκηάπμθζξ»). ηακ μ Μαζνμφξ είδε ημκ Βαζζθείδδ,
ακανςηήεδηε βζαηί άθδζε ημ ααζίθεζμ ηαζ ηδ δυλα ημο. Συηε μ Κφνζυξ ιαξ Υνζζηυξ
έζηεζθε άββεθμ ηαζ μδήβδζε δζ‟ αοημφ ημκ Βαζζθείδδ ιε ημ Άβζμ Πκεφια ζημκ
μονακυ, υπμο ημο έδεζλε ηζξ πκεοιαηζηέξ ηαημζηίεξ. Ζ ροπή ημο Βαζζθείδδ
ακαημοθίζηδηε. ζμκ αθμνά ζημοξ δμφθμοξ ημο, άθθμζ αθέεδηακ εθεφεενμζ ηαζ
άθθμζ ιανηφνδζακ ιαγί ημο. Ο άβζμξ Βαζζθείδδξ οπέιεζκε θνζηηά ααζακζζηήνζα,
υπςξ ηδ ιδπακή ηδξ ζφκεθζρδξ ηαζ ημ πηέκζζια ημο ζχιαηυξ ημο ιε πηέκεξ απυ
ζίδδνμ. Αηυιδ, ημκ ζήηςζακ ιε έκακ ζπεζνμεζδή ιδπακζζιυ ιε πνζυκζ, ηαζ φζηενα
ημκ ζθήκςζακ ζε πονςιέκμ ηνεαάηζ απυ ζίδενμ. Ο δζμζηδηήξ Μαζκμφξ δεκ άθδζε
ααζακζζηήνζμ ζημ μπμίμ κα ιδκ οπμαάθεζ ημκ Βαζζθείδδ. ηακ είδε υηζ μ Βαζζθείδδξ
πανέιεζκε αηθυκδημξ ζηδκ πίζηδ ημο, δζέηαλε κα ημκ απμηεθαθίζμοκ. Έηζζ, μ άβζμξ
Βαζζθείδδξ έθααε ημκ ζηέθακμ ημο ιανηονίμο ζημ ααζίθεζμ ημο Οονακμφ, ζε
ακηάθθαβια ημο βήζκμο ααζζθείμο πμο άθδζε.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέπα δυδεκάηη ηος μηνόρ Σοςη
1) Ζ ζχλαμε ηεο Σξίηεο Οηθνπκεληθήο πλφδνπ ζηελ Έθεζν γηα ηελ θαηαδίθε
ηνπ Νεζηνξίνπ, αξρηεπηζθφπνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο.
2) Ζ αλαθνκηδή ησλ ιεηςάλσλ ηνπ αγίνπ Κιήκεληνο θαη ησλ ζπλ απηψ.
1) Σδκ διένα αοηή ηαηά ημ έημξ 431 ι.Υ. ζοβηθήεδηε Ηενά φκμδμξ ζηδ
Έθεζμ, ζηδκ μπμία ζοιιεηείπακ 200 επίζημπμζ. Ήηακ δ Σνίηδ απυ ηζξ Οζημοιεκζηέξ
οκυδμοξ, δ μπμία ζοβηθήεδηε ηαηά ημ εζημζηυ έημξ ηδξ ααζζθείαξ ημο Θεμδμζίμο
Β΄, βζμο ημο Ανηαδίμο ηαζ εββμκμφ ημο Μεβάθμο Θεμδμζίμο. Ζ φκμδμξ
ζοβηθήεδηε
θυβς
ηδξ
αζνέζεςξ
ημο
Νεζημνίμο,
ανπζεπζζηυπμο
Κςκζηακηζκμοπυθεςξ. Ο Νεζηυνζμξ πίζηεοε υηζ δ Πανεέκμξ Μανία βέκκδζε υπζ ημκ
ζανηςεέκηα Θευ, αθθά απθχξ έκακ άκενςπμ, ηαζ υηζ ηαηυπζκ μ Τζυξ ημο Θεμφ
ηαημίηδζε ζε αοηυκ, υπζ ςξ ηαημίηδζδ εκυηδηαξ, αθθά απθχξ ςξ ηαημίηδζδ ηδξ
εεθήζεςξ, ηαζ, επμιέκςξ, μ Υνζζηυξ, ελαζηίαξ αοημφ, είπε δφμ θφζεζξ ηαζ δφμ
εεθήζεζξ. Έηζζ, μζ παηένεξ ηδξ οκυδμο ζογήηδζακ ιε ημκ Νεζηυνζμ ηαζ ημο
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απέδεζλακ υηζ Δηείκμξ μ μπμίμξ βεκκήεδηε απυ ηδκ Πανεέκμ ήηακ μ ζανηςεείξ
Θευξ, ηαεχξ μ άββεθμξ είπε: «Ο Κφνζμξ ιεηά ζμφ· Αοηυξ πμο εα βεκκδεεί απυ ζέκα
εα μκμιαζηεί Τζυξ ημφ Τρίζημο» (Λμοη. 1:18-32), ηαζ, ζφιθςκα ιε ημ νδηυ ημο
Ζζαΐα, «ζδμφ δ πανεέκμξ εα ζοθθάαεζ ηαζ εα βεκκήζεζ βζμ ηαζ εα ημκ μκμιάζεζ
Διιακμοήθ» (Ζζ. 7:14), ηαζ αηυιδ, «ημ υκμιά ημο εα είκαζ Θαοιαζηυξ φιαμοθμξ,
Θευξ Ηζπονυξ, Παηέναξ ημφ Μέθθμκημξ Αζχκμξ» (Ζζ. 9:6).
Ο άβζμξ Κφνζθθμξ, 24μξ παηνζάνπδξ Αθελακδνείαξ, ελήβδζε ζημκ Νεζηυνζμ
υηζ «μζ θφζεζξ δεκ ιπμνμφκ κα πςνζζημφκ αθυημο έβζκακ έκα ιεηά ηδκ έκςζή ημοξ.
Δπμιέκςξ, θέιε υηζ μ ανηςεείξ Λυβμξ έπεζ ιία ιυκμ θφζδ». Ο Νεζηυνζμξ υιςξ δεκ
ιεηαηζκήεδηε απυ ηδ δζδαζηαθία ημο μφηε άθθαλε ηδκ άπμρή ημο. Ο άβζμξ Κφνζθθμξ
ιαγί ιε υθδ ηδ φκμδμ ημκ επζηίιδζακ ηαζ ημκ απείθδζακ υηζ εα ημκ αθμνίζμοκ,
αθθά εηείκμξ ήηακ ακέκδμημξ. ΄Δηζζ, ημκ αθυνζζακ ηαζ ημκ απμιάηνοκακ απυ ημκ
ενυκμ ημο, εκχ επζαεααίςζακ υηζ δ Πανεέκμξ Μανία βέκκδζε ημκ ζανηςεέκηα Θευ
Λυβμ (Θενηόθνο, δδθ. Μδηένα ημο Θεμφ). οκέηαλακ ημοξ ηακυκεξ ηδξ οκυδμο
αοηήξ ηαζ υνζζακ δζαηάλεζξ, πμο απμηεθμφκ ηακυκεξ ηαζ δζαηάλεζξ βζα ημοξ πζζημφξ
ιέπνζ ζήιενα.
Λέβεηαζ υηζ μζ Νεζημνζακμί δεκ θέκε ηα ίδζα ζήιενα. ‟ αοηυ απακημφιε
θέβμκηαξ υηζ ηάηζ ηέημζμ ζοιααίκεζ θυβς ημφ υηζ ακαιείπεδηακ ιε ημοξ πνζζηζακμφξ
ηδξ Ακαημθήξ, ηαζ υηζ ηάπμζμζ απυ αοημφξ επέζηνερακ απυ ηδκ εζθαθιέκδ ημοξ
άπμρδ.
Ιθεηεύνπκε ηνλ Θεό θαη Κύξην θαη Σσηήξα καο Ιεζνύ Φξηζηό λα καο νδεγεί
ζηνλ δξόκν ηεο ζσηεξίαο, ζηνλ Οπνίν αλήθεη ε δόμα, ε ηηκή θαη ε πξνζθύλεζε, λπλ
θαη αεί θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ αηώλσλ. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα εμνηάγμοιε ηδκ ακαημιζδή ηςκ θεζράκςκ ημο αβίμο
Κθήιεκημξ ηαζ ηςκ ζοκ αοηχ ζηδκ πυθδ ηδξ Αθελακδνείαξ.
Οη πξνζεπρέο ηνπο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέπα δεκάηη ηπίηη ηος μηνόρ Σοςη
1) Ζ θνίκεζε ηνπ πάπα Μαηζαίνπ Β΄, 90νχ παηξηάξρε ηεο Απνζηνιηθήο Έδξαο
ηνπ αγίνπ Μάξθνπ.
2) Ζ κλήκε ηνπ ζαχκαηνο πνπ επεηέιεζε ν άγηνο Βαζίιεηνο, επίζθνπνο
Καηζαξείαο ηεο Καππαδνθίαο.
1) Σδκ διένα αοηή ηαηά ημ έημξ 1182 ηςκ Αβίςκ Μανηφνςκ (1466 ι.Υ.)
ημζιήεδηε μ ηζιδιέκμξ παηέναξ αααάξ Μαηεαίμξ Β΄, εκεκδημζηυξ πάπαξ ηδξ
απμζημθζηήξ Έδναξ ημο αβίμο Μάνημο, μ μπμίμξ ήηακ ιμκαπυξ ηδξ ιμκήξ ΔθΜμοπαννάη. Δλεθέβδ πάπαξ ηαζ εκενμκίζηδηε ηαηά ημ έημξ 1169 ηςκ Αβίςκ
Μανηφνςκ (1453 ι.Υ). Έιεζκε ζημκ ενυκμ ημο αβίμο Μάνημο επί 13 έηδ ηαζ
ηαηυπζκ ημζιήεδηε εκ εζνήκδ.
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Η επινγία θαη νη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ηεθείηαζ δ ικήιδ ημο ιεβάθμο εαφιαημξ πμο επεηέθεζε μ
άβζμξ Βαζίθεζμξ, επίζημπμξ Καζζανείαξ ηδξ Καππαδμηίαξ.
Κάπμζμκ κέμ πμο είπε αβαπήζεζ ηδκ ηυνδ ημο ηονίμο ημο, μ αηακάξ,
επενυξ ημο ηαζ επενυξ ημο ακενςπίκμο βέκμοξ, ημκ ελαπάηδζε ηαζ ημκ μδήβδζε ζημ
κα ηαηαθφβεζ ζε έκακ ιάβμ, μ μπμίμξ ημκ έηακε κα δδθχζεζ εββνάθςξ υηζ ανκείηαζ
ηδκ πίζηδ ημο ηαζ υηζ παναδίδεηαζ πθήνςξ ζημκ αηακά, χζηε μ αηακάξ κα ημο
ζηακμπμζήζεζ ηδκ επζεοιία ημο. Μεηά απυ αοηυ, μ αηακάξ άκαρε ζθμδνή επζεοιία
βζα ημκ κέμ ζηδκ ηανδζά ηδξ ημπέθαξ, δ μπμία ημκ αβάπδζε ζθμδνά ηαζ γήηδζε απυ
ημκ παηένα ηδξ ιε επζιμκή κα ιδκ ακηζηαπεεί ζημκ βάιμ ηδξ ιε ημκ κέμ. Ο παηέναξ,
θνμκηίγμκηαξ βζα ηδκ ηζιή ημο ηαζ θμαμφιεκμξ βζα ηδ γςή ηδξ ηυνδξ ημο, ηδκ
πάκηνερε ιε ημκ κέμ.
ηακ πζα είπε πενάζεζ ιαγί ημο πμθφ ηαζνυ, παναηήνδζε υηζ δεκ έιπαζκε
ζηδκ εηηθδζία, δεκ έπαζνκε ιένμξ ζηα ζενά Μοζηήνζα, ηαζ δεκ έηακε ημ ζδιείμ ημο
ζηαονμφ επάκς ημο. Έηζζ, ημο θακένςζε ηζξ αιθζαμθίεξ ηδξ βζα ηδκ πίζηδ ημο ηαζ
βζα ηδκ αβάπδ ημο πνμξ ημκ Θευ. Συηε αοηυξ ηδξ είπε ηζ είπε ζοιαεί ηαζ πχξ είπε
ζοκάρεζ ιε ημκ αηακά ζφιθςκμ οπμηαβήξ ιέπνζ εακάημο.
Δηείκδ έηθαρε πμθφ ηαζ ημκ επζηίιδζε βζα ηδκ πνάλδ ημο. Καηυπζκ ημκ
πήβε ζημκ άβζμ Βαζίθεζμ, επίζημπμ Καζζανείαξ ηδξ Καππαδμηίαξ, μ μπμίμξ άημοζε
ηδκ ελμιμθυβδζδ ημο κέμο ηαζ είδε ηδ εθίρδ ημο ηαζ ηδκ επζεοιία ημο κα επζζηνέρεζ
ζηδ γςή ηδξ θαηνείαξ, ηδξ αδεθθυηδηαξ ηαζ ηδξ δζηαζμζφκδξ. Σμκ πανδβυνδζε ηαζ
ημο γήηδζε κα ιείκεζ ιαγί ημο βζα θίβμ ζε ιυκςζδ, ιε κδζηεία ηαζ πνμζεοπή. Αθμφ
ημο γήηδζε κα παναιείκεζ ηθεζζιέκμξβζα ηνεζξ διένεξ ζε έκα δςιάηζμ εηεί ημκηά, μ
άβζμξ Βαζίθεζμξ ημκ επζζηέθηδηε ηαζ έιαεε απυ ημκ κέμ πςξ ηα ηαηά πκεφιαηα δεκ
έπαρακ ζηζβιή κα ημκ πεζνάγμοκ ηαζ κα ημκ πμθειμφκ ιε ηάεε ηνυπμ. Ο άβζμξ ημκ
έηακε κα δνειήζεζ, ημκ εκδοκάιςζε, ημο έδςζε ηνμθή ηαζ πνμζεοπήεδηε βζ‟ αοηυκ.
Σμο γήηδζε κα παναιείκεζ ζηδ ιυκςζδ, ηδ κδζηεία ηαζ ηδκ πνμζεοπή. Όζηενα απυ
θίβεξ διένεξ, βφνζζε ηαζ ημκ επζζηέθεδηε πάθζ. Ο κέμξ ημφ είπε υηζ δεκ λακαείδε
πμκδνά πκεφιαηα, αθθά άημοβε αηυια ηζξ ηναοβέξ ηαζ ηζξ απεζθέξ ημοξ. Ο άβζμξ
Βαζίθεζμξ, αθμφ ημο έδςζε πάθζ ηνμθή ηαζ πνμζεοπήεδηε βζ‟ αοηυκ, ημκ άθδζε ζηδ
γςή ηδξ ιυκςζδξ, ημο πκεοιαηζημφ αβχκα ηαζ ηδξ πνμζεοπήξ, ηαζ πήβε κα
πνμζεοπδεεί ηαζ πάθζ βζ‟ αοηυκ. Αοηυ ηνάηδζε ζανάκηα διένεξ. ηακ μ άβζμξ ημκ
είδε ηαζ ημκ νχηδζε βζα ηδκ ηαηάζηαζή ημο, μ κέμξ ημφ είπε πςξ ημκ είδε κα ιάπεηαζ
εη ιένμοξ ημο ημκ αηακά, ημκ μπμίμ ηαζ κίηδζε, ηαηαηνμπχκμκηάξ ημκ.
Ο επίζημπμξ, αθμφ ζοβηέκηνςζε υθμοξ ημοξ ζενείξ ηαζ ημοξ ιμκαπμφξ,
πνμζεοπήεδηακ υθμζ ιαγί βζα ημκ κέμ υθδ κφπηα. Σμ επυιεκμ πνςί ημκ μδήβδζε
ζηδκ εηηθδζία, ηαεχξ υθμζ έηναγακ θέβμκηαξ: «Κφνζε εθέδζμκ διάξ». Έηναγακ
ζοκεπχξ, ιέπνζ πμο μ κέμξ πέηαλε εκ ιέζς ηςκ ζοβηεκηνςιέκςκ ηδκ έββναθδ
δήθςζή ημο υηζ εα ανκδεεί ηδκ πίζηδ ημο ηαζ εα παναδμεεί ζημκ αηακά. Ο
επίζημπμξ, μ κέμξ, δ βοκαίηα ημο ηαζ υθμζ μζ πανζζηάιεκμζ πάνδηακ ιε αβαθθίαζδ.
Ο επίζημπμξ εοθυβδζε ημκ κέμ ηαζ ημο πμνήβδζε ηα ζενά Μοζηήνζα. Ο κέμξ ηαζ δ
βοκαίηα ημο ακαπχνδζακ βζα ημ ζπίηζ ημοξ βειάημζ πανά βζα ηδκ εζνήκδ ηαζ ηδ
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ζοβπχνδζδ πμο έθααακ. Γυλαζακ ημκ Θευ ηαζ εοπανίζηδζακ ημκ άβζμ Βαζίθεζμ, ιε
ηζξ πνμζεοπέξ ημο μπμίμο ζχεδηακ.
Η επινγία θαη νη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί κε όινπο καο, θαη αο δνμάδεηαη
αηώληα ν Θεόο καο. Ακήλ.

Ημέπα δεκάηη ηεηάπηη ηος μηνόρ Σοςη
1) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Αγάζσλνο ηνπ ζηπιίηνπ.
1) Σδκ διένα αοηή ημζιήεδηε μ άβζμξ Αβάεςκ μ ζηοθίηδξ, μ μπμίμξ ήηακ απυ ηδκ
πυθδ Σφκζδα. Ο παηέναξ Μάηνδξ ηαζ δ ιδηένα ημο Mανζάι ήηακ άκενςπμζ δίηαζμζ
ηαζ θμαμφιεκμζ ημκ Θευ. Αβαπμφζακ ηδκ εθεδιμζφκδ ηαζ ήηακ θζθεφζπθαπκμζ πνμξ
ημοξ πηςπμφξ ηαζ ημοξ εκδεείξ.
Ζ ζδέα ημο ιμκαπζζιμφ ήηακ ζοκεπχξ ζηδ ζηέρδ ημο αβίμο Αβάεςκμξ.
ηακ ήηακ 35 εηχκ, πεζνμημκήεδηε ζενέαξ ηαζ αθζενχεδηε ζηδκ οπδνεζία ηδξ αβίαξ
εηηθδζίαξ. Εδημφζε απυ ημκ Κφνζμ Υνζζηυ ιένα ηαζ κφπηα κα δζεοημθφκεζ ηδκ
ακαπχνδζή ημο απυ ημκ ηυζιμ ημφημ βζα ηδκ ένδιμ. Ο Κφνζμξ Υνζζηυξ απάκηδζε
ζημ αίηδιά ημο. Ο άβζμξ Αβάεςκ αβήηε απυ ηδκ πυθδ, πήβε ζημ Σενκυη (Μανευη)
ηαζ απυ εηεί ζηδκ ένδιμ. Άββεθμξ Κονίμο ημφ ειθακίζηδηε ιε ιμνθή ιμκαπμφ ημκ
ζοκυδεοζε ηαζ ημκ έθενε ιέπνζ ηδ ιμκή ημο αβίμο Μαηανίμο ζηδ ηήηδ.
Ο Αβάεςκ πήβε ζημοξ αβίμοξ βένμκηεξ αααά Ααναάι ηαζ αααά Γααανβά,
έβζκε ιαεδηήξ ημοξ ηαζ έιεζκε ιαγί ημοξ ηνία έηδ. Καηυπζκ, ημκ μδήβδζακ ιπνμζηά
ζημ εοζζαζηήνζμ πανμοζία ημο δβμοιέκμο αααά Ηςάκκδ, ηαζ επί ηνεζξ διένεξ
πνμζεοπήεδηακ πάκς απυ ημ ιμκαπζηυ νάζμ. Όζηενα, ημκ εκέδοζακ ημ ιμκαπζηυ
ζπήια. Απυ εηείκδ ηδκ χνα αζηήεδηε πμθφ ζηζξ ααεζέξ ιεηάκμζεξ ηαζ ηδκ
αηαηάπαοζηδ κδζηεία ηαζ πνμζεοπή, ηαζ επζδυεδηε ζε έκακ ιεβάθμ πκεοιαηζηυ
αβχκα. Κμζιυηακ ζημ πάηςια, ιέπνζ πμο ημ δένια ημο έβζκε έκα ιε ηα μζηά ημο.
Γζάααγε ζοκεπχξ ημκ αίμ ημο αβίμο οιεχκ ημο ζηοθίηδ, ηαζ είπε δζανηχξ ηαηά κμο
ημκ ιμκήνδ αίμ. οιαμοθεφεδηε ημοξ αβίμοξ παηένεξ ζπεηζηά, μζ μπμίμζ εκέηνζκακ
ηδκ επζεοιία ημο ηαζ πνμζεοπήεδηακ βζ‟ αοηυκ.
Έθοβε ηαζ ήνεε ημκηά ζηδκ πυθδ απά ηδξ επανπίαξ Γάναζα, υπμο έιεζκε
ζε ιζα ιζηνή εηηθδζία. Οζ πζζημί έπηζζακ βζ‟ αοηυκ έκακ πχνμ πάκς ζε έκακ ζηφθμ,
ζημκ μπμίμ ιεηά ακέαδηε.
Καηά ηδ δζάνηεζα ηςκ διενχκ ημο, ειθακίζηδηε έκαξ άκενςπμξ εκηυξ ημο
μπμίμο ηαημζημφζε αηάεανημ πκεφια, πμο μδδβμφζε ζηδκ πθάκδ πμθθμφξ
ακενχπμοξ. Ο άκενςπμξ αοηυξ ζηάεδηε ζημ ηέκηνμ ηδξ εηηθδζίαξ
πενζηνζβονζζιέκμξ απυ ηυζιμ πμο ημκ άημοβε ηναηχκηαξ ηθαδζά δέκηνςκ. Ο άβζμξ
Αβάεςκ έζηεζθε κα ημο ημκ θένμοκ, πνμζεοπήεδηε επάκς ημο ηαζ έαβαθε απυ ιέζα
ημο ημκ δζάαμθμ πμο μδδβμφζε ζηδκ πθάκδ ημοξ ακενχπμοξ.
Οιμίςξ, ιζα βοκαίηα πμο οπμζηήνζγε υηζ μ άβζμξ Μδκάξ ιζθμφζε ιαγί ηδξ
δζέηαλε ημοξ ηαημίημοξ ηδξ πυθδξ πμο έιεκε κα ακμίλμοκ έκα πδβάδζ ζημ υκμια ημο
αβίμο Μδκά βζα κα εεναπεφμκηαζ υζμζ εα πθέκμκηακ ιε ημ κενυ ημο. Ο άβζμξ
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Αβάεςκ πνμζεοπήεδηε πάκς ζηδ βοκαίηα αοηή ιέπνζ πμο αβήηε απυ ιέζα ηδξ ημ
αηάεανημ πκεφια, ηαζ έδςζε εκημθή ζημοξ ηαημίημοξ ηδξ πυθδξ κα ηθείζμοκ ημ
πδβάδζ νίπκμκηαξ πχια.
Με ηα πένζα ημο αβίμο αοημφ ακενχπμο, ημο Αβάεςκα, μ Θευξ εηέθεζε
πμθθά εαφιαηα εεναπείαξ αζεεκχκ ηαζ δαζιμκζζιέκςκ. Οζ δαίιμκεξ ημο
ειθακίγμκηακ ιε ηδ ιμνθή αββέθςκ ηναβμοδχκηαξ ςναία ηναβμφδζα ηαζ δίκμκηάξ
ημο εοθμβίεξ, αθθά ιε ηδ δφκαιδ ημο Κονίμο Υνζζημφ ακαβκχνζγε ηζξ παβίδεξ ημοξ
ηαζ, ηάκμκηαξ επάκς ημοξ ημ ζδιείμ ημο ζηαονμφ, ημοξ έηνεπε ζε θοβή κζηδιέκμοξ.
ηακ μ Θευξ εέθδζε κα ημκ ακαπαφζεζ απυ ημοξ ηυπμοξ ημο ηυζιμο
ημφημο, μ άβζμξ Αβάεςκ αννχζηδζε βζα ζφκημιμ πνμκζηυ δζάζηδια ηαζ ηαηυπζκ
πανέδςζε ηδκ ροπή ημο ζηα πένζα ημο Θεμφ. Οζ άκενςπμζ πμο είπακ εοενβεηδεεί
απυ ηα ηδνφβιαηα ηαζ ηζξ δζδαζηαθίεξ ημο ζοβηεκηνχεδηακ βφνς ημο ηαζ έηθαζβακ
πζηνά.
Ο άβζμξ αοηυξ παηέναξ έγδζε 100 έηδ, εη ηςκ μπμίςκ 40 ζημκ ηυζιμ, 10
ζηδκ ένδιμ ηαζ 50 επάκς ζημκ ζηφθμ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο καο θπιάηηνπλ από όινπο ηνπο ερζξνύο καο, θαη αο
δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Ακήλ.

Ημέπα δεκάηη πέμπηη ηος μηνόρ Σοςη
1) Ζ αλαθνκηδή ησλ ιεηςάλσλ ηνπ αγίνπ ηεθάλνπ ηνπ αξρηδηαθφλνπ.
1) Σδκ διένα αοηή εμνηάγμοιε ηδκ ακαημιζδή ηςκ θεζράκςκ ημο αβίμο
ηεθάκμο ημο ανπζδζαηυκμο ηαζ πνςημιάνηονα. Ζ ακαημιζδή έβζκε ηνζαηυζζα έηδ
απυ ημ ιανηφνζυ ημο, επί αοημηνάημνμξ Κςκζηακηίκμο, υηακ πζα δ αθδεζκή θαηνεία
είπε ελαπθςεεί.
Ο άβζμξ ηέθακμξ, μ αεθδηήξ ηαζ ιάνηοξ, είπε ειθακζζηεί ανηεηέξ θμνέξ ζε
ηάπμζμκ Λμοηζακυ, πμο ήηακ απυ ημ πςνζυ ζημ μπμίμ είπε εαθηεί ημ ηίιζμ ζχια ημο.
Σμ πςνζυ αοηυ, βκςζηυ ςξ «ημ πςνζυ ημο Γαιαθζήθ», ήηακ ημκηά ζηα Ηενμζυθοια.
Ο άβζμξ είπε ζημκ Λμοηζακυ ημ υκμιά ημο ηαζ ημο οπέδεζλε ημκ ηυπμ υπμο είπε
εαθηεί ημ ζχια ημο.
Ο Λμοηζακυξ πήβε ζημκ επίζημπμ ηςκ Ηενμζμθφιςκ ηαζ ημκ εκδιένςζε
ζπεζηά ιε υζα είπε δεζ ζημκ φπκμ ημο. Ο επίζημπμξ ζδηχεδηε, πήνε ιαγί ημο δφμ
επζζηυπμοξ ηαζ ημοξ πζζημφξ ηδξ εηηθδζίαξ, ηαζ πήβακ υθμζ ιαγί ζημκ ηυπμ υπμο
ήηακ ημ ζχια. Καεχξ έζηααακ ημ έδαθμξ, έβζκε έκαξ θμαενυξ ζεζζιυξ. Σμ θένεηνμ
ιέζα ζημ μπμίμ ήηακ ημ άβζμ ζχια απμηαθφθεδηε. Συηε εφμζια ηαζ πμθφηζια
ανχιαηα αβήηακ απυ αοηυ ηαζ αημφβμκηα= αββεθζηέξ θςκέξ πμο δμλμθμβμφζακ ημκ
Θευ θέβμκηαξ: «Γυλα εκ ορίζημζξ Θεχ ηαζ επί βδξ εζνήκδ, εκ ακενχπμζξ εοδμηία»
(«Γυλα ζημκ Θευ, πμο ηαημζηεί ζηα μονάκζα, ηαζ εζνήκδ ζηδ βδ, πανά βζα ημοξ
ακενχπμοξ»). Ζ δμλμθμβία αοηή επακαθήθεδηε ηαζ μζ επίζημπμζ πνμζηφκδζακ
ιπνμζηά ζημ θένεηνμ. Καηυπζκ ημ ιεηέθενακ ιε άζιαηα, φικμοξ ηαζ ηενζά
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ακαιιέκα, έςξ υημο ήνεακ ζηα Ηενμζυθοια. Ανβυηενα, ηάπμζμξ μκυιαηζ
Αθέλακδνμξ, πμο ήηακ απυ ηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ, έπηζζε πνμξ ηζιήκ ημο αβίμο
εηηθδζία ζηα Ηενμζυθοια ηαζ ημπμεέηδζε εηεί ημ άβζμ ζχια.
Μεηά απυ πέκηε πνυκζα μ Αθέλακδνμξ ημζιήεδηε ηαζ δ ζφγοβυξ ημο ημκ
έεαρε δίπθα ζημ θένεηνμ ημο αβίμο. Οηηχ πνυκζα ανβυηενα, δ ζφγοβμξ ημο
Αθελάκδνμο απμθάζζζε κα πάεζ ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ ηαζ εέθδζε κα πάνεζ ιαγί
ηδξ ημ ζχια ημο ζογφβμο ηδξ. Πήβε ζηδκ εηηθδζία ηαζ πήνε ημ θένεηνμ υπμο
οπήνπε ημ ζχια ημο αβίμο ηεθάκμο κμιίγμκηαξ υηζ ήηακ ημ θένεηνμ ημο ζογφβμο
ηδξ. Σμ έθενε ιέπνζ ηδκ Αζηάθςκα ηαζ απυ εηεί επζαζαάζηδηε ιαγί ιε αοηυ ζε έκα
πθμίμ ιε πνμμνζζιυ ηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ. ηα ιζζά ημο ηαλζδζμφ, άημοζε φικμοξ
ηαζ δμλμθμβίεξ κα ένπμκηαζ απυ ημ θένεηνμ, ηαζ απυνδζε. Συηε, αθμφ ζήηςζε ημ
θένεηνμ ηαζ ημ ελέηαζε, ζοκεζδδημπμίδζε υηζ ήηακ ημ θένεηνμ ιε ημ ζχια ημο αβίμο
ηεθάκμο, ηαζ ηαηάθααε πςξ υ,ηζ βζκυηακ ήηακ εέθδια Θεμφ. Αθμφ ακέπειρε
εοπανζζηίεξ ζημκ Κφνζμ, ζοκέπζζε ηακμκζηά ημ ηαλίδζ ηδξ έςξ υημο απμαζαάζηδηε
ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ.
Καηυπζκ πήβε ζημκ αοημηνάημνα ηαζ ημκ εκδιένςζε βζα υ,ηζ είπε ζοιαεί. Ο
αοημηνάημναξ, μ ανπζεπίζημπμξ, ζενείξ ηαζ ηάημζημζ ηδξ πυθδξ πήβακ πςνίξ
πνμκμηνζαή ζημ πθμίμ, ζήηςζακ ημ θένεηνμ ζημοξ χιμοξ ηαζ ημ πήβακ ζημ
αοημηναημνζηυ παθάηζ.
Ο Θευξ ηέθεζε πμθθά ζδιεία ηυζμ ζημ πθμίμ υζμ ηαζ ζημ αοημηναημνζηυ
παθάηζ. Έααθακ ημ άβζμ ζχια ζε έκα θμνείμ ημ μπμίμ ημοααθμφζακ δφμ ιμοθάνζα
ηαζ, υηακ έθεαζακ ζημκ ηυπμ πμο μκμιάγεηαζ Κςζηακηζκία, ηα δφμ ιμοθάνζα
ζηαιάηδζακ. ηακ πηφπδζακ ηα ιμοθάνζα βζα κα πνμπςνήζμοκ, αοηά υπζ ιυκμ δεκ
πνμπχνδζακ αθθά αημφζηδηε έκα απυ αοηά κα θέεζ: «Πνέπεζ κα ημπμεεηήζμοιε ημκ
άβζμ εδχ». θμζ υζμζ ημ είδακ ηαζ ημ άημοζακ αοηυ, εαφιαζακ ηαζ ηαηάθααακ υηζ
Αοηυξ πμο είπε ηάκεζ ηδκ υκμ ημο Βαθαάι κα ιζθήζεζ, ήηακ μ Ίδζμξ πμο είπε ηάκεζ κα
ιζθήζεζ ηαζ ημ γχμ πμο ιεηέθενε ημ ζχια ημο αβίμο. Ο αοημηνάημναξ δζέηαλε κα
πηζζηεί ζημ ιένμξ εηείκμ εηηθδζία πνμξ ηζιήκ ημο αβίμο, υπμο ημπμεέηδζακ ημκ
πμθφηζιμ αοηυ θίεμ, ημ ηίιζμ ζχια ημο αβίμο ηεθάκμο, ημο απμζηυθμο ηαζ
ιάνηονα.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί κε όινπο καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν
Θεόο καο. Ακήλ.

Ημέπα δεκάηη έκηη ηος μηνόρ Σοςη
1) Ζ κλήκε ηνπ θαζαγηαζκνχ ησλ ζπζηαζηεξίσλ ηνπ λανχ ηεο Αλαζηάζεσο
ησλ Ηεξνζνιχκσλ.
2) Ζ αλαθνκηδή ησλ ιεηςάλσλ ηνπ αγίνπ Ησάλλνπ ηνπ Υξπζνζηφκνπ.
1) ήιενα εμνηάγμοιε ημκ ηαεαβζαζιυ ηςκ εοζζαζηδνίςκ ημο καμφ ηδξ
Ακαζηάζεςξ ζηα Ηενμζυθοια ηαηά ημ έημξ 326 ι.Υ. Σμ εζημζηυ έημξ ηδξ ααζζθείαξ
ημο αοημηνάημνα Κςκζηακηίκμο ηαζ ιεηά ηδ ζφκαλδ ηδξ Ηενάξ οκυδμο ηδξ
Νζηαίαξ, δ αβία ααζίθζζζα Δθέκδ είπε ζημκ βζμ ηδξ Κςκζηακηίκμ υηζ είπε ηάκεζ ηάια
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κα πάεζ ζηα Ηενμζυθοια βζα κα θάαεζ ηζξ εοθμβίεξ ηςκ Αβίςκ Συπςκ ηαζ κα ράλεζ
βζα ημ ηίιζμ λφθμ ημο γςμπμζμφ ζηαονμφ. Ο αοημηνάημναξ πάνδηε βζ‟ αοηυ, ηδξ
έδςζε πμθθά πνήιαηα, ηαζ ηδκ έζηεζθε ιαγί ιε ιεβάθμ ανζειυ ζηναηζςηχκ.
ηακ δ αβία Δθέκδ έθεαζε εηεί ηαζ έθααε ηζξ εοθμβίεξ ηςκ Αβίςκ Συπςκ,
άνπζζε κα ράπκεζ βζα ημ ηίιζμ λφθμ ημο ζηαονμφ, ιέπνζ πμο ημ ανήηε ιεηά απυ πμθφ
ηυπμ. Σμ δυλαζε ιε ααεφ ζεααζιυ ηαζ ημ ηίιδζε ιε εοθάαεζα. Έδςζε ηδκ εκημθή κα
μζημδμιδεμφκ ηα εοζζαζηήνζα ημο καμφ ηδξ Ακαζηάζεςξ, ημο Γμθβμεά, ηδξ
Βδεθεέι, ηδξ θάηκδξ, ημο οπενχμο ηδξ ζχκ, ηδξ Γεεζδιακή, ηαζ άθθα
εοζζαζηήνζα, κα δζαημζιδεμφκ ιε ιανβανζηάνζα ηαζ κα επεκδοεμφκ ιε πνοζυ ηαζ
αζήιζ.
ηα Ηενμζυθοια γμφζε έκαξ άβζμξ επίζημπμξ, μ μπμίμξ ηδ ζοιαμφθερε κα
ιδκ ηάκεζ αοηά πμο είπε ηαηά κμο, θέβμκηάξ ηδξ: «Όζηενα απυ θίβμ εα ένεμοκ μζ
εεκζημί, εα ηαηαθάαμοκ ημκ ηυπμ αοηυ, εα ημκ ηαηαζηνέρμοκ, ηαζ εα πάνμοκ ημοξ
πμθφηζιμοξ θίεμοξ, ημκ πνοζυ ηαζ ημ αζήιζ. Δπμιέκςξ, είκαζ πνμηζιυηενμ κα
ηαηαζηεοαζημφκ ηα ηηήνζα ηαθά ηαζ κα δμεμφκ ηα οπυθμζπα πνήιαηα ζημοξ
θηςπμφξ ηαζ ημοξ εκδεείξ». Ζ αβία δέπεδηε ηδ ζοιαμοθή ημο, ημο έδςζε ηα πνήιαηα
ηαζ ημκ άθδζε πίζς οπεφεοκμ βζα κα επμπηεφεζ ηζξ ενβαζίεξ.
ηακ επέζηνερε ηαζ ακέθενε ζημκ βζμ ηδξ υθα υζα είπακ ζοιαεί, εηείκμξ
πάνδηε, έζηεζθε ιεβάθα πνδιαηζηά πμζά ηαζ δζέηαλε κα ελμθθδεμφκ μζ ενβαγυιεκμζ,
χζηε κα ιδκ οπάνπμοκ πανάπμκα.
ηακ ηαηά ημ ηνζαημζηυ έημξ ηδξ ααζζθείαξ ημο αοημηνάημνα
Κςκζηακηίκμο μθμηθδνχεδηε δ μζημδυιδζδ ηςκ αβίςκ ηηζζιάηςκ, μ αοημηνάημναξ
έζηεζθε ζενά ζηεφδ ηαζ πμθφηζια άιθζα βζα ηα εοζζαζηήνζα. Δπίζδξ, έζηεζθε ιήκοια
ζημκ ανπζεπίζημπμ Κςκζηακηζκμοπυθεςξ ηαζ ζημκ άβζμ Αεακάζζμ,
πάπα
Αθελακδνείαξ, κα πάνμοκ ιαγί ημοξ ημφξ επζζηυπμοξ ημοξ ηαζ κα πάκε ζηα
Ηενμζυθοια, υπμο εα ζοκακημφζακ ημκ ανπζεπίζημπμ Ακηζμπείαξ ηαζ ημκ επίζημπμ
Ηενμζμθφιςκ, βζα κα ηαεαβζάζμοκ υθμζ ιαγί ηα εοζζαζηήνζα.
Έιεζκακ υθμζ εηεί ιέπνζ ηδ δεηάηδ έηηδ ημο ιδκυξ Tμοη, υηακ ηέθεζακ ημκ
ηαεαβζαζιυ υθςκ ηςκ εοζζαζηδνίςκ πμο ήηακ έημζια. Σδκ επυιεκδ ιένα έηακακ
πενζθμνά ημο ηζιίμο ζηαονμφ ζε υθμοξ ημοξ ζενμφξ ηυπμοξ, υπμο πνμζέθενακ
θαηνεία ζημκ Θευ, απέδςζακ ηζξ πνμζθμνέξ ημοξ ηαζ δυλαζακ ιε ηζιέξ ημκ ζηαονυ.
Καηυπζκ επέζηνερακ ζηζξ έδνεξ ημοξ.
Οη πξνζεπρέο ηνπο αο είλαη καδί καο κέρξηο εζράηεο αλαπλνήο. Ακήλ.
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2) Σδκ αοηή διένα δ εηηθδζία ηζιά ηδ ικήιδ ηδξ ακαημιζδήξ ηςκ θεζράκςκ ημο
αβίμο Ηςάκκμο ημο Υνοζμζηυιμο απυ ηδκ πυθδ Κμιακή, υπμο ημζιήεδηε υκηαξ
ελυνζζημξ, ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ, ηνζάκηα έηδ ιεηά ηδκ ημίιδζή ημο1. Ζ
ακαημιζδή έθααε πχνα ημ έημξ 437 ι.Υ., ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ααζζθείαξ ημο
αοημηνάημνα Θεμδμζίμο Β΄.
Οη πξεζβείεο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέπα δεκάηη εβδόμη ηος μηνόρ Σοςη
1) Ζ ενξηή ηνπ θαζαγηαζκνχ ηνπ λανχ ηνπ Σηκίνπ ηαπξνχ.
2) Ζ θνίκεζε ηεο αγίαο Θενγλψζηεο.
1) Σδκ διένα αοηή δ Δηηθδζία εμνηάγεζ ημκ ηαεαβζαζιυ ημο καμφ ημο Σζιίμο
ηαονμφ ημο Κονίμο ιαξ Ηδζμφ Υνζζημφ. Ο ζηαονυξ απμηαθφθεδηε απυ ηδ θζθυεεδ
αοημηνάηεζνα Δθέκδ, ηδ ιδηένα ημο αοημηνάημνα Κςκζηακηίκμο, ηάης απυ
αηάεανημ ζςνυ πςιάηςκ ζημκ Γμθβμεά, ιεηά ηδκ εκημθή ηδξ αοηά κα ακαζηαθμφκ.
ζμ βζα ημκ θυβμ βζα ημκ μπμίμ ζπδιαηίζηδηε αοηυξ μ ιεβάθμξ αηάεανημξ
ζςνυξ πςιάηςκ: Οζ πνμεζημί ηςκ Δαναίςκ, υηακ είδακ ηα ζδιεία ηαζ ηα εαφιαηα
πμο ηεθμφκηακ απυ ημκ ηάθμ ημο ςηήνα, υπςξ δ ακάζηαζδ κεηνχκ ηαζ δ εεναπεία
αννχζηςκ, μνβίζηδηακ, ηαζ έζηεζθακ δζαηαβή ζε υθδ ηδκ Ημοδαία ηαζ ηδκ
Ηενμοζαθήι κα πεηάκε υθμζ ηα απμννίιιαηα ηςκ ζπζηζχκ ημοξ ηαζ αηαεανζίεξ πάκς
απυ ημκ ηάθμ ημο Ηδζμφ ημφ απυ Ναγανέη. Αοηυ ζοκεπίζηδηε βζα πενζζζυηενμ απυ
200 πνυκζα, έςξ υημο ζπδιαηίζηδηε έκαξ πμθφ ιεβάθμξ ζςνυξ.
ηακ δ αβία Δθέκδ ήνεε ζηδκ Ηενμοζαθήι ηαζ νχηδζε ημοξ Δαναίμοξ βζα
ημκ αηνζαή ηυπμ ημο ζηαονμφ, αοημί δεκ ηδ δζαθχηζζακ ζπεηζηά. Σεθζηά, ηάπμζμζ
απ‟ αοημφξ ηδξ είπακ βζα έκακ δθζηζςιέκμ Δαναίμ μκυιαηζ Ημφδα, μ μπμίμξ βκχνζγε
ημκ ηυπμ. Ζ αβία Δθέκδ ημκ θχκαλε, ηαζ εκχ ανπζηά εηείκμξ ανκήεδηε κα ηδξ πεζ,
ζηδ ζοκέπεζα, υηακ ημκ πίεζε, ηδξ είπε βζα εηείκμ ημκ ζςνυ. Συηε δ αβία έδςζε
εκημθή κα ακαζηαθεί μ πχνμξ, ηαζ μ ηίιζμξ ζηαονυξ ανέεδηε. Καηυπζκ έπηζζε ιζα
εηηθδζία βζ‟ αοηυκ, ηδκ ηαεαβίαζε, ηαζ ηαεζένςζε ηδκ εμνηή ημο ηζιίμο ζηαονμφ
ηαηά ηδ δεηάηδ εαδυιδ ημο ιδκυξ Σμοη. Οζ Υνζζηζακμί άνπζζακ κα μνβακχκμοκ
ζενέξ απμδδιίεξ ηαη‟ έημξ ζημκ ηυπμ εηείκμ, υπςξ βίκεηαζ ηαζ ηαηά ηδκ εμνηή ηδξ
Ακαζηάζεςξ.
Κάπμζμξ αιανείηδξ μκυιαηζ Ηζαάη, ηαεχξ ηαλίδεοε ιε ηδκ μζημβέκεζά ημο
ιεηαλφ αοηχκ πμο πήβαζκακ ζηα Ηενμζυθοια, επεηίιδζε ημ πθήεμξ έιπαζκε ζε ηυζμ
ηυπμ βζα κα πάεζ ζηα Ηενμζυθοια κα πνμζηοκήζεζ έκα ημιιάηζ λφθμ. Ακάιεζα ζημ
πθήεμξ ηςκ πζζηχκ ήηακ ηαζ έκαξ ζενέαξ μκυιαηζ πζδμξ. Καηά ηδ δζάνηεζα ημο
1

Γζα ημκ αίμ ηαζ ηδ ικήιδ ηδξ ημζιήζεχξ ημο αθέπε ηδ δεηάηδ εαδυιδ ημο ιδκυξ Υαημφν.
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ηαλζδζμφ δίραζακ ηαζ, ηαεχξ δεκ ανήηακ κενυ, πήβακ ζε ιζα πδβή ηδξ μπμίαξ ημ
κενυ ήηακ αηάεανημ ηαζ πζηνυ.
Ο ηυζιμξ ακδζφπδζε πμθφ ηαζ μ Ηζαάη μ αιανείηδξ άνπζζε κα ημοξ
ημνμσδεφεζ θέβμκηαξ: «Δάκ βίκς ιάνηοναξ ηδξ δοκάιεςξ ημο μκυιαημξ ημο ζηαονμφ,
εα πζζηέρς ζημκ Υνζζηυ». Συηε, μ ζενέαξ πζδμξ, παναηζκδιέκμξ απυ εείμ γήθμ,
πνμζεοπήεδηε επάκς απυ ημ αηάεανημ ηαζ πζηνυ κενυ, έηακε ημ ζδιείμ ημο
ζηαονμφ επάκς ζ‟ αοηυ, ηαζ έβζκε βθοηυ. θμζ μζ άκενςπμζ ηαζ ηα γχα ημοξ ήπζακ,
αθθά υηακ ήπζε μ Ηζαάη, ημ κενυ ήηακ πζηνυ ηαζ βειάημ ζημοθήηζα. Μεηά απυ αοηυ
ιεηεκυδζε ηαζ έηθαρε, ήνεε βμκαηζζηυξ ζημκ άβζμ παηένα πζδμ ηαζ πίζηερε ζημκ
Κφνζμ Υνζζηυ. Καηυπζκ ήπζε απυ ημ κενυ ηαζ ημ ανήηε βθοηυ. Σμ κενυ ηδξ πδβήξ
αοηήξ είπε ηδ δφκαιδ κα βίκεηαζ βθοηυ βζα ημοξ πζζημφξ ηαζ πζηνυ βζα ημοξ
οπμθμίπμοξ. Έκαξ θςηεζκυξ ζηαονυξ ειθακίζηδηε ζηδκ πδβή ηαζ πηίζηδηε εηεί ιζα
εηηθδζία.
ηακ μ Ηζαάη μ αιανείηδξ έθεαζε ζηα Ηενμζυθοια, πήβε ζημκ επίζημπμ
ηδξ πυθδξ, μ μπμίμξ αάπηζζε ημκ ίδζμ ηαζ ηδκ μζημβέκεζά ημο.
Δπεζδή δ εμνηή ηδξ ορχζεςξ ημο ηζιίμο ζηαονμφ, δ μπμία είκαζ ζηζξ δέηα
ημο ιδκυξ Μπαναιπάη, πάκηα ζοιπίπηεζ ζε πενίμδμ κδζηείαξ, ιεηαηζκήεδηε απυ
ημοξ παηένεξ ζηζξ δεηαεπηά ημο ιδκυξ Σμοη, ηδκ διένα δδθαδή ημο ηαεαβζαζιμφ
ημο καμφ ημο.
Η δόμα θαη ε πξνζθύλεζε αλήθνπλ ζηνλ Κύξην Ιεζνύ Φξηζηό εηο ηνλ αηώλα
ησλ αηώλσλ. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ημζιήεδηε δ εοθμβδιέκδ Θεμβκχζηδ, δ μπμία έγδζε ηαηά
ηζξ διένεξ ηςκ δζηαίςκ αοημηναηυνςκ Οκμνίμο ηαζ Αανηαδίμο.
Μζα ιένα ήνεε ιε δχνα ζημοξ δφμ αοημηνάημνεξ ηάπμζμξ απεζηαθιέκμξ
ημο ααζζθζά ηδξ Ηκδίαξ. Δπζζηνέθμκηαξ, ζοκάκηδζακ ζημκ δνυιμ ημοξ ηδκ πανεέκμ
Θεμβκχζηδ, δ μπμία ηναημφζε ζημ πένζ ηδξ έκα αζαθίμ ημ μπμίμ δζάααγε. Οζ δφμ
ααζζθζημί απεζηαθιέκμζ ηδκ έπζαζακ ηαζ ηδκ πήνακ ιαγί ημοξ ζημκ δνυιμ ηδξ
επζζηνμθήξ ζηδκ παηνίδα ημοξ. Ζ αβία Θεμβκχζηδ έβζκε δ επζηεθαθήξ ηςκ
ααζζθζηχκ αημθμφεςκ ηαζ ηςκ ζογφβςκ ημο ααζζθζά.
Μζα ιένα, μ βζμξ ημο ααζζθζά αννχζηδζε ζμαανά. Ζ αβία Θεμβκχζηδ ημκ
πήνε ζηα πένζα ηδξ ηαζ έηακε επάκς απυ αοηυκ ημ ζδιείμ ημο ζηαονμφ. Μεηά απυ
αοηυ εηείκμξ ζοκήθεε αιέζςξ. Σμ κέμ δζαδυεδηε ζε υθδ ηδ πχνα, ηαζ απυ εηείκδ
ηδκ διένα αθέεδηε εθεφεενδ.
Μζα θμνά πμο μ ααζζθζάξ πήβε ζημκ πυθειμ, ημκ ζηέπαζακ ποηκά ζφκκεθα
ηαζ μιίπθδ. Γκςνίγμκηαξ ημ ζδιείμ ημο ζηαονμφ, ημ μπμίμ ζοκήεζγε κα ηάκεζ δ αβία
Θεμβκχζηα, ημ έηακε ηαζ μ ίδζμξ επάκς ζηδκ μιίπθδ ηαζ αιέζςξ δζαθφεδηε. Δπίζδξ,
ιε ημ ζδιείμ ημο ζηαονμφ ζοκέηνζρε ημοξ επενμφξ ημο.
ηακ μ ααζζθζάξ βφνζζε απυ ημκ πυθειμ, έπεζε ζηα πυδζα ηδξ αβίαξ, ηαζ
ηδξ γήηδζε κα ααπηζζηεί ηυζμ μ ίδζμξ υζμ ηαζ μζ ηάημζημζ ηδξ πυθδξ ημο. Καεχξ δ
αβία ημφξ είπε υηζ δεκ είπε ημ δζηαίςια κα ααπηίγεζ, έζηεζθακ ιήκοια ζημκ
αοημηνάημνα Οκυνζμ βζα κα ημκ εκδιενχζμοκ υηζ απμδέπμκηαζ ηδ πνζζηζακζηή πίζηδ
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ηαζ κα ημο γδηήζμοκ κα ημοξ ζηείθεζ έκακ ζενέα βζα κα ημοξ ααπηίζεζ. Ο Οκυνζμξ
ημοξ έζηεζθε έκακ άβζμ ακαπςνδηή ζενέα, μ μπμίμξ ημοξ αάπηζζε υθμοξ ηαζ ημοξ
ημζκχκδζε ημο αβίμο χιαημξ ηαζ ημο ηζιίμο Αίιαημξ ημο Κονίμο ιαξ Υνζζημφ. Ζ
πανεέκμξ Θεμβκχζηδ πάνδηε βζα ηδκ έθεοζδ ημο ακαπςνδηή ζενέα ηαζ βέιζζακ ιε
εοθμβίεξ μ έκαξ ημκ άθθμ. Ανβυηενα δ αβία έηηζζε βοκαζηεία ιμκή βζα ηδκ ίδζα αθθά
ηαζ βζα πμθθέξ πανεέκμοξ μζ μπμίεξ πμεμφζακ ημκ ιμκαζηζηυ αίμ.
ηακ μ ζενέαξ επέζηνερε ζημκ αοημηνάημνα ηαζ ημο είπε πχξ μζ άκενςπμζ
ηδξ πυθδξ εζζήθεακ ζηδκ πίζηδ ημο Κονίμο ιαξ Υνζζημφ, μ αοημηνάημναξ
εοπανζζηήεδηε πμθφ ηαζ ζοιθχκδζε ιε ημκ ανπζεπίζημπμ κα πεζνμημκήζεζ ημκ
ζενέα επίζημπμ ηαζ κα ημκ λακαζηείθεζ πίζς ζε αοημφξ, μζ μπμίμζ ηαζ πάνδηακ πμθφ.
Δηεί άνπζζακ κα ηηίγμοκ ιεβάθδ εηηθδζία, δ μπμία υιςξ πνεζαγυηακ ιεβάθμοξ
ζηφθμοξ βζα κα ζηενεςεεί, Δηεί ημκηά οπήνπε ιεβάθμξ καυξ ηςκ εζδχθςκ πμο είπε
ηέημζμοξ ζηφθμοξ, Έηζζ, ημοξ πήνακ βζα κα ιπμνέζμοκ κα ηηίζμοκ ηδκ εηηθδζία. Οζ
οπυθμζπμζ ηάημζημζ ηδξ πυθδξ αημθμφεδζακ ηαζ αοημί ηδκ πίζηδ ημο Κονίμο
Υνζζημφ.
Ζ αβία πανεέκμξ Θεμβκχζηδ πάνδηε πμθφ βζα υθα αοηά. Ανβυηενα,
ημζιήεδηε ζηδ ιμκή ηδξ πενζηνζβονζζιέκδ απυ ηζξ πανεέκμοξ ηδξ ιμκήξ.
Οη πξνζεπρέο ηεο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέπα δεκάηη ογδόη ηος μηνόρ Σοςη
1) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ Πνξθπξίνπ.
2) Μλήκε ηνπ αγίνπ ηεθάλνπ ηνπ ηεξέσο θαη ηνπ αγίνπ κάξηπξνο Νηθήηα.
1) Σδκ διένα αοηή ιανηφνδζε μ άβζμξ Πμνθφνζμξ. Ήηακ δεμπμζυξ ηδξ
ηςιςδίαξ ηαζ βεθςημπμζυξ, ηαζ δεκ ήηακ πνζζηζακυξ ανπζηά. ηακ ημζιήεδηε μ
Κχκζηαξ, βζμξ ημο Κςκζηακηίκμο, ημκ δζαδέπεδηε μ Ημοθζακυξ μ Απμζηάηδξ, ημκ
μπμίμ θυκεοζε μ άβζμξ Μενημφνζμξ. Ο άπζζημξ ηαζ αζνεηζηυξ Ημοθζακυξ, ακζρζυξ ημο
αοημηνάημνα Κςκζηακηίκμο, δζέδςζε ηδκ εζδςθμθαηνία. Πμθθμί απυ ημοξ πζζημφξ
ιανηφνδζακ απυ ηα πένζα ημο. ηα βεκέεθζά ημο ιάγερε ηςιζημφξ, βεθςημπμζμφξ
ηαζ ακενχπμοξ ημο ηζίνημο· μ άβζμξ Πμνθφνζμξ ήηακ έκαξ απυ αοημφξ.
Ο άπζζημξ αοημηνάημναξ δζέηαλε ημκ Πμνθφνζμ κα οπμδοεεί ημκ πνζζηζακυ.
ηακ μ Πμνθφνζμξ έθηαζε ζημ ηεθεημονβζηυ ηδξ αβίαξ ααπηίζεςξ ηαζ έηακε ημ
ζδιείμ ημο ζηαονμφ επάκς απυ ημ κενυ εζξ ημ υκμια ημο Παηνυξ ηαζ ημο Τζμφ ηαζ
ημο Αβίμο Πκεφιαημξ, μ Κφνζμξ θχηζζε ημκ κμο ημο Πμνθονίμο, μ μπμίμξ δζέηνζκε
ηδ εεία πάνδ κα ηαηένπεηαζ ζημ κενυ ηαζ θαιπνυ θςξ κα ακαδφεηαζ απυ αοηυ. Συηε,
μ άβζμξ, αθμφ αοείζηδηε ηνεζξ θμνέξ ζημ κενυ, ζημ ηέθμξ αβήηε απυ αοηυ, έααθε ηα
εκδφιαηά ημο ηαζ μιμθυβδζε υηζ έβζκε πνζζηζακζηυξ.
Ο αοημηνάημναξ, αθμφ ζηδκ ανπή ημκ επεηίιδζε ηαζ ημκ απείθδζε,
οπμζπέεδηε κα ημο δχζεζ πμθθά δχνα. Πανυθα αοηά μ άβζμξ έθεβε ζοκεπχξ: «Δίιαζ
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πνζζηζακυξ. Δίιαζ πνζζηζακυξ». Σέθμξ, μ αοημηνάημναξ
απμηεθαθίζμοκ ηαζ έηζζ έθααε ημκ ζηέθακμ ημο ιανηονίμο.
Οη πξεζβείεο ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.

δζέηαλε

κα

ημκ

2) Σδκ αοηή διένα ηζιάηαζ δ ικήιδ ημο αβίμο ηεθάκμο ημο ζενέςξ ηαζ ημο
αβίμο ιάνηονμξ Νζηήηα.
Οη πξνζεπρέο ηνπο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέπα δεκάηη ενάηη ηος μηνόρ Σοςη
1) Μλήκε ηνπ αγίνπ Γξεγνξίνπ, παηξηάξρνπ ησλ Αξκελίσλ.
1) Σδκ διένα αοηή ηζιάηαζ δ ικήιδ ημο αβίμο Γνδβμνίμο, παηνζάνπμο ηςκ
Ανιεκίςκ, μ μπμίμξ ιανηφνδζε πςνίξ αζιαημποζία. Με ηδ εέθδζή ημο έβζκε
ζηθάαμξ ζηδ πχνα ηδξ Ανιεκίαξ ηαηά ηζξ διένεξ ημο ααζζθέα Σζνζδάηδ, πενί ημ έημξ
270 ι.Υ. Ο ααζζθέαξ αοηυξ, πμο δεκ ήηακ πνζζηζακυξ, υηακ εζζήθεε ζημκ καυ βζα κα
πνμζθένεζ εοιίαια ζηα είδςθα, ηάθεζε ημκ άβζμ κα πνμζθένεζ ιαγί ημο εοιίαια ζ‟
αοηά, ηάηζ πμο μ άβζμξ ανκήεδηε. Συηε μ ααζζθέαξ ημκ οπέααθε ζε θνζηηά
ααζακζζηήνζα ηαζ ηεθζηά ημκ πέηαλε ζ‟ έκακ ιεβάθμ άδεζμ ηναηήνα. Ο άβζμξ έγδζε
εηεί βζα 15 πνυκζα.
Κμκηά ζημκ ηναηήνα γμφζε ιζα δθζηζςιέκδ πήνα, δ μπμία είδε ζε υναια
ηάπμζμκ κα ηδξ θέεζ: «Φηζάλε ρςιί ηαζ πέηα ημ ζε αοηυκ ημκ ηναηήνα», ηάηζ πμο
ζοκέπζζε επί 15 έηδ κα ηάκεζ ηαεδιενζκά.
Ανβυηενα, ζοκέαδ μ ααζζθζάξ κα δζαηάλεζ κα θμκεοεμφκ μζ πανεέκμζ
Ανρίιδ ηαζ Αβάεδ, ηαεχξ ηαζ μζ θίθεξ ημοξ. Μεηά ημκ θυκμ ημοξ υιςξ θοπήεδηε
ζθμδνά, επεζδή ήεεθε κα πακηνεοεεί ηδκ αβία Ανρίιδ. Έηζζ, έπεζε ζε αανζά
αννχζηζα, απυ ηδκ μπμία δεκ εεναπεουηακ, ιέπνζ πμο δ αδεθθή ημο είδε ζε υκεζνμ
ηάπμζμκ κα ηδξ θέεζ: «Δάκ δεκ αβάθεηε ημκ Γνδβυνζμ απυ ημκ ηναηήνα, δεκ εα
εεναπεοεεί μ αδεθθυξ ζμο».
Συηε, έαβαθακ ημκ άβζμ απυ ημκ ηναηήνα. Ο άβζμξ πνμζεοπήεδηε επάκς
ζημκ ααζζθζά, μ μπμίμξ εεναπεφεδηε απυ ηδκ αννχζηζα ημο2.
Οη πξεζβείεο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

2

Ζ πθήνδξ αζμβναθία ημο οπάνπεζ ζηδ δεηάηδ πέιπηδ ημο ιδκυξ Κζάπη.
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Ημέπα εικοζηή ηος μηνόρ Σοςη
1) Ζ θνίκεζε ηνπ πάπα Aζαλαζίνπ Β΄, εηθνζηνχ νγδφνπ παηξηάξρνπ ηεο
Απνζηνιηθήο Έδξαο ηνπ αγίνπ Μάξθνπ.
2) Σν καξηχξην ηεο αγίαο Μειηηηλήο ηεο παξζέλνπ.
3) Ζ θνίκεζε ηεο αγίαο Θενπίζηεο.
1) Σδκ διένα αοηή ηαηά ημ έημξ 512 ι.Υ., ημζιήεδηε μ δίηαζμξ παηέναξ άβζμξ
Αεακάζζμξ Β΄, 28μξ παηνζάνπδξ ηδξ Απμζημθζηήξ Έδναξ ημο αβίμο Μάνημο. Ο
παηέναξ αοηυξ ήηακ μζημκυιμξ ηςκ εηηθδζζχκ ηδξ Αθελακδνείαξ. ηακ ημζιήεδηε μ
άβζμξ παηέναξ αααάξ Πέηνμξ Γ΄, μζ επίζημπμζ, μζ βένμκηεξ ηαζ μ θαυξ ζοιθχκδζακ
κα πεζνμημκδεεί παηνζάνπδξ, ελαζηίαξ ηδξ μνευδμλδξ πίζηδξ ημο ηαζ ηςκ βκχζεχκ
ημο.
Ο Αεακάζζμξ ήηακ άκδναξ εοζεαήξ, πθήνδξ Πκεφιαημξ Αβίμο ηαζ πίζηεςξ.
ηακ έβζκε παηνζάνπδξ, πμίιακε ημ θμβζηυ πμίικζμ ημο Κονίμο Υνζζημφ ιε
ελαζνεηζηή δελζυηδηα ηαζ ημ πνμζηάηεοζε απυ ημοξ ανπαηηζημφξ θφημοξ ιε ηδ
δζδαζηαθία ηαζ ηζξ πνμζεοπέξ ημο.
Πανέιεζκε ζημκ παηνζανπζηυ ενυκμ επί ηνία έηδ ηαζ εκκέα ιήκεξ, ηαζ
ηαηυπζκ ημζιήεδηε εκ εζνήκδ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο. Aκήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ηζιμφιε ηδκ ακάικδζδ ημο ιανηονίμο ηδξ αβίαξ Μεθζηζκήξ
ηδξ πανεέκμο.
Οη πξνζεπρέο ηεο αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
3) Δπίζδξ, ζήιενα ηζιμφιε ηδ ικήιδ ηδξ ημζιήζεςξ ηδξ αβίαξ Θεμπίζηδξ, δ
μπμία ήηακ πακηνειέκδ ηαζ είπε έκακ βζμ. Ο ζφγοβυξ ηδξ ημζιήεδηε υηακ αοηή ήηακ
αηυια κέα. Συηε απμθάζζζε κα βίκεζ ιμκαπή, ηαζ άνπζζε κα αζηείηαζ ζηδκ
πκεοιαηζηή γςή. Δπζδζδυηακ ζηδ κδζηεία, ηδκ αδζάθεζπηδ πνμζεοπή ηαζ ηζξ
ιεηάκμζεξ διένα ηαζ κφηηα. Πήβε ζημκ άβζμ παηένα αααά Μαηάνζμ, επίζημπμ
Νεηίμο. Σμο έηακε ιεηάκμζα, έθααε ηζξ εοθμβίεξ ημο, ηαζ ιεηά ημο γήηδζε κα
πνμζεοπδεεί βζ‟ αοηήκ ηαζ κα ηδκ εκδφζεζ ημ ιμκαπζηυ νάζμ. Ο επίζημπμξ ηδ
ζοιαμφθεοζε κα δμηζιαζηεί επί έκα έημξ ηαζ ηδξ οπμζπέεδηε υηζ εα ηδκ εκδφζεζ ημ
ιμκαπζηυ νάζμ ιεηά ημ έημξ αοηυ.
Ζ Θεμπίζηδ πήβε ζημ ζπίηζ ηδξ ηαζ ηθείζηδηε ζε έκα ιζηνυ δςιάηζμ.
Έηθεζζε ηδκ πυνηα ημο δςιαηίμο ηαζ έηακε έκα ιζηνυ άκμζβια ζε αοηυ. Ο βζμξ ηδξ,
πμο ήηακ ηυηε 12 εηχκ, θνυκηζγε βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ ηςκ ακαβηχκ ηδξ. Ζ
Θεμπίζηδ αολήεδηε ζηδκ έκημκδ άζηδζδ ιε αθμζίςζδ.
Ζ πνμκζά πέναζε, ηαζ μ επίζημπμξ είπε λεπάζεζ υηζ είπε οπμζπεεεί ζηδκ
αβία πςξ εα ηδκ εκέδοε ημ ιμκαπζηυ νάζμ. Σδ αθέπεζ θμζπυκ ζημκ φπκμ ημο κα έπεζ
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θαιπνή ιμνθή ηαζ κα ημο θέεζ: «Παηένα ιμο, πχξ ιε λέπαζεξ ιέπνζ ηχνα, πμο
απυρε πεεαίκς;». Ο παηέναξ επίζημπμξ ημ είδε αοηυ ζακ κα ήηακ λφπκζμξ· έηζζ,
δζάααζε βζα ηδ Θεμπίζηδ ηδκ εοπή ηδξ ιμκαπζηήξ ημονάξ ηαζ ηδκ εκέδοζε ημ
ιμκαπζηυ νάζμ. Καεχξ δεκ ανήηε ημοηημφθζ, έαβαθε ημ δζηυ ημο ηαζ ημ έααθε ζημ
ηεθάθζ ηδξ. Καηυπζκ ηδκ εκέδοζε ημ ιμκαπζηυ ζπήια ηαζ γήηδζε απυ ημκ οπμηαηηζηυ
ημο έκα άθθμ ημοηημφθζ βζα κα ημ θμνέζεζ. Ζ Θεμπίζηδ είπε έκακ αζδιέκζμ ζηαονυ
ζημ πένζ ηδξ, πμο ημο ημκ έδςζε θέβμκηαξ: «Γέλμο αοηυ απυ ηδκ οπμηαηηζηή ζμο».
Αοηυ εζπχεδηε υηακ ήηακ λφπκζμξ· ανήηε ημκ ζηαονυ ζημ πένζ ημο ηαζ παναηήνδζε
πςξ μ ζηαονυξ ήηακ οπένμπα θηζαβιέκμξ. Έιεζκε ηαηάπθδηημξ ηαζ δυλαζε ημκ Θευ.
Νςνίξ ημ πνςί μ επίζημπμξ πήβε ιε ημκ οπμηαηηζηυ ημο ζημ ζπίηζ ηδξ
εοθμβδιέκδξ αοηήξ βοκαίηαξ. Ο βζμξ ηδξ ημκ οπμδέπεδηε ηθαίβμκηαξ ιε πμθθά
δάηνοα. ηακ ημκ νχηδζε βζα πμζμκ θυβμ ηθαίεζ, εηείκμξ απάκηδζε θέβμκηαξ: «Ζ
ιδηένα ιμο ιε ηάθεζε ηα ιεζάκοηηα, ιε απμπαζνέηζζε ηαζ ιμο είπε: «,ηζ ζμο πεζ μ
επίζημπμξ, κα ημ ηάκεζξ ηαζ κα ιδκ ημ αιεθήζεζξ. Δβχ εα ακαπςνήζς αοηή ηδ κφηηα
ηαζ εα πάς ζημκ Κφνζμ Υνζζηυ». Έπεζηα πνμζεοπήεδηε βζα ιέκα ηαζ ιε
ζοιαμφθεοζε θέβμκηαξ: «Να ηδνήζεζξ υθα υζα ζμο είπα ηαζ κα ιδκ απεζεήζεζξ ζημκ
επίζημπμ παηένα ιαξ· ηχνα ανίζημιαζ ζηα πένζα ζμο».
Ο επίζημπμξ ήνεε ζημκ ηυπμ πμο ανζζηυηακ δ αβία ηαζ, ηαεχξ ηηφπδζε
ηδκ πυνηα ηδξ ηαζ δεκ έθααε απάκηδζδ, είπε: «Ζ εοθμβδιέκδ αοηή βοκαίηα είπε
πνάβιαηζ ακαπςνήζεζ», ηαζ είπε ζημκ οπμηαηηζηυ ημο κα ακμίλεζ ηδκ πυνηα. ηακ μ
επίζημπμξ ιπήηε ζημ δςιάηζμ, ανήηε ηδκ άβζα κα έπεζ παναδχζεζ ηδκ ροπή ηδξ ηαζ
κα είκαζ εκδεδοιέκδ ημ ιμκαπζηυ ζπήια πμο ηδξ είπε θμνέζεζ ζημ υναιά ημο, ηαεχξ
επίζδξ ηαζ ημ ημοηημφθζ.
Σα ιάηζα ημο επζζηυπμο βέιζζακ δάηνοα. Όικδζε ηαζ δυλαζε ημκ Θευ,
πμο ανίζηεζ ημκ ηνυπμ κα ζηακμπμζεί ηζξ επζεοιίεξ ηςκ αβίςκ Σμο. Σδκ ηφθζλε ιε
ζάαακμ, ηαηά ηδ ιμκαπζηή ζοκήεεζα, ηαζ ηάθεζε ζενείξ, πμο ηδκ έθενακ ζηδκ
εηηθδζία ηαζ πνμζεοπήεδηακ βφνς ηδξ, απμδίδμκηάξ ηδξ ιεβάθδ ηζιή.
ηδκ πυθδ πμο γμφζε δ Θεμπίζηδ γμφζε έκαξ άπζζημξ παναθοηζηυξ, πμο
ααζακζγυηακ απυ αηάεανηα πκεφιαηα. ηακ άημοζε ηζξ ραθιςδίεξ ηςκ ζενέςκ,
γήηδζε απυ ημοξ δζημφξ ημο κα ημκ πάκε εηεί πμο έηεζημ ημ ζχια ηδξ αβίαξ. ηακ
ημκ έθενακ ζηδκ εηηθδζία, πθδζίαζε ζημ άβζμ ζχια ιε πίζηδ, ηαζ αιέζςξ
εεναπεφεδηε. Ο ζαηακάξ αβήηε απυ ιέζα ημο ηαζ μ αζεεκήξ έβζκε ηαθά. Ο ίδζμξ ηαζ
μζ δζημί ημο πίζηερακ ζημκ Κφνζμ Υνζζηυ ηαζ μ επίζημπμξ ημοξ αάπηζζε.
θμζ υζμζ είπακ αζεέκεζεξ ή δοζπθαζίεξ ένπμκηακ ζηδκ εηηθδζία, άββζγακ
ημ ζεπηυ ζηήκςια ηαζ αιέζςξ εεναπεφμκηακ. ηακ μ ηοαενκήηδξ βζα ηα εαφιαηα
αοηά, πίζηερε ζημκ Κφνζμ Υνζζηυ ιαγί ιε ημοξ πενζζζυηενμοξ απυ ημοξ ηαημίημοξ
ηδξ πυθδξ. Πήβε ζηδκ εηηθδζία, πήνε ημ ζηήκςια ηαζ ημ έεαρε ιε ηζιή.
Αο δνμάδεηαη αηώληα ν Κύξηνο θαη Σσηήξαο καο Ιεζνύο Φξηζηόο, θαη ν
αγαζόο Παηέξαο Τνπ θαη ην Άγην Πλεύκα. Ακήλ.
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Ημέπα εικοζηή ππώηη ηος μηνόρ Σοςη
1) Μλήκε ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο, ηεο Θενηφθνπ.
2) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ Κππξηαλνχ θαη ηεο αγίαο Ηνπζηίλεο.
1) Σδκ διένα αοηή δ Δηηθδζία εμνηάγεζ ηδ ικήιδ ηδξ αζπίθμο Κονίαξ, ηδξ
Πανεέκμο Μανίαξ, ηδξ Θεμηυημο, δζά ηδξ μπμίαξ ήθεε δ ζςηδνία ζημκ Αδάι ηαζ
ημοξ απμβυκμοξ ημο.
Η πξεζβεία ηεο αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ηαηά ημ έημξ 257 ι.Υ. ιανηφνδζακ μ άβζμξ Κοπνζακυξ ηαζ δ
αβία Ημοζηίκα. Ο Κοπνζακυξ ήηακ άπζζημξ ηαζ ιάβμξ. Έιαεε ηδ ιαβεία ζηζξ πχνεξ
ηδξ Βμνεζμδοηζηήξ Αθνζηήξ ζε ηέημζμ ζδιείμ, χζηε κα λεπενάζεζ υθμοξ ημοξ άθθμοξ
ιάβμοξ. Ζ οπεναμθζηή ημο έπανζδ ηαζ δ οπενμρία ημο ημκ μδήβδζακ ζηδκ
Ακηζυπεζα, βζα κα πνμηαθέζεζ ημοξ εηεί ιάβμοξ ηαζ κα ηαοπδεεί ιπνμζηά ημοξ βζα ηδ
βκχζδ ημο.
ηακ έθεαζε εηεί, δ θήιδ ημο δζαδυεδηε. Κάπμζμξ κέμξ, βζμξ εκυξ απυ
ημοξ εοβεκείξ ηδξ πυθδξ, άημοζε βζ‟ αοηυκ. Ο κέμξ αοηυξ επζεοιμφζε ζθμδνά ιζα
πνζζηζακή πανεέκμ μκυιαηζ Ημοζηίκα, ηδκ μπμία είπε δεζ υηακ αοηή πήβαζκε ζηδκ
εηηθδζία, ηαζ δ ηανδζά ημο θθεβυηακ απυ ένςηα βζ‟ αοηήκ. Ήηακ αδφκαημκ κα
απμηηήζεζ αοηυ πμο επζεοιμφζε απυ αοηήκ είηε ιε πνήιαηα, είηε ιε θμαένεξ, είηε ιε
ιαβεία. Έηζζ, πνμζέθοβε ζημκ Κοπνζακυ ηαζ ημο παναπμκέεδηε βζα ηδκ ηαηάζηαζδ
ζηδκ μπμία είπε πενζέθεεζ, χζηε ιε ηδ ιαβεία ημο κα ηαηαηηήζεζ ηδκ ηανδζά ηδξ
Ημοζηίκδξ ηαζ κα εηπθδνχζεζ ηδκ επζεοιία ημο βζ‟ αοηήκ. Ο Κοπνζακυξ ημφ
οπμζπέεδηε ηδκ εηπθήνςζδ ηδξ επζεοιίαξ ημο. Υνδζζιμπμίδζε υθδ ηδκ ηέπκδ ηδξ
ιαβείαξ ημο αθθά απέηοπε. Κάεε θμνά πμο ηδξ έζηεθκε πθήεμξ δαζιυκςκ, αοημί ηδκ
έανζζηακ κα πνμζεφπεηαζ, ηζ έηζζ βονκμφζακ κζηδιέκμζ.
ηακ μ Κοπνζακυξ απέηοπε, ηάθεζε ημοξ δαίιμκεξ ηαζ ημοξ είπε: «Δάκ δεκ
ιμο θένεηε ηδκ Ημοζηίκα, εα αζπαζηχ ημκ πνζζηζακζζιυ». Συηε μ ανπδβυξ ηςκ
δαζιυκςκ επζκυδζε έκα ηέπκαζια βζα κα ημκ ελαπαηήζεζ. Γζέηαλε έκακ απυ ηδ
ζηναηζά ημο πνχηα κα ιεηαιθζεζεεί ηαζ κα πάνεζ ηδ ιμνθή ηδξ Ημοζηίκδξ, ηαζ ιεηά
κα πάεζ ζημκ Κοπνζακυ. Σμ πμκδνυ πκεφια έηακε βνήβμνα ηαζ έηακε χζηε κα ιάεεζ
μ Κοπνζακυξ ημκ ενπμιυ ηδξ Ημοζηίκδξ, βζα κα πανεί ηαζ κα ηδκ πενζιέκεζ. ηδ
ζοκέπεζα μ ζαηακάξ, ιεηαιθζεζιέκμξ ζε Ημοζηίκα, πήβε ζημκ Κοπνζακυ, μ μπμίμξ
πάνδηε, ζδηχεδηε κα ηδκ αβηαθζάζεζ ηαζ, απυ ηδ ιεβάθδ ημο πανά, ηδξ είπε:
«Καθςζυνζζεξ, ααζίθζζζα ηςκ βοκαζηχκ, Ημοζηίκα». ηδκ απθή ακαθμνά ημο
μκυιαηυξ ηδξ ημ πμκδνυ πκεφια πμο είπε ιεηαιθζεζεεί ζε Ημοζηίκα δζαθφεδηε ηαζ,
ηονζμθεηηζηά, «έβζκε ηαπκυξ», αθήκμκηαξ πίζς ημο ιζα απαίζζα μζιή. Ο Κοπνζάκμξ
ηαηάθααε υηζ υθα αοηά ήηακ έκα δυθζμ ηέπκαζια ημο ζαηακά, μ μπμίμξ δεκ
ιπμνμφζε κα ζηαεεί ιπνμζηά ηαζ ζηδκ απθή ακαθμνά ημο μκυιαηυξ ηδξ.
Αιέζςξ μ Κοπνζακυξ ζδηχεδηε ηαζ έηαρε ηα αζαθία ηδξ ιαβείαξ ημο.
Καηυπζκ ααπηίζηδηε απυ ημκ παηνζάνπδ Ακηζμπείαξ, μ μπμίμξ ημκ εκέδοζε ημ
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ιμκαπζηυ νάζμ. Λίβμ ανβυηενα ημκ πεζνμηυκδζε δζάημκμ ηαζ έπεζηα ζενέα.
Ανβυηενα, ημ 351 ι.Υ., υηακ πζα είπε αολδεεί ζηδκ ανεηή ηαζ ηα δυβιαηα ηδξ
Δηηθδζίαξ, ημκ πεζνμηυκδζακ επίζημπμ Κανεαβέκδξ. Πήνε ημκηά ημο ηδκ αβία
Ημοζηίκα ηαζ ηδκ έηακε δβμοιέκδ ιζαξ ημπζηήξ βοκαζηείαξ ιμκήξ.
ηακ ζοβηθήεδηε φκμδμξ ζηδκ Κανεαβέκδ, μ άβζμξ αοηυξ ήηακ έκαξ απυ
εηείκμοξ πμο ζοιιεηείπακ ζ‟ αοηήκ.
ηακ μ αοημηνάημναξ Γέηζμξ άημοζε βζα ημκ άβζμ Κοπνζακυ ηαζ ηδκ αβία
Ημοζηίκδ, ημοξ έθενε εκχπζυκ ημο ηαζ απαίηδζε απυ αοημφξ κα πνμζθένμοκ εοιίαια
ζηα είδςθα. ηακ εηείκμζ ανκήεδηακ, ημοξ οπέααθε ζε θνζηηά ααζακζζηήνζα ηαζ
ηεθζηά ημοξ απμηεθάθζζε ιε λίθμξ.
Οη πξνζεπρέο ηνπο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέπα εικοζηή δεςηέπα ηος μηνόρ Σοςη
1) Σν καξηχξην ησλ αγίσλ Κνηχια, Αμνχεο, ηεο αδειθήο ηνπ, θαη Σάηα, ηνπ
θίινπ ηνπ.
2) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ Ηνπιίνπ ηνχ Αθθάο, ζπληάθηε ηνπ βίνπ ησλ
καξηχξσλ.
1) Σδκ διένα αοηή ιανηφνδζακ μ άβζμξ Κμηφθαξ ηαζ δ αδεθθή ημο αβία Αλμφα,
παζδζά ηαζ μζ δφμ ημο απυν, ααζζθζά ηδξ Πενζίαξ, ηαεχξ ηαζ μ άβζμξ Σάηαξ, θίθμξ
ημο Κμηφθα. Ο ααζζθζάξ απυν θάηνεοε ηδ θςηζά ηαζ ημκ ήθζμ. Τπέααθθε ζε θνζηηά
ααζακζζηήνζα υζμοξ πίζηεοακ ζημκ Υνζζηυ, βζ‟ αοηυ ηαζ ηακέκαξ ζε υθδ ηδ πχνα
δεκ ημθιμφζε κα ακαθένεζ ημ υκμια ημο Υνζζημφ. Ο βζμξ ημο Κμηφθαξ είπε έκακ
θίθμ, ημκ Σάηα, πμο δζμζημφζε ηδ πχνα Μαβδαζαβδκή.
Κάπμζμζ ηαηδβυνδζακ ημκ Σάηα εκχπζμκ ημο ααζζθζά υηζ ήηακ πνζζηζακυξ.
Συηε μ ααζζθζάξ έζηεζθε έκακ εηπνυζςπυ ημο, ημκ Σμοιαπέν, βζα κα πζζημπμζήζεζ
ηδκ αηνίαεζα υζςκ θέβμκηακ ηαζ, ακ ήηακ αθδεζκά, κα ημκ οπμαάθεζ ζε
ααζακζζηήνζα. ηακ μ Κμηφθαξ, μ βζμξ ημο ααζζθζά, ηα έιαεε αοηά, πήβε ηζ αοηυξ
ζηδ πχνα εηείκδ, ζημκ θίθμ ημο Σάηα. ηακ μ εηπνυζςπμξ έθεαζε ηαζ δζαπίζηςζε
υηζ μ Σάηαξ ήηακ πνζζηζακυξ, δζέηαλε ημοξ άκηνεξ ημο κα ημκ πεηάλμοκ ζηδ θςηζά. Ο
άβζμξ Σάηαξ έηακε ημ ζδιείμ ημο ζηαονμφ επάκς απυ ηδ θςηζά, ηαζ δ θςηζά έζαδζε
αιέζςξ. Θαφιαζε βζ‟ αοηυ μ Κμηφθαξ ηαζ νχηδζε ημκ Σάηα: «Πχξ έιαεεξ αοηή ηδ
ιαβεία, αδεθθέ ιμο;». Ο Σάηαξ απάκηδζε: «Γεκ ήηακ ιαβεία αθθά έβζκε δζά ηδξ
πίζηεςξ ζημκ Κφνζμ Υνζζηυ». Σμκ νςηάεζ μ Κμηφθαξ: «Δάκ πζζηέρς, εα ιπμνμφζα
κα ηάκς ημ ίδζμ πνάβια;». Ο Σάηαξ ημφ είπε υηζ ιε ηδκ πίζηδ ιπμνεί κα ηάκεζ
πενζζζυηενα απυ αοηυ. Συηε μ Κμηφθαξ, βζμξ ημο ααζζθζά, πίζηερε ζημκ Υνζζηυ,
ιεηά πήβε ημκηά ζηδ θςηζά ηαζ, υηακ έηακε ημ ζδιείμ ημο ζηαονμφ, δ θςηζά
οπμπχνδζε ιαηνζά.
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Όζηενα απυ αοηά, μ εηπνυζςπμξ ημο ααζζθζά ημφ έζηεζθε ιήκοια
εκδιενχκμκηάξ ημκ βζα ημ ηζ είπε ζοιαεί. Ο ααζζθζάξ ημοξ ηάθεζε ηαζ δζέηαλε ημκ
απμηεθαθζζιυ ημο Σάηα, μ μπμίμξ έθααε έηζζ ημκ ζηέθακμ ημο ιανηονίμο. Χζηυζμ,
ημκ βζμ ημο Κμηφθα ημκ οπέααθε ζε δζαθυνςκ εζδχκ ααζακζζηήνζα. Σμκ πέηαλε ζηδ
θοθαηή ηαζ ημο έζηεζθε ηδκ αδεθθή ημο Αλμφα βζα κα ημκ πείζεζ κα επζζηνέρεζ ζηδκ
πίζηδ ημο παηένα ημο. ιςξ, μ Κμηφθαξ ηδ δίδαλε ημκ θυβμ ημο Θεμφ, ιε
απμηέθεζια κα ιεηαζηναθεί δ ηανδζά ηδξ ζηδκ πίζηδ ημο Κονίμο Υνζζημφ. Έπεζηα
ηδκ έζηεζθε ζε έκακ ζενέα, μ μπμίμξ ηδ αάπηζζε ηνοθά.
Ζ Αλμφα βφνζζε ζημκ παηένα ηδξ ηαζ ημο είπε: «Μαηάνζ κα είπεξ αοηυ πμο
μ αδεθθυξ ιμο ηζ εβχ έπμοιε, δζυηζ δεκ οπάνπεζ Θευξ άθθμξ απυ ημκ Ηδζμφ Υνζζηυ».
Ο ααζζθζάξ μνβίζηδηε ηαζ δζέηαλε κα ηδ ααζακίζμοκ, χζπμο ζημ ηέθμξ πανέδςζε
ηδκ ροπή ηδξ ζηα πένζα ημο Κονίμο Υνζζημφ.
ημ ιεηαλφ έδεζακ ημκ Κμηφθα ζε μονέξ αθυβςκ ηαζ ημκ έζονακ ζηα
αμοκά, χζπμο πανέδςζε ηαζ αοηυξ ηδκ ροπή ημο. Καηυπζκ ηειάπζζακ ημ ζχια ημο
ηαζ ημ πέηαλακ ζηα πμοθζά βζα κα ημ απμηεθεζχζμοκ. ηακ έθοβακ μζ ζηναηζχηεξ, μ
Κφνζμξ έδςζε εκημθή ζε αβίμοξ ζενείξ ηαζ δζαηυκμοξ κα πάκε ηνοθά ηδ κφηηα ηαζ κα
πάνμοκ ημ ηίιζζμ ζχια, πμο έθαιπε ζακ ημ πζυκζ, ηαζ κα ημ ηνφρμοκ ιέπνζ ηδκ
ηαηάπαοζδ ηςκ δζςβιχκ, υπςξ ηαζ έβζκε.
Οη πξεζβείεο ηνπο αο είλαη καδί κε όινπο καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ιανηφνδζε μ άβζμξ Ημφθζμξ ημφ Αηθάξ3, ζοκηάηηδξ ημο αίμο
ηςκ ιανηφνςκ. Ο Κφνζμξ Υνζζηυξ ημφ ακέεεζε κα θνμκηίζεζ βζα ηα ζχιαηα ηςκ
αβίςκ ιανηφνςκ, κα ηα ηοθίλεζ ζε ζάαακα ηαζ κα ηα ζηείθεζ ζηδκ παηνίδα ηςκ
ιανηφνςκ. Ο Κφνζμξ ηφθθςζε ηζξ ηανδζέξ ηςκ ανιμδίςκ, χζηε ηακείξ δεκ ημο έθενε
ακηίννδζδ. Δπίζδξ, πμηέ δεκ ημκ ακάβηαζακ κα θαηνεφζεζ ηα είδςθα. Ο Κφνζμξ ημκ
θφθαλε χζηε κα θνμκηίζεζ βζα ημοξ ιάνηονεξ. Γζα ημκ ζημπυ αοηυ πνεζάζηδηε 300
κέμοξ, μζ μπμίμζ ζοκέβναρακ ημκ αίμ ηςκ αβίςκ ιανηφνςκ ηαζ ημκ έζηεζθακ ζηδκ
παηνίδα ημοξ.
Ο ίδζμξ μ άβζμξ Ημφθζμξ θνυκηζγε ημοξ αβίμοξ ιάνηονεξ ηαζ πενζέεαθπε ηζξ
πθδβέξ ημοξ. Οζ ιάνηονεξ ημκ εοθμβμφζακ θέβμκηαξ: «Πνέπεζ κα πφζεζξ ημ αίια ζμο
εζξ ημ υκμια ημο Κονίμο ιαξ Υνζζημφ, χζηε κα ζοβηαηανζειδεείξ ιε ημοξ
ιάνηονεξ».
ηακ θμζπυκ δ ααζζθεία ημο άπζζημο αοημηνάημνα Γζμηθδηζακμφ ηεθείςζε,
ααζίθεοζε μ δίηαζμξ Κςκζηακηίκμξ. Ο Κφνζμξ Υνζζηυξ εέθδζε κα εηπθδνχζεζ υζα
μζ άβζμζ ιάνηονεξ είπακ πνμθδηεφζεζ ζημκ άβζμ Ημφθζμ χζηε κα ζοβηαηανζειδεεί
ιεηαλφ ηςκ ιανηφνςκ. Ο Κφνζμξ θμζπυκ ημο έδςζε εκημθή κα πάεζ ζημκ Ανηάκζμ,
δζμζηδηή ηδξ πυθδξ αιακμφδ, ηαζ κα μιμθμβήζεζ ημκ Κφνζμ Υνζζηυ. Ο άβζμξ πήβε
ζηδκ πυθδ πμο ημο οπέδεζλε μ Κφνζμξ, ηαζ μ δζμζηδηήξ ημκ οπέααθε ζε πμθθά
ααζακζζηήνζα, αθθά μ Κφνζμξ ημκ εκίζποε. ηακ μ δζμζηδηήξ δζέηαλε κα ημκ θένμοκ
ζηα είδςθα βζα κα ηα πνμζηοκήζεζ, μ άβζμξ πνμζεοπήεδηε ηαζ ηυηε δ βδ άκμζλε ηαζ
3

Ζ πυθδ Αηθάξ ακήηεζ ζηδκ πενζθένεζα ημο Δθ-Φαζκ, ηδξ επανπίαξ Δθ-Μζκζά.
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ηαηάπζε ηα 70 είδςθα ηαζ ημοξ 140 ζενείξ πμο ηα οπδνεημφζακ. ηακ μ δζμζηδηήξ
είδε ηδκ ηαηαζηνμθή ηςκ εζδχθςκ ημο ηαζ ηςκ ζενέςκ ημοξ, πίζηερε ζημκ Κφνζμ
Υνζζηυ.
Καηυπζκ μ δζμζηδηήξ πήβε ιαγί ιε ημκ άβζμ ζημκ δζμζηδηή ηδξ πυθεςξ
4
Άενζαζξ , μ μπμίμξ ααζάκζζε ημκ άβζμ Ημφθζμ θνζηηά, αθθά μ Κφνζμξ Υνζζηυξ ημκ
εκίζποε.
Κάπμηε ήηακ εμνηή ηςκ εζδχθςκ, ηαζ δζαηυζιδζακ ημκ καυ ιε δζάθμνα ζημθίδζα,
θχηα, αβάθιαηα ηαζ ηθάδμοξ θμζκζηχκ. ΄Έηθεζζακ ηζξ πυνηεξ ιέπνζ ηδκ επυιεκδ
διένα, μπυηε ηαζ εα άνπζγε δ εμνηή. Ο άβζμξ γήηδζε απυ ημκ Κφνζμ κα ηαηαζηνέρεζ
ηα είδςθά ημοξ. Έηζζ, μ Κφνζμξ έζηεζθε άββεθυ ημο, πμο έημρε ηα ηεθάθζα ηςκ
εζδχθςκ, ιμοηγμφνςζε ηα πνυζςπά ημοξ ιε ηέθνα, ηαζ έηαρε υθμοξ ημοξ θμίκζηεξ
ηαζ υθα ηα είδςθα ημο καμφ. Σμ επυιεκμ πνςί, υηακ μ ηυζιμξ ήνεε ηαηάθθδθα
εκδεδοιέκμξ βζα ηδ βζμνηή ηαζ είδε ηζ είπε ζοιαεί ζημοξ εεμφξ ημο, ακαβκχνζζε ηδκ
έθθεζρδ ηδξ δφκαιήξ ημοξ. Συηε μ δζμζηδηήξ ηδξ πυθδξ ηαζ ιεβάθμξ ανζειυξ
ηαημίηςκ πίζηερακ ζημκ Κφνζμ Υνζζηυ. Μεηά μ άβζμξ πήβε ζηδκ πυθδ Σμαά5 ιαγί
ιε ημκ δζμζηδηή ηήξ αιακμφδ ηαζ ημκ δζμζηδηή ηήξ Αενίαεςξ ηαζ υθμζ ιαγί
ζοκάκηδζακ ημκ δζμζηδηή ηδξ Αθέλακδνμ. Ανπζηά μ Αθέλακδνμξ απέθοβε κα ημοξ
ααζακίζεζ, αθθά ανβυηενα δζέηαλε ημοξ άκδνεξ ημοξ κα ημοξ απμηεθαθίζμοκ.
Μανηφνδζακ μ Ημφθζμξ ηαζ μζ δφμ βζμζ ημο, Θευδςνμξ ηαζ Ηςάκκδξ, μζ οπδνέηεξ ημο,
μζ δζμζηδηέξ ηήξ αιακμφδ ηαζ ηδξ Αενίαεςξ, ηαζ πμθθμί άθθμζ. Ο ζοκμθζηυξ
ανζειυξ ημοξ ακένπεηαζ ζημοξ 1500. Καηυπζκ πήβακ ημ ζχια ημο αβίμο Ημοθίμο
ιαγί ιε ηα ζχιαηα ηςκ βζςκ ημο ζηδκ Αθελάκδνεζα, ηαεχξ ήηακ δ παηνίδα ημοξ.
Οη πξεζβείεο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέπα εικοζηή ηπίηη ηος μηνόρ Σοςη
1) Σν καξηχξην ησλ αγίσλ Δπλαπίνπ (Ολαλίνπ) θαη Αλδξένπ.
2) Σν καξηχξην ηεο αγίαο Θέθιαο.
3) Ζ επαλαιεηηνπξγία ηνπ λανχ ηεο Παξζέλνπ ζην Υαξέη Δι-Ρνπκ.
1) Σδκ διένα αοηή ιανηφνδζακ μζ δίηαζμζ άβζμζ Δοκάπζμξ (Οκάκζμξ) ηαζ
Ακδνέαξ, μ αδεθθυξ ημο. Οζ άβζμζ αοημί ήηακ βζμζ εκυξ απυ ημοξ εοβεκείξ ηδξ πυθεςξ
Λφδδα. Δίπακ ζοιθςκήζεζ απυ ιζηνή δθζηία κα βίκμοκ ιμκαπμί. Έηζζ, πήβακ ζε έκα
απυ ηα ιμκαζηήνζα ηδξ ονίαξ ηαζ έβζκακ ιμκαπμί εηεί. Ανβυηενα, πήβακ ζημκ
ζεπηυ άβζμ αααά Μαηάνζμ, έβζκακ οπμηαηηζημί ημο ηαζ έιεζκακ ιαγί ημο βζα ηνία
πνυκζα, γχκηαξ ιε αβάπδ ηαζ ηαπεζκμθνμζφκδ, κδζηεφμκηαξ ηαζ πνμζεοπυιεκημζ
αδζάημπα. Ζ αζηδηζηή ημοξ γςή έβζκε βνήβμνα βκςζηή. Έηζζ, μ Δοκάπζμξ (Οκάκζμξ)
4

Λείρακα ηδξ πυθεςξ Άενζαζξ οπάνπμοκ ημκηά ζηδκ πυθδ Μπακά.

5

Λείρακα ηδξ πυθεςξ Σμαά οπάνπμοκ ημκηά ζηδκ πυθδ Σάκηα.
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ελεθέβδ ηαζ πεζνμημκήεδηε επίζημπμξ ηαζ μ Ακδνέαξ ζενέαξ. Πμίιακακ ημ πμίικζμ
ημο Υνζζημφ ιε ηδ ιεβαθφηενδ δοκαηή θνμκηίδα, οπενκζηχκηαξ ηδκ ροπή ηαζ ημ
ζχια ημοξ.
ηακ μ Ημοθζακυξ, μ άπζζημξ εζδςθμθάηνδξ αοημηνάημναξ, άημοζε βζ‟
αοημφξ, ημοξ ηάθεζε ηαζ ημοξ δζέηαλε κα ανκδεμφκ ηδκ πίζηδ ημοξ ζημκ Κφνζμ
Υνζζηυ, ηαζ κα αζπαζημφκ ηδκ εζδςθμθαηνία. ηακ ανκήεδηακ κα οπαημφζμοκ,
ημοξ ααζάκζζε θνζηηά χζπμο πανέδςζακ ημ πκεφια ζηα πένζα ημο Κονίμο Υνζζημφ,
ζημκ Οπμίμ ακήηεζ δ δυλα. Ο ηαεέκαξ ημοξ έθααε ηνεζξ ζηεθάκμοξ: έκακ βζα ηδ
ιμκαζηζηή ηαζ αζηδηζηή ζδζυηδηα ηαζ θαηνεία, έκακ βζα ηδκ ζενςζφκδ ηαζ ηδκ
ηπενάζπζζδ ημο πμζικίμο απυ ημοξ ζαηακζημφξ θφημοξ, ηαζ έκακ βζα ημ ιανηφνζμ ηαζ
ηδκ έηποζδ ημο αίιαηυξ ημοξ βζα ηδ πνζζηζακζηή πίζηδ.
Οη πξνζεπρέο θαη ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ηεθείηαζ δ ικήιδ ηδξ αβίαξ ιάνηονμξ Θέηθαξ, ηδξ κφιθδξ ημο
Υνζζημφ.
Οη πξνζεπρέο ηεο αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
3) Σδκ αοηή διένα ηαηά ημ έημξ 1029 ηςκ ιανηφνςκ (1313 ι.Υ.)
επακαθεζημφνβδζε μ καυξ ηδξ Πανεέκμο ζημ Υανέη Δθ-Ρμοι ζημ Κάζνμ, έπμκηαξ
ηθείζεζ πνζκ βζα 11 έηδ.
Η πξεζβεία ηεο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέπα εικοζηή ηεηάπηη ηος μηνόρ Σοςη
1) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Γξεγνξίνπ ηνπ αζθεηνχ.
2) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ Κνδξάηνπ, ελφο εθ ησλ εβδνκήθνληα απνζηφισλ.
1) Σδκ διένα αοηή ημζιήεδηε μ άβζμξ Γνδβυνζμξ μ αζηδηήξ, μ μπμίμξ ήηακ βζμξ
εοζεαχκ ηαζ πμθφ πθμοζίςκ πνζζηζακχκ βμκέςκ απυ ιζα πυθδ ηδξ Άκς Αζβφπημο.
Οζ βμκείξ ημο επζιεθήεδηακ πμθφ ζημ κα δζδάλμοκ ημκ βζμ ημοξ νδημνζηή, ζαηνζηή
ηαζ ηδκ πίζηδ ηδξ Δηηθδζίαξ. Έπεζηα, ημκ πήβακ ζημκ παηένα αααά Ηζαάη, επίζημπμ
ηδξ πυθδξ ημοξ, μ μπμίμξ ημκ πεζνμεέηδζε ράθηδ βζα κα οπδνεηεί ημ εοζζαζηήνζμ.
ηακ εέθδζακ κα ημκ πακηνέρμοκ, αοηυξ ανκήεδηε. Ανβυηενα, μ επίζημπμξ ημκ
πνμήβαβε ζε ακαβκχζηδ. Ο Γνδβυνζμξ αθμζζχεδηε ζηδκ πνμζεοπή. Δπίζδξ, απυ
ιζηνυξ έηθζκε ζηδ ιυκςζδ, βζ‟ αοηυ επζζηεπηυηακ ζοπκά ημκ αααά Παπχιζμ. Πήνε
πμθθά πνήιαηα απυ ημοξ βμκείξ ημο ηαζ ηα έδςζε ζημκ άβζμ Παπχιζμ, ζηεηεφμκηάξ
ημκ κα ηα δαπακήζεζ βζα ηδκ ακέβενζδ ιμκχκ. Ο άβζμξ δέπεδηε ηδκ εθεδιμζφκδ ημο
ηαζ ηδ δαπάκδζε ζηδκ ακέβενζδ ηςκ ιμκχκ ημο ζενμφ ημζκμαίμο. Ανβυηενα, πήβε
ζημκ αααά Παπχιζμ, ημκηά ζημκ μπμίμ έβζκε ιμκαπυξ. Δπζδυεδηε ζηδκ άζηδζδ
38

υθςκ ηςκ ανεηχκ, ζε ζδιείμ πμο, απυ ημ αθέιια ηαζ ηδκ πανμοζία ημο ηαζ ιυκμ, μ
θζθήδμκμξ ιάεαζκε ηδκ αβκυηδηα. Έιεζκε εηεί βζα 13 έηδ.
ηακ μ άβζμξ Μαηάνζμξ επζζηέθεδηε ημκ άβζμ Παπχιζμ, μ άβζμξ Γνδβυνζμξ
γήηδζε απυ ημκ άβζμ Παπχιζμ κα ημο επζηνέρεζ κα επζζηνέρεζ ιε ημκ άβζμ Μαηάνζμ,
ιε ημκ μπμίμ έιεζκε δφμ έηδ. Καηυπζκ νχηδζε ημκ άβζμ Μαηάνζμ ακ ιπμνμφζε κα
γήζεζ ιυκμξ ηαζ εηείκμξ ημο ημ επέηνερε. Βνήηε ιζα ιζηνή ζπδθζά ζημ αμοκυ, ζηδκ
μπμία έιεζκε βζα επηά έηδ. Δπζζηεπηυηακ ημκ άβζμ Μαηάνζμ δφμ θμνέξ ημκ πνυκμ,
ηαηά ηζξ εμνηέξ ηςκ Υνζζημοβέκκςκ ηαζ ημο Πάζπα. βζα κα ημκ ζοιαμοθεφεηαζ βζα
ημκ πκεοιαηζηυ ημο αβχκα.
ηακ ζοιπθήνςζε 22 έηδ πκεοιαηζημφ αβχκα, μ Θευξ εέθδζε κα ημκ
ακαπαφζεζ. Σμο έζηεζθε άββεθμ, μ μπμίμξ ημο είπε υηζ ιεηά απυ ηνεζξ διένεξ εα
ακαπςνμφζε απυ ημκ ηυζιμ ημφημ. Ο άβζμξ Γνδβυνζμξ ηάθεζε ημοξ βένμκηεξ ηδξ
ενήιμο, ημοξ απμπαζνέηδζε ηαζ ημοξ γήηδζε κα ημκ εοιμφκηαζ ζηζξ πνμζεοπέξ ημοξ.
Σνεζξ διένεξ ανβυηενα, ημζιήεδηε εκ εζνήκδ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο γηα λα καο θπιάηηνπλ από θάζε θαθό.
Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ιανηφνδζε μ άβζμξ Κμδνάημξ, έκαξ εη ηςκ εαδμιήημκηα
απμζηυθςκ, ημοξ μπμίμοξ είπε δζαθέλεζ μ Κφνζμξ. Γεκκήεδηε ζηδκ Αεήκα ηαζ ήηακ
έκαξ απυ ημοξ πθμοζίμοξ ηαζ ιμνθςιέκμοξ εοβεκείξ ηδξ πυθδξ. Πίζηερε ζημκ Κφνζμ
Υνζζηυ ηαζ ημκ δζαηυκδζε. Έπμκηαξ θάαεζ ηδ πάνδ ημο Παναηθήημο ηαηά ηδκ διένα
ηδξ Πεκηδημζηήξ, ηήνολε ημ γςμπμζυ Δοαββέθζμ ζε πμθθέξ πχνεξ. ηακ πήβε ζηδκ
πυθδ ηδξ Μαβκδζίαξ ηαζ ηήνολε εηεί, μζ ηάημζημζ ηδξ πυθδξ πίζηερακ. Σμοξ αάπηζζε
ηαζ ημοξ δίδαλε ηζξ γςμπμζέξ εκημθέξ. Καηυπζκ επέζηνερε ζηδκ Αεήκα, βζα κα
ηδνφλεζ ηαζ εηεί, αθθά ημκ θζεμαυθδζακ ηαζ ημκ ααζάκζζακ θνζηηά. Σεθζηά ημκ
πέηαλακ ζηδ θςηζά, θαιαάκμκηαξ έηζζ ημκ ζηέθακμ ημο ιανηονίμο.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέπα εικοζηή πέμπηη ηος μηνόρ Σοςη
1) Ζ θνίκεζε ηνπ πξνθήηνπ Ησλά.
1) Σδκ διένα αοηή ημζιήεδηε μ ιεβάθμξ πνμθήηδξ Ηςκάξ, βζμξ ημο Αιαεί.
Λέβεηαζ υηζ ήηακ βζμξ ηδξ πήναξ ηδξ ανεπηά, ηδκ μπμία μ πνμθήηδξ Ζθίαξ είπε
ακαζηήζεζ απυ ημοξ κεηνμφξ. Ο Ηςκάξ αημθμφεδζε ημκ Ζθία, ημκ δζαηυκδζε, ηαζ
έθααε ηδ πάνδ ηδξ πνμθδηείαξ. Μεηά απυ εεία έιπκεοζδ, πήβε ζηδκ πυθδ Νζκεοή
βζα κα κμοεεηήζεζ ημοξ ηαημίημοξ ηδξ ηαζ κα ημοξ πνμεζδμπμζήζεζ υηζ ιεηά απυ ηνεζξ
διένεξ δ πυθδ εα ηαηαζηναθεί. Ο Ηςκάξ ακανςηήεδηε ιέζα ημο: «Δάκ μ Θευξ
ήεεθε κα ημοξ ηαηαζηνέρεζ, δεκ εα ημοξ πνμεζδμπμζμφζε. Φμαάιαζ υηζ, ακ πάς ζ‟
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αοημφξ ηαζ ημοξ ιεηαθένς ηδκ πνμεζδμπμίδζδ αοηή, εηείκμζ εα ιεηακμήζμοκ ηαζ μ
Θευξ δεκ εα ημοξ ηαηαζηνέρεζ. Έηζζ εα απμδεζπεχ ρεφηδξ ηαζ ηακέκαξ δεκ εα ιε
αημφεζ ηαζ πζεακχξ κα ιε ζημηχζμοκ επεζδή ημοξ ιεηέθενα ρεφηζημ ιήκοια απυ
ημκ Θευ. Γζ‟ αοηυ εα ηα παναηήζς ηαζ εα θφβς». Σζ ζηέρδ ήηακ αοηή ημο πνμθήηδ;
Πχξ εα ιπμνμφζε ηακείξ κα δζαθφβεζ απυ ημ πνυζςπμ ημο Θεμφ; Με ηδ θοβή ημο,
εέθδζε κα θφβεζ ιαηνζά απυ ηδ Νζκεοή, ηαεχξ δεκ ήεεθε κα πνμεζδμπμζήζεζ ημοξ
ηαημίημοξ ηδξ, επεζδή βκχνζγε υηζ μ Θευξ είκαζ μζηηίνιςκ ηαζ εθεήιςκ, ιαηνυεοιμξ
ηαζ πμθοέθεμξ. ηέθηδηε υηζ, ακ ιείκεζ ιαηνζά απυ ηδ Νζκεοή, μ Κφνζμξ εα ζηείθεζ
άθθμκ πνμθήηδ κα ηδνφλεζ ζ‟ αοηή ηδκ πυθδ.
Έθοβε θμζπυκ ιαηνζά απυ ημ πνυζςπμ ημο Κονίμο ηαζ πήβε ζηδκ Ηυππδ.
Δηεί ανήηε έκα πθμίμ πμο πήβαζκε ζηδ Θανζίξ ηαζ επζαζαάζηδηε ζ‟ αοηυ. ιςξ, μ
Κφνζμξ ζήηςζε ζθμδνυ άκειμ, απυ ημκ μπμίμ λέζπαζε θμαενή θμονημφκα ζηδ
εάθαζζα, ιε απμηέθεζια ημ πθμίμ κα ηζκδοκεφεζ κα ηζαηζζηεί. θμζ μζ επζααίκμκηεξ
ηνυιαλακ ηαζ ηαεέκαξ ηαθμφζε ιε ηναοβέξ ημκ εευ ημο βζα αμήεεζα. θμζ έθεβακ
ζημκ δζπθακυ ημοξ: «Να νίλμοιε αιέζςξ ηθήνμοξ, βζα κα ιάεμοιε ελαζηίαξ ηίκμξ
έπεζε πάκς ιαξ ημ ηαηυ αοηυ». ηακ θμζπυκ έννζλακ ηθήνμοξ, μ ηθήνμξ έπεζε ζημκ
Ηςκά. Συηε ημο είπακ: «Σζ έπεζξ ηάκεζ χζηε κα ιαξ ανεζ ηέημζμ ηαηυ;». Δηείκμξ ημοξ
απάκηδζε: «Ρίληε ιε ζηδ εάθαζζα, ηαζ εα ζςεείηε». Εήηδζακ θμζπυκ ηδ ζοβπχνεζδ
ημο Θεμφ ηαζ ιεηά πέηαλακ ημκ Ηςκά ζηδ εάθαζζα. Δηεί ημκ ηαηάπζε έκα ηήημξ,
ζηδκ ημζθζά ημο μπμίμο έιεζκε επί ηνεζξ διένεξ ηαζ ηνεζξ κφηηεξ, ηαζ ιεηά
λεανάζηδηε ζηδκ αηηή.
Ζ θοβή ημο πνμθήηδ Ηςκά ηαζ δ νίρδ ημο ζηδ εάθαζζα έβζκακ βζα κα
εηδδθςεεί ημ εαφια ηδξ παναιμκήξ ημο ζηδκ ημζθζά ημο ηήημοξ επί ηνεζξ διένεξ ηαζ
ηδξ ααθααμφξ ελυδμο ημο απυ αοηήκ ιεηά. Σμ εαφια αοηυ ήηακ ζφιαμθμ ηαζ
πνμηφπςζδ ηδξ ακαζηάζεςξ ημο ςηήνα ιαξ απυ ημκ ηάθμ ιεηά απυ ηνεζξ διένεξ.
Μεηά θμζπυκ ηδκ έλμδυ ημο απυ ημ ηήημξ, μ Ηςκάξ ζδηχεδηε αιέζςξ ηαζ
πήβε ζηδ Νζκεοή. Δηεί ηήνολε ζημοξ ηαημίημοξ ηδξ ηαζ υθμζ ιεηεκυδζακ: μ
ααζζθζάξ, μζ εοβεκείξ, μζ θηςπμί, μζ βένμκηεξ ηαζ μζ κέμζ. θμζ έηναλακ ζημκ Θευ ιε
κδζηεία ηαζ ιεηεζηνάθδζακ. Ο Κφνζμξ δέπεδηε ηδ ιεηάκμζά ημοξ ηαζ ημοξ εθέδζε.
Όζηενα, μ Ηςκάξ βφνζζε ζηδ βδ ημφ Ηζναήθ, υπμο ηαζ ημζιήεδηε. Έγδζε πάκς απυ
900 έηδ πνμ ηδξ εθεφζεςξ ημο Κονίμο Ηδζμφ ηαζ πνμθήηεοζε ηαηά ηζξ διένεξ ημο
Aιχξ ηαζ ημο βζμο ημο Χζδέ. Απυ ηα πενίπμο 100 έηδ ηδξ γςήξ ημο, πνμθήηεοζε βζα
πάκς απυ 70 έηδ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.
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Ημέπα εικοζηή έκηη ηος μηνόρ Σοςη
1) Ο επαγγειηζκφο ηνπ Εαραξία απφ ηνλ αξράγγειν Γαβξηήι γηα ηε γέλλεζε
ηνπ αγίνπ Ησάλλνπ ηνπ Βαηηζηνχ.

1) Σδκ διένα αοηή έβζκε μ εοαββεθζζιυξ ημο ζενέα Εαπανία βζα ηδ βέκκδζδ ημο
Ηςάκκμο ημο Βαπηζζημφ. Ο Εαπανίαξ είπε πνμπςνήζεζ πμθφ ζηδκ δθζηία ηαζ δ
βοκαίηα ημο Δθζζάαεη ήηακ ζηείνα, ηαεχξ είπε πανέθεεζ μ πνυκμξ ηδξ βζα κα ιπμνεί
κα βεκκήζεζ παζδζά. Ο Εαπανίαξ πνμζεοπυηακ ηαζ ζηέηεοε ζοκεπχξ ημκ Θευ κα ημο
δχζεζ έκα παζδί, επεζδή μζ βζμζ ημο Ηζναήθ επζηζιμφζακ ημοξ άηεηκμοξ, ημοξ
μκείδζγακ, ηαζ έθεβακ υηζ δεκ είκαζ εοθμβδιέκμζ, δζυηζ μ Θευξ είπε πεζ ζημκ Αδάι ηαζ
ηδκ Δφα: «Αολάκεζεε ηαζ πθδεφκεζεε».
Ο Κφνζμξ εθέδζε ημκ Εαπανία ηαζ εζζάημοζε ημ αίηδιά ημο. Σμο έζηεζθε
ημκ ανπάββεθμ Γαανζήθ βζα κα ημο εοαββεθζζηεί ηδ βέκκδζδ ημο Ηςάκκμο. Ο
ανπάββεθμξ ειθακίζηδηε ζημκ Εαπανία υηακ ήηακ ζημ ζενυ Βήια, υπςξ ακαθένεζ ημ
άβζμ Δοαββέθζμ (Λμοη. 1:11), ηαζ ημο εοαββεθίζηδηε ηδ βέκκδζδ ημο ιεβάθμο
πνμθήημο Ηςάκκμο, θέβμκηάξ ημο υηζ μ Ηςάκκδξ εα πνμπμνεοεεί ημο Υνζζημφ, υπςξ
είπακ πνμείπεζ μζ πνμθήηεξ: «Θα πδβαίκεζ ιπνμζηά απυ Αοηυκ». Ο Εαπανίαξ
νχηδζε ημκ ανπάββεθμ: «Πχξ εα αεααζςεχ βζ‟ αοηυ, αθμφ εβχ είιαζ βένμκηαξ ηαζ δ
βοκαίηα ιμο πνμπςνδιέκδ ζηδκ δθζηία;». Ο ανπάββεθμξ ημφ απάκηδζε υηζ έπεζ
ζηαθεί απυ ημκ Θευ βζα κα ημο εοαββεθζζηεί ηδ βέκκδζδ ημο Ηςάκκμο, ηαζ υηζ δεκ
είκαζ ζςζηυ κα αιθζαάθθεζ. Μεηά ημο είπε υηζ εα ιείκεζ πςνίξ θςκή ιέπνζ κα
βεκκδεεί ημ παζδί ημο.
Καηά ηδκ διένα ηδξ πενζημιήξ ημο Ηςάκκδ, νχηδζακ ημκ Εαπανία βζα ημ
υκμια ημο παζδζμφ. Δηείκμξ γήηδζε ιζα πθάηα, επάκς ζηδκ μπμία έβναρε
«Ηςάκκδξ». Αιέζςξ ημ ζηυια ημο άκμζλε. Συηε ιίθδζε, δυλαζε ημκ Θευ, ηαζ
πνμθήηεοζε βζα ημκ βζμ ημο Ηςάκκδ ηαζ ημκ Κφνζμ Ηδζμφ. Δίπε υηζ μ βζμξ ημο εα βίκεζ
πνμθήηδξ ηαζ εα πνμπμνεοεεί ημο πνμζχπμο ημο Κονίμο.
Οη πξνζεπρέο ηνπ ηεξέα απηνύ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν
Θεόο καο. Ακήλ.

Ημέπα εικοζηή εβδόμη ηος μηνόρ Σοςη
1) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ Δπζηαζίνπ θαη ησλ δχν γησλ ηνπ.
1) Σδκ διένα αοηή ιανηφνδζακ μ άβζμξ Δοζηάεζμξ ηαζ μζ δφμ βζμζ ημο. Ο άβζμξ
ήηακ οπμονβυξ ηδξ Ρςιασηήξ Αοημηναημνίαξ. Ανπζηά δεκ βκχνζγε ημκ Θευ, ήηακ
υιςξ θζθεφζπθαβπκμξ ηαζ ζοκήεζγε κα ζημνπάεζ εθεδιμζφκεξ ιε απθμπενζά· βζ‟
αοηυ μ Κφνζμξ δεκ ήεεθε κα πάεζ μ ηυπμξ ημο Δοζηαείμο παιέκμξ. Μζα ιένα, εκχ
ηοκδβμφζε μ Δοζηάεζμξ άβνζα γχα ζηδκ ένδιμ, ημο ειθακίζηδηε ημ ζπήια ημο
ζηαονμφ, πμο ήηακ ακάιεζα ζηα ηέναηα εκυξ ανζεκζημφ εθαθζμφ ηαζ έθεακε ιέπνζ
ημκ μονακυ. Ο άβζμξ άνπζζε κα ηοκδβάεζ ημ εθάθζ ζηα αμοκά βζα κα ημ πζάζεζ. Συηε
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ιίθδζε μ Κφνζμξ ηαζ ημο είπε υηζ ημ ηαζκμφνβζμ ημο υκμια είκαζ Δοζηάεζμξ, ηαεχξ
πνμδβμοιέκςξ μκμιαγυηακ Δοθυβζμξ. Δπίζδξ, ημο έδςζε εκημθή κα ααπηζζηεί εζξ ημ
υκμια ημο Κονίμο Υνζζημφ ηαζ ημο είπε υηζ πμθφ ζφκημια εα ημκ ανεζ δ θηχπεζα.
ηακ μ Δοζηάεζμξ ηα άημοζε υθα αοηά, ηαηέαδηε απυ ημ αμοκυ ηαζ πήβε
ζημκ επίζημπμ ηδξ πυθδξ, μ μπμίμξ αάπηζζε αοηυκ, ηδ ζφγοβυ ημο ηαζ ημοξ βζμοξ ημο,
ηαζ άθθαλε ημ υκμιά ημο ζε Δοζηάεζμξ, ζφιθςκα ιε ηδκ εκημθή ημο Κονίμο.
Αιέζςξ ιεηά έπαζε υθα ημο ηα οπάνπμκηα: δμφθμοξ, οπδνέηνζεξ, γχα, πνήιαηα.
Πήνε ηδ βοκαίηα ηαζ ημοξ βζμοξ ημο, έθοβε απυ ηδκ πυθδ ηδξ Ρχιδξ ηαζ ακέαδηε
πήνε ημ πθμίμ. Καεχξ δεκ είπε κα πθδνχζεζ ηα καφθα, ημο ηνάηδζακ ηδ βοκαίηα.
Πήνε ημοξ δφμ βζμοξ ημο ηαζ έθηαζακ ζ‟ έκα πμηάιζ. Αθμφ ημ δζέζπζζε ιε ημκ έκακ
απυ ημοξ βζμοξ ημο ηαζ έθεαζακ ιαγί ζηδκ απέκακηζ υπεδ, βφνζζε βζα κα πάνεζ ηαζ
ημκ άθθμκ αθθά δεκ ημκ ανήηε, ηαεχξ ημκ είπε πάνεζ έκα θζμκηάνζ. Γφνζζε πίζς βζα
κα πάνεζ ημκ πνχημ αθθά δεκ ημκ ανήηε μφηε αοηυκ, ηαεχξ ημκ είπε ανπάλεζ έκαξ
θφημξ. Ο Δοζηάεζμξ έπεζε ζε ααεεζά θφπδ βζα ηδκ απχθεζα ηδξ ζογφβμο ηαζ ηςκ δφμ
βζςκ ημο.
Ο άβζμξ ενβάζηδηε βζα ηάπμζμ πνμκζηυ δζάζηδια ςξ θφθαηαξ ζε έκακ
ηήπμ, ιέπνζξ υημο πέεακε μ αοημηνάημναξ ηδξ Ρχιδξ ηαζ ακέαδηε άθθμξ ζηδ εέζδ
ημο ζημκ ενυκμ, μ μπμίμξ έζηεζθε ακενχπμοξ ημο κα ράλμοκ ηαζ κα ανμοκ εηείκμκ
ημκ άβζμ. Ο έκαξ απυ ημοξ δφμ απεζηαθιέκμοξ ημο αοημηνάημνα έηοπε κα ιπεζ ζημκ
ηήπμ πμο δμφθεοε μ άβζμξ. Οζ δφμ άκδνεξ ακαβκχνζζακ μ έκαξ ημκ άθθμ ηαζ μ άβζμξ
Δοζηάεζμξ βφνζζε πίζς ζημκ αοημηνάημνα, μ μπμίμξ ημκ ηίιδζε ηαζ ημκ επακέθενε
ηαζ πάθζ ζημκ οπμονβζηυ εχημ.
οκέαδ κα λεζπάζεζ εηείκμκ ημκ ηαζνυ πυθειμξ, ηαζ ελαζηίαξ αοημφ ημ
ηνάημξ ζηναημθμβμφζε δφμ άκδνεξ απυ ηάεε πυθδ. Οζ δφμ βζμζ ημο αβίμο, πμο
ζχεδηακ εείς εεθήιαηζ απυ ημ θζμκηάνζ ηαζ ημκ θφημ ακηίζημζπα, ιεβάθςκακ ιεκ
ζηδκ ίδζα πυθδ, αθθά πανέιεκακ βζα πμθφ ηαζνυ άβκςζημζ ιεηαλφ ημοξ. Ανβυηενα δ
αμοθή ημο Θεμφ έηακε χζηε κα ζηναημθμβδεμφκ ηαζ μζ δφμ απυ ηδκ πυθδ ημοξ. Μζα
διένα, ηαεχξ πενπαημφζακ, θεάκμοκ ζ‟ έκακ ηήπμ ηαζ, αθμφ ηάεζζακ ηαζ
ζοκμιίθδζακ, δζαπίζηςζακ υηζ ήηακ αδέθθζα.
ζμκ αθμνά ζηδ ιδηένα ημοξ, μ ηάημπμξ ημο πθμίμο πμο ηδκ είπε ηναηήζεζ
βζα ηδκ πθδνςιή ημο καφθμο ήηακ ιεκ αάναανμξ, αθθά μ Θευξ ηδκ πνμζηάηεοζε απυ
αοηυκ. Ο πθμζμηηήηδξ ηδκ έααθε βζα θφθαλδ ζ‟ έκακ ηήπμ πμο, ηαζ πάθζ εείς
εεθήιαηζ, ήηακ μ ίδζμξ ηήπμξ ιε εηείκμκ πμο μζ δφμ βζμζ ηδξ ηάεμκηακ ηαζ
ζοκμιζθμφζακ· δ ιδηένα, ηαεχξ ανέεδηε ημκηά ζημοξ βζμοξ ηδξ, ημοξ είδε ηαζ ημοξ
ακαβκχνζζε. ημοξ δφμ βζμοξ ακαηέεδηε κα θοθάηημοκ ημκ εδζαονυ ημο παηένα
ημοξ, μ μπμίμξ υιςξ δεκ ημοξ ακαβκχνζζε.
ηακ μ Κφνζμξ εέθδζε κα ζοβηεκηνχζεζ ηαζ πάθζ υθδ αοηή ηδκ
εοθμβδιέκδ μζημβέκεζα, δ ζφγοβμξ εζζήθεε ζημκ πχνμ πμο ανζζηυηακ μ ζφγοβμξ,
μπυηε ακαβκχνζζακ μ έκαξ ημκ άθθμ ηαζ βέιζζακ πανά βζ‟ αοηή ηδκ ακέθπζζηδ
επακέκςζδ. Μεηά εηείκδ ημο είπε υηζ ζοκάκηδζε ημοξ βζμοξ ημοξ ζημκ ηήπμ. Καεχξ
ημο ιζθμφζε βζ‟ αοηυ, ειθακίγμκηαζ μζ δφμ βζμζ ημοξ, εκχκμκηαζ ιε αοημφξ, ιε
απμηέθεζια κα ηνάλεζ δ ιδηένα ιε πανά: «Νάημζ μζ δφμ βζμζ ιαξ!». Αβηάθζαζακ μ
έκαξ ημκ άθθμ ιε δάηνοα πανάξ ηαζ δυλαζακ ημκ Θευ, πμο ημοξ εηπθήνςζε υ,ηζ ημοξ
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είπε οπμζπεεεί, ηαζ έγδζακ ιε εζνήκδ ηαζ πανά. Ανβυηενα μ αοημηνάημναξ πέεακε,
ηαζ αοηυξ πμο πήνε ηδ εέζδ ημο ζημκ ενυκμ ήηακ εζδςθμθάηνδξ. Ο κέμξ
αοημηνάημναξ ηάθεζε ημκ άβζμ Δοζηάεζμ, ηδ βοκαίηα ημο ηαζ ημοξ βζμοξ ημο. Σμοξ
δζέηαλε κα πνμζηοκήζμοκ ηα είδςθα αθθά αοημί ανκήεδηακ. Έηζζ, δζέηαλε ημοξ
άκδνεξ ημο κα ημοξ ααζακίζμοκ ζηδ θςηζά, αθθά δεκ έπαεακ ηίπμηε. Μεηά απυ αοηυ
δζέηαλε κα ημοξ πεηάλμοκ ζε έκα ιπνμφηγζκμ ηαγάκζ ηαζ κα ακάρμοκ θςηζά απυ
ηάης ημο. Έηζζ, πανέδςζακ ηζξ ροπέξ ημοξ ζηα πένζα ημο Κονίμο, ηαζ έθααακ ημκ
ζηέθακμ ημο ιανηονίμο απυ ημκ Κφνζμ ηαζ ςηήνα ιαξ Ηδζμφ Υνζζηυ.
Οη πξνζεπρέο ηνπο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέπα εικοζηή ογδόη ηος μηνόρ Σοςη
1) Σν καξηχξην ησλ αγίσλ Απάηνξνο θαη Ζξαίαο, ηεο αδειθήο ηνπ.
1) Σδκ διένα αοηή ιανηφνδζακ μζ άβζμζ Απάηςξ ηαζ Ζναία, δ αδεθθή ημο, παζδζά
ημο Βαζζθείδδ, μ μπμίμξ ήηακ δζμζηδηήξ ηδξ πυθεςξ ηδξ Ακηζμπείαξ. Ο Απάηςν
ημπμεεηήεδηε ζε ορδθυααειδ ηοαενκδηζηή εέζδ ακηζηαεζζηχκηαξ ημκ παηένα ημο.
Δίπε έκα δςιάηζμ ζημ μπμίμ πνμζεοπυηακ. Κάπμηε ζηδ ιέζδ ημο δςιαηίμο αοημφ
ημο ειθακίζηδηε μ Κφνζμξ Υνζζηυξ ηα ιεζάκοηηα ηαζ ημο είπε: «ήης, πάνε ηδκ
αδεθθή ζμο Ζναία, ηαζ πήβαζκε ζηδκ Αίβοπημ. Δηεί εα θάαεζξ ημκ ζηέθακμ ημο
ιανηονίμο. Θα δχζς εκημθή ζε ηάπμζμκ μκυιαηζ αιμοήθ κα θνμκηίζεζ βζα ηα
ζχιαηά ζαξ ηαζ κα εημζιάζεζ ηδκ ηαθή ημοξ». Σμο εοπήεδηε εζνήκδ ηαζ ιεηά
ακέαδηε ζημκ μονακυ. Σμ ίδζμ υναια ειθακίζεδηε ηαζ ζηδκ αδεθθή ημο, ζηδκ μπμία
εζπχεδηε: «Να αημφζεζξ ημκ αδεθθυ ζμο ηαζ κα ηδνήζεζξ υ,ηζ ζμο πεζ». ηακ
λφπκδζε, πήβε ηνέιμκηαξ ζημκ αδεθθυ ηδξ ηαζ ημο είπε ημ υναια, θέβμκηάξ ημο
επίζδξ υηζ δεκ εα απεζεήζεζ ζε υ,ηζ ηδξ πεζ. Έηζζ, μνηίζηδηακ μ έκαξ ζημκ άθθμ κα
πάκε ηαζ κα πφζμοκ ημ αίια ημοξ εζξ ημ υκμια ημο Κονίμο Υνζζημφ.
ηακ ηα έιαεε αοηά δ ιδηένα ημοξ, έζπζζε ηα νμφπα ηδξ ιαγί ιε ηζξ
οπδνέηνζέξ ηδξ ηαζ πήβε ζημκ άβζμ Απάημνα κα ημκ ζηεηεφζεζ κα ιδ βίκεζ ιάνηοναξ.
Σδξ οπμζπέεδηε υηζ δεκ εα πάεζ ζημκ Γζμηθδηζακυ επζδζχημκηαξ ημ ιανηφνζμ. Έηζζ,
δ ηανδζά ηδξ ιαθάηςζε, ιδ βκςνίγμκηαξ υιςξ ηδκ πνυεεζή ημο κα πάεζ αθθμφ κα
βίκεζ ιάνηοναξ.
Κάεε κφηηα μ άβζμξ ζοκήεζγε κα αθθάγεζ νμφπα ηαζ κα πδβαίκεζ
ιεηαιθζεζιέκμξ ζηζξ θοθαηέξ βζα κα δίκεζ κενυ ζημοξ θοθαηζζιέκμοξ ηαζ κα ημοξ
δζαημκεί υθδ ηδ κφηηα, γδηχκηαξ απυ ημκ δεζιμθφθαηα κα ιδκ πεζ ηίπμηε ζε
ηακέκακ.
Ανβυηενα, είδε έκα υναια πμο ημο οπεκεφιζγε ημ ηαλίδζ. Συηε πήνε ηδκ
αδεθθή ημο ηαζ πήβακ πνχηα ζηδκ Αθελάκδνεζα ηαζ ιεηά ζημ Κάζνμ. Δηεί
ζοκάκηδζακ ημκ άβζμ Ααεηναβυκ, μ μπμίμξ ημοξ ακαβκχνζζε ηαζ ημοξ εοθυβδζε.
Μεηά πήβακ ζηδκ πυθδ Σμιαά. Δηεί ιπήηακ ζηδκ εηηθδζία ηαζ πνμζεοπήεδηακ.
Καηυπζκ, πήβακ ζηδκ πυθδ Δθ-Αζιμοκίκ, υπμο ζοκάκηδζακ ημκ δζάημκμ αιμοήθ.
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Σδκ επμιέκδ μ αιμοήθ πήβε ιαγί ημοξ ζηδκ Ακζέκα, υπμο μιμθυβδζακ ημκ Κφνζυ
ιαξ Υνζζηυ εκχπζμκ ημο δζμζηδηή ηδξ Ανζακμφ, μ μπμίμξ ημοξ ααζάκζζε θνζηηά. Δκ
ης ιεηαλφ, μ άβζμξ Απάηςν πνμζεοπήεδηε ηαζ ζηέηεοζε ημκ Θευ κα εκζζπφζεζ αοηυκ
ηαζ ηδκ αδεθθή ημο Ζναία ζηδκ πίζηδ. Ο Κφνζμξ πήνε ηζξ ροπέξ ημοξ ηαζ ηζξ έθενε
ζηδκ άκς Ηενμοζαθήι, υπμο είδακ ηζξ δζαηεηνζιέκεξ εέζεζξ ηαζ ηζξ θςηεζκέξ
ηαημζηίεξ ηςκ δζηαίςκ. Καηυπζκ, επέζηνερε ηζξ ροπέξ ημοξ ζηα ζχιαηά ημοξ.
Ο Ανζακυξ, αθμφ οπέβναρε ηδκ ηαηαδίηδ ημοξ, γήηδζε επζηαηηζηά απυ ημκ
Απάημνα κα ημο πεζ ημ υκμιά ημο ηαζ πμζμξ είκαζ. Ο άβζμξ ημο απάκηδζε: «Ονηίζμο
ιμο πςξ δεκ εα αθθάλεζξ ηδκ απυθαζή ζμο», ηαζ υηακ μ δζμζηδηήξ ημφ ημ μνηίζηδηε,
είπε: «Δίιαζ μ Απάηςν». Συηε, μ δζμζηδηήξ έηναλε θέβμκηαξ: «Αθίιμκμ ζ‟ ειέκα!
Κφνζέ ιμο, βζαηί δεκ ιε εκδιενχζαηε υηζ είζηε μ ηφνζυξ ιμο ηαζ ιμο επζηνέραηε κα
πνμπςνήζς ιέπνζ ημο ζδιείμο κα ζαξ ηαηαδζηάζς ζε υθα αοηά ηα θνζηηά
ααζακζζηήνζα;». Ο άβζμξ ημο απάκηδζε: «Μδ θμαάζαζ, βζαηί ηζ εζφ εα θάαεζξ ημκ
ζηέθακμ ημο ιανηονίμο, ηαεχξ μ αοημηνάημναξ εα ιε ακαγδηήζεζ ηαζ, αθμφ δεκ ιε
ανεί, εα ιάεεζ υηζ ιε έπεζξ εακαηχζεζ. Μεηά εα ζε ηαθέζεζ, εα ζε ααζακίζεζ ηαζ εα
πεεάκεζξ εζξ ημ υκμια ημο Κονίμο ιαξ Υνζζηυ. Γζ‟ αοηυ ιδκ ανβείξ κα ιαξ
εακαηχζεζξ». Αιέζςξ μ δζμζηδηήξ δζέηαλε κα ημοξ απμηεθαθίζμοκ. Οζ πζζημί
ηφθζλακ ηα ζχιαηά ημοξ ζε αηνζαά οθάζιαηα ηαζ μ δζάημκμξ αιμοήθ ηα πήνε ζημ
ζπίηζ ημο ιέπνζ κα ηεθεζχζμοκ μζ δζςβιμί. Συηε ηηίζηδηε ιεβάθμξ καυξ πνμξ ηζιήκ
ημοξ.
Οη πξεζβείεο ηνπο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέπα εικοζηή ενάηη ηος μηνόρ Σοςη
1) Σν καξηχξην ηεο αγίαο Αξςίκεο ηεο παξζέλνπ θαη ησλ παξζέλσλ αδειθψλ
ηεο.
1) Σδκ διένα αοηή ιανηφνδζακ ηαηά ηδ ααζζθεία ημο αοημηνάημνα
Γζμηθδηζακμφ μζ άβζεξ πανεέκμζ Ανρίιδ ηαζ Αβάεδ ιε ηζξ αδεθθέξ ημοξ.
Ο άπζζημξ αοηυξ αοημηνάημναξ ήεεθε κα πακηνεοεεί ηδκ ςναζυηενδ κέα.
Έζηεζθε θμζπυκ γςβνάθμοξ ζε υθεξ ηζξ πχνεξ ιε ηδ δζαηαβή κα ηάκμοκ ηδκ
πνμζςπμβναθία ηδξ ςναζυηενδξ ηυνδξ πμο εα οπμπέζεζ ζηδκ ακηίθδρή ημοξ ηαζ κα
ημο ηδκ πενζβνάρμοκ ιε ηάεε θεπημιένεζα. ηακ έθεαζακ ημκηά ζηδ Ρχιδ, ιπήηακ
ζε έκα ίδνοια υπμο δζέιεκακ βοκαίηεξπανεέκμζ. Δηεί είδακ ηδκ αβία Ανρίιδ·
ηαιιία δεκ ήηακ ζακ ηζ αοηήκ ζηδκ μιμνθζά. Συηε έηακα ηδκ πνμζςπμβναθία ηδξ
ηαζ ηδκ έζηεζθακ ζημκ αοημηνάημνα, μ μπμίμξ πάνδηε υηακ ηδκ είδε. Όζηενα ηάθεζε
ημοξ ααζζθείξ ηαζ ημοξ δζμζηδηέξ ζημοξ βαιήθζμοξ εμνηαζιμφξ.
ηακ δ αβία Ανρζιά ηαζ μζ οπυθμζπεξ πανεέκμζ ηα έιαεακ υθα αοηά,
έηθαρακ ηαζ έθοβακ απυ εηεί πμο έιεκακ, ζηεηεφμκηαξ ημκ Κφνζμ Υνζζηυ κα ηζξ
αμδεήζεζ κα ηδνήζμοκ ηδκ πανεεκία ημοξ. Πήβακ ζηδ πχνα ηδξ Ανιεκίαξ ηαζ
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ηαηέθοβακ ζηδκ επανπία υπμο ααζίθεοε μ Σζνζδάηδξ. Δηεί ανήηακ ηαηαθφβζμ ζε ιζα
παθζά μζκμπμζία, ιέζα ζ‟ έκα εβηαηαθεθεζιιέκμ πενζαυθζ. Ακηζιεηχπζζακ ιεβάθμ
πνυαθδια ζηδκ ακεφνεζδ ηνμθήξ, ηζ έηζζ ιία απυ αοηέξ έθηζαπκε ακηζηείιεκα απυ
βοαθί, ηα μπμία πςθμφζε, ηαζ ιε ηα πνήιαηα αοηά αβυναγακ ηα ηνυθζιά ημοξ.
ηακ μ Γζμηθδηζακυξ ακαγήηδζε ηδκ Ανρίιδ, δεκ ηδ ανήηε. Ανβυηενα
άημοζε υηζ ήηακ ζηδ πχνα ηδξ Ανιεκίαξ. Έηζζ, έζηεζθε ακενχπμοξ ημο ζημκ
Σζνζδάηδ βζα κα ράλμοκ βζ‟ αοηήκ. ηακ μζ πανεέκμζ βοκαίηεξ ημ έιαεακ, άθδζακ ημ
ηαηαθφβζυ ημοξ ηαζ ηνφθηδηακ ιέζα ζηδκ πυθδ. Κάπμζμξ υιςξ εκδιένςζε ηζξ
Ανπέξ βζα ημ πμφ ανίζημκηαζ. Έηζζ, μ Σζνζδάηδξ δζέηαλε κα ημο θένμοκ ηδκ Ανρίιδ
ηαζ, υηακ αοηή ανκήεδηε, ηδκ πήνακ ιε ηδ αία ηαζ ημο ηδκ έθενακ.
ηακ μ Σζνζδάηδξ ηδκ μιμνθζά ηδξ, εέθδζε κα ηδκ πάνεζ βζα ημκ εαοηυ ημο,
αθθά εηείκδ δεκ ημκ άθδζε. Συηε εηείκμξ έθενε ηδ ιδηένα ηδξ χζηε κα ηδ
ιεηαπείζεζ, αοηή υιςξ ηδκ παναηάθεζε εενιά κα ακηέλεζ ιε οπμιμκή. Σδκ
πανδβυνδζε, ηδξ είπε υηζ δεκ πνέπεζ κα αθήζεζ ημκ αθδεζκυ κοιθίμ ηδξ, ημκ Κφνζμ
Ηδζμφ Υνζζηυ, ηαζ δεκ πνέπεζ κα πάζεζ ηδκ πανεεκία ηδξ. ηακ μ Σζνζδάηδξ έιαεε ηζ
είπε πεζ δ ιδηένα ηδξ ζηδκ Ανρίιδ, δζέηαλε κα ηδξ ζπάζμοκ ηα δυκηζα.
Ο Θευξ έδςζε δφκαιδ ζηδκ αβία Ανρίιδ κα ηαηααάθεζ ημκ δζμζηδηή. Σμκ
έζπνςλε δοκαηά, ιε απμηέθεζια κα πέζεζ ηάης ιε ηδκ πθάηδ, ηαζ ημκ άθδζε
πεζιέκμ ζημ πάηςια, πανυηζ ήηακ βκςζηυξ βζα ηδ δφκαιδ ηαζ ηδκ ακδνεία ημο ζηδ
ιάπδ. Νηνμπζαζιέκμξ πμο κζηήεδηε απυ ιζα κεανή πανεέκμ, δζέηαλε κα ηδκ
απμηεθαθίζμοκ. Οζ ζηναηζχηεξ ήνεακ ηαζ ηδκ έδεζακ, ηδξ έημρακ ηδ βθχζζα, ηδξ
έαβαθακ ηα ιάηζα, ηαζ ιεηά ηδκ ηειάπζζακ. ηακ μ Σζνζδάηδξ ζδηχεδηε ιεηά ημ
πέζζιυ ημο ηαζ ακέηηδζε ηζξ αζζεήζεζξ ημο, θοπήεδηε πμο εακάηςζε ηδκ αβία.
Γζέηαλε κα εακαηςεμφκ μζ οπυθμζπεξ πανεέκμζ. Οζ ζηναηζχηεξ ηνφπδζακ ηα πέθιαηα
ηςκ πμδζχκ ημοξ, ηζξ έβδανακ, ηζξ ηειάπζζακ ηαζ ζημ ηέθμξ ηζξ πέηαλακ έλς. Μία απυ
αοηέξ, πμο ήηακ άννςζηδ ηαζ ανζζηυηακ λαπθςιέκδ ζημ ηνεαάηζ, θχκαλε ζημοξ
ζηναηζχηεξ χζηε κα αημθμοεήζεζ ηζξ αδεθθέξ ηδξ ζημ ιανηφνζμ. Σδκ απμηεθάθζζακ
θμζπυκ, ηαζ έηζζ έθααακ υθεξ μζ πανεέκμζ ημκ ζηέθακμ ημο ιανηονίμο. Οζ ζηναηζχηεξ
εακάηςζακ επίζδξ υθεξ υζεξ είπακ ένεεζ ιαγί ημοξ απυ ηδ Ρχιδ.
Μεηά ηδκ ημίιδζή ημοξ μ δζμζηδηήξ έπαζε ηα θμβζηά ημο ηαζ μζ βζαηνμί δεκ
ιπυνεζακ κα ημκ αμδεήζμοκ, ιέπνζ πμο μ άβζμξ Γνδβυνζμξ, επίζημπμξ Ανιεκίαξ,
ήνεε ημκηά ημο ηαζ πνμζεοπήεδηε βζ‟ αοηυκ. Απυ ηυηε εεναπεφεδηε απυ ηδ εθίρδ
ημο ηαζ πίζηερε ζημκ Κφνζμ Υνζζηυ. Πήνε ηα ζηδκχιαηα ηςκ αβκχκ αβίςκ
πανεέκςκ ηαζ ηα απέεεζε ζε ζενυ ηυπμ.
Οη πξεζβείεο ηνπο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.
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Ημέπα ηπιακοζηή ηος μηνόρ Σοςη
1) Αλάκλεζε ηνπ κεγάινπ ζαχκαηνο πνπ ηέιεζε ν Κχξηνο γηα ηνλ άγην
Αζαλάζην ηνλ απνζηνιηθφ.
1) Σδκ διένα αοηή μ Κφνζμξ Ηδζμφξ ηέθεζε ιεβάθμ εαφια βζα ημκ ζεπηυ άβζμ
αααά Αεακάζζμ, 20υ πάπα Αθελακδνείαξ. ηακ μ αοημηνάημναξ Κςκζηάκηζμξ, βζμξ
ημο δζηαίμο αοημηνάημνα Κςκζηακηίκμο, οζμεέηδζε ηδ δζδαζηαθία ημο Ανείμο, μ
μπμίμξ έθεβε υηζ μ Τζυξ δεκ οπήνπε απυ ηδκ ανπή, άνα δεκ είκαζ ίζμξ ιε ημκ Παηένα,
έζηεζθε έκακ άκδνα μκυιαηζ Γεχνβζμ ζηδκ Αθελάκδνεζα. Μαγί ημο έζηεζθε
πεκηαηυζζμοξ ζππείξ ηαζ επζζημθέξ ιε ηζξ μπμίεξ μνζγυηακ παηνζάνπδξ Αθελακδνείαξ
μ Γεχνβζμξ ακηί ημο αααά Αεακαζίμο ημο απμζημθζημφ. Γζέηαλε επίζδξ ημκ Γεχνβζμ
κα οπμζηδνίγεζ ηδκ πίζηδ ημο Ανείμο ηαζ κα εακαηχζεζ υθμοξ εηείκμοξ πμο δεκ εα
πεζεανπμφζακ ζ‟ αοηυκ.
ηακ μ Γνδβυνζμξ έθεαζε ζηδκ πυθδ, ηήνολε ηδ δζδαζηαθία ημο Ανείμο,
αθθά ιυκμ θίβμζ ηάημζημζ ηδξ πυθδξ ηδκ απμδέπεδηακ. Έηζζ, εακάηςζε ιεβάθμ
ανζειυ ακενχπςκ, ηαζ μ άβζμξ Αεακάζζμξ ηνφθηδηε βζα ιζα πενίμδμ έλζ εηχκ, ιεηά
ηδκ μπμία πήβε ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ ηαζ γήηδζε απυ ημκ αοημηνάημνα
Κςκζηακηίκμ είηε κα ημκ απμηαηαζηήζεζ ζηδκ έδνα ημο είηε κα ημκ εακαηχζεζ.
Λαιαάκμκηαξ ιε ημκ ηνυπμ αοηυ ημκ ζηέθακμ ημο ιανηονίμο. Ο αοημηνάημναξ υιςξ
δζέηαλε κα ημκ αάθμοκ ζε ιζα αάνηα ηαζ κα ημκ αθήζμοκ ζηδ εάθαζζα πςνίξ ηνμθή
ηαζ κενυ ηαζ πςνίξ ηάπμζμκ κα μδδβεί ηδ αάνηα. Νυιζγε έηζζ μ αοημηνάημναξ υηζ μ
άβζμξ εα πέεαζκε απυ πείκα ή δίρα ή υηζ εα πκζβυηακ. Ήθπζγε ιε ημκ ηνυπμ αοηυ κα
απαθθαβεί απυ ημκ άβζμ ηαζ απυ ηζξ επζπθήλεζξ ημο βζα ηδκ επζιμκή ημο ζηδκ αίνεζδ.
Οζ άκενςπμζ ημο αοημηνάημνα έηακακ ζημκ άβζμ υ,ηζ ημοξ είπε δζαηάλεζ. Ζ αάνηα
έπθεοζε ήνεια ηαζ εζνδκζηά, ζφιθςκα ιε ημ εέθδια ηαζ ηδ θνμκηίδα ημο Κονίμο. Ο
άβζμξ Αεακάζζμξ, πενζηοηθςιέκμξ απυ αββέθμοξ πμο ημκ θνυκηζγακ, έθεαζε ζηδκ
Αθελάκδνεζα ηνεζξ διένεξ ανβυηενα. ηακ μζ πζζημί άημοζακ υηζ μ πμζιέκαξ ημοξ
είπε θεάζεζ, πάνδηακ ηαζ αβήηακ βζα κα ημκ οπμδεπεμφκ ιε θαιπάδεξ ηαζ φικμοξ.
Καηυπζκ ημκ έθενακ ζηδκ εηηθδζία ηαζ έδζςλακ ημκ Γεχνβζμ ηαζ ημοξ μπαδμφξ ημο.
Ο άβζμξ Αεακάζζμξ ηαεζένςζε εηείκδ ηδκ διένα ςξ ιεβάθδ εμνηή βζα ημκ Κφνζμ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη ζηνλ Θεό αλήθεη ε δόμα θαη ε ηηκή
λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ αηώλσλ. Ακήλ. Δηο ην όλνκα ηνπ Παηξόο θαη ηνπ
Υηνύ θαη ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο, ηνπ ελόο Θενύ. Ακήλ.
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Ο ΕΤΛΟΓΗΜΕΝΟ ΜΗΝΑ ΜΠΑΜΠΑ
Ημέπα ππώηη ηος μηνόρ Μπάμπα
1) Σν καξηχξην ηεο αγίαο Αλαζηαζίαο.
1) Σδκ διένα αοηή ιανηφνδζε δ αβία Ακαζηαζία. Ζ αβςκίζηνζα αοηή ήηακ
Ρςιαία, ηυνδ πνζζηζακχκ βμκέςκ, μζ μπμίμζ ηδκ ακέενερακ ζςζηά ηαζ ηδ δίδαλακ ηζξ
πνζζηζακζηέξ ανπέξ. ηακ ιεβάθςζε, μζ βμκείξ ηδξ ήεεθακ κα ηδκ πακηνέρμοκ, εηείκδ
υιςξ δεκ ζοιθχκδζε, βζαηί είπε απανκδεεί ηδ ιαηαζυηδηα ημο ηυζιμο ηαζ ηζξ
επζεοιίεξ ημο.
Ακηίεεηα, επέθελε κα αημθμοεήζεζ γςή πκεοιαηζηή ηαζ πμεμφζε ηδ εεσηή
δυλα απυ κεανή δθζηία. Δζζήθεε ζε ιία απυ ηζξ βοκαζηείεξ ιμκέξ πανεέκςκ ηδξ Ρχιδξ
ηαζ εκεδφεδ ημ ιμκαπζηυ νάζμ. ηθδναβχβδζε ημ ζχια ηδξ ιε ηδκ εοζέαεζα ηαζ ηδκ
άζηδζδ. Έηνςβε ιυκμ ιία θμνά ηάεε δφμ διένεξ. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ Μεβάθδξ
Σεζζαναημζηήξ έηνςβε ιυκμ ηαηά ημ άαααημ ηαζ ηδκ Κονζαηή, ιεηά ηδκ αημθμοεία
ηδξ έηηδξ χναξ. Ζ ηνμθή ηδξ ηαε‟ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ ιμκαζηζηήξ ηδξ γςήξ ήηακ
λενυ ρςιί ηαζ αθάηζ.
οκέαδ ηάπμηε κα έπμοκ πακήβονδ ιενζηέξ απυ ηζξ ιμκέξ ηςκ πανεέκςκ
ημκηά ζηδ ιμκή υπμο εβηαηααζμφζε δ αβία Ακαζηαζία. Ζ δβμοιέκδ πήνε ηδκ αβία
Ακαζηαζία ιαγί ιε ηάπμζεξ απυ ηζξ πανεέκεξ, ηαζ πήβακ κα ζοιιεηάζπμοκ ζημκ
εμνηαζιυ αοηήξ ηδξ πακδβφνεςξ. ημκ δνυιμ δ αβία Ακαζηαζία είδε ημοξ ζηναηζχηεξ
ημο άπζζημο αοημηνάημνα Γεηίμο κα ααζακίγμοκ ιενζημφξ πνζζηζακμφξ ηαζ κα ημοξ
ζένκμοκ. Ζ ηανδζά ηδξ αβίαξ ηαηεθθέβδ απυ εείμ ένςηα ηαζ θχκαλε πνμξ ημ ιένμξ
ημοξ: «ηθδνυηανδμζ άκενςπμζ, ηζ ηάκεηε ζ‟ αοημφξ πμο μ Θευξ δδιζμφνβδζε ηαη‟
εζηυκα ηαζ ηαε‟ μιμίςζίκ Σμο, βζα ημοξ μπμίμοξ πανέδςζε ημκ εαοηυ Σμο;». Έκαξ απυ
ημοξ ζηναηζχηεξ ηδ ζοκέθααε ηαζ ηδκ έθενε ζημκ δζμζηδηή, μ μπμίμξ ηδ νχηδζε:
«Δίκαζ αθήεεζα υηζ είζαζ πνζζηζακή ηαζ θαηνεφεζξ Δηείκμκ μ μπμίμξ ζηαονχεδηε;». Ζ
αβία μιμθυβδζε ηδκ αθήεεζα ηαζ δεκ ηδκ ανκήεδηε. Ο δζμζηδηήξ, αθμφ ηδκ οπέααθε
ζε θνζηηά ααζακζζηήνζα, ηδ ζηαφνςζε ηαζ άκαρε θςηζά ηάης απυ ημ ζχια ηδξ, αθθά
δ θςηζά δεκ ηδκ έαθαρε. Καεχξ δ αβία έιεκε ζηαεενή ζηδκ πίζηδ ηδξ πανά ηα υζα
οπέθενε, μ δζμζηδηήξ δζέηαλε ημκ απμηεθαθζζιυ ηδξ. Μεηά απυ ιαηνά πνμζεοπή, δ
αβία έβεζνε ημ ηεθάθζ ηδξ ηαζ μ δήιζμξ ηδξ έημρε ημ ηεθάθζ. Έηζζ, δ αβία έθααε ημκ
ζηέθακμ ημο ιανηονίμο.
Οη πξεζβείεο ηεο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.
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Ημέπα δεςηέπα ηος μηνόρ Μπάμπα
1) Ζ άθημε ηνπ αγίνπ εβήξνπ, παηξηάξρνπ Αληηνρείαο, ζηελ Αίγππην.
1) Σδκ διένα αοηή μ άβζμξ εαήνμξ, παηνζάνπδξ Ακηζμπείαξ, ήθεε ζηδκ Αίβοπημ
ηαηά ηζξ διένεξ ημο αοημηνάημνα Ημοζηζκζακμφ. Ο αοημηνάημναξ αοηυξ ήηακ
ακηζηίεεημ ζηδκ μνευδμλδ πίζηδ, ηαεχξ απμδεπυηακ ηδ φκμδμ ηδξ Υαθηδδυκμξ.
Χζηυζμ, δ αοημηνάηεζνα Θεμδχνα, δ ζφγοβυξ ημο, ήηακ μνευδμλδ ηαζ αβαπμφζε ημκ
άβζμ εαήνμ θυβς ηςκ πνζζηζακζηχκ ημο ανεηχκ ηαζ ηδξ αθδεζκήξ ημο πίζηεςξ. Μζα
ιένα μ αοημηνάημναξ ημκ ηάθεζε, ηαζ πμθθέξ ζογδηήζεζξ έθααακ πχνα ζπεηζηά ιε
ηδκ πίζηδ, μ αοημηνάημναξ υιςξ δεκ ιεηεζηνάθδ απυ ηδκ εζθαθιέκδ ημο πίζηδ.
Έηζζ, ελέδςζε δζάηαβια βζα ηδ εακάηςζδ ημο αβίμο εαήνμο. Ζ αοημηνάηεζνα
παναηάθεζε εενιά ημκ άβζμ κα δναπεηεφζεζ ηαζ κα ζςεεί, αθθά εηείκμξ ανκήεδηε
θέβμκηαξ: «Δίιαζ έημζιμξ κα πεεάκς οπεναζπζγυιεκμξ ηδκ μνευδμλδ πίζηδ».
Δκημφημζξ, ηαεχξ δ αοημηνάηεζνα ηαζ μζ εεμθζθείξ αδεθθμί επέιεκακ, μ ίδζμξ ηαζ
ιενζημί αδεθθμί έθοβακ βζα ηδκ Αίβοπημ.
Ο αοημηνάημναξ ηαηαγδημφζε ημκ άβζμ εαήνμ αθθά δεκ ημκ έανζζηε. Έηζζ
έζηεζθε ζηναηζχηεξ κα ημκ ανμοκ. Ο Θευξ υιςξ έηνορε ημκ άβζμ εαήνμ απυ ηα ιάηζα
ηςκ ζηναηζςηχκ, μζ μπμίμζ δεκ ημκ είδακ ακ ηαζ ανζζηυηακ ημκηά ημοξ. ηακ ήνεε
ζηδκ Αίβοπημ, πήβαζκε ιεηαιθζεζιέκμξ απυ ηυπμ ζε ηυπμ ηαζ απυ ιμκή ζε ιμκή, ηαζ
μ Θευξ έηακε πμθθά ζδιεία ηαζ εαφιαηα δζά ηςκ πεζνχκ ημο αβίμο.
Μζα ιένα πήβε ζηδκ ένδιμ ηδξ ηήηδξ, ζηδ Νζηνία, ηαζ ιπήηε ζηδκ
εηηθδζία ιε ημ ζπήια εκυξ αβκχζημο ιμκαπμφ. Συηε έθααε πχνα έκα ιεβάθμ εαφια:
Αθμφ μ ζενέαξ ημπμεέηδζε ημκ άνημ ζημ εοζζαζηήνζμ ηαζ βφνζζε ηδκ εηηθδζία
εοιζάγμκηαξ, ηαζ ιεηά ηα ακαβκχζιαηα απυ ηζξ Δπζζημθέξ ηαζ ημ Δοαββέθζμ,
ακαζήηςζε ημ ηάθοιια ηδξ Αβίαξ Σναπέγδξ ηαζ δεκ ανήηε ημκ άνημ ζημ άβζμ
δζζηάνζμ· έηζζ, μ ζενέαξ ηανάπεδηε ηαζ άνπζζε κα ηθαίεζ. Γφνζζε πνμξ ημοξ πζζημφξ
ηαζ ημοξ είπε: «Αδεθθμί ιμο, δεκ ανήηα ημκ άνημ ζημ άβζμ δζζηάνζμ, ηαζ δεκ βκςνίγς
ακ αοηυ ζοκέαδ ελαζηίαξ ηςκ δζηχκ ιμο αιανηζχκ ή ηςκ δζηχκ ζαξ». Ο θαυξ άνπζζε
κα ηθαίεζ· αιέζςξ, άββεθμξ Κονίμο ειθακίζηδηε ζημκ ζενέα ηαζ ημο είπε: «Αοηυ δεκ
ζοκέαδ ελαζηίαξ ηςκ αιανηζχκ ζμο ή ηςκ αιανηζχκ ημο θαμφ, αθθά επεζδή
πνμζέθενεξ ημκ άνημ πανμοζία ημο παηνζάνπδ». Ο ζενέαξ απμηνίεδηε: «Καζ πμφ
είκαζ, Κφνζέ ιμο;». Ο άββεθμξ έδεζλε πνμξ ημκ άβζμ εαήνμ. Ο άβζμξ εαήνμξ
ζηεηυηακ ζε ιζα βςκζά ηδξ εηηθδζίαξ ηαζ μ ζενέαξ ημκ ακαβκχνζζε ιε ηδ πάνδ ημο
Αβίμο Πκεφιαημξ. Ο ζενέαξ πήβε ζημκ αααά εαήνμ, μ μπμίμξ ημο έδςζε εκημθή κα
ζοκεπίζεζ ηδ θεζημονβία αθμφ ημκ έθενακ ζημ εοζζαζηήνζμ ιε ιεβάθεξ ηζιέξ. ηακ μ
ζενέαξ ακέαδηε ζημ εοζζαζηήνζμ, ανήηε ηδκ πνμζθμνά ζημ άβζμ δζζηάνζμ υπςξ πνζκ.
θμζ φικδζακ ημκ Θευ ηαζ δυλαζακ ημ άβζμ κμιά ημο.
Ο άβζμξ εαήνμξ έθοβε ανβυηενα απυ εηείκμκ ημκ ηυπμ ηαζ ήθεε ζηδκ πυθδ
απά, υπμο έιεζκε ιαγί ιε έκακ εοβεκή ηαζ δίηαζμ άκδνα μκυιαηζ Γςνυεεμ, ηαζ έιεζκε
εηεί ιέπνζ ηδκ ημίιδζή ημο.
Οη πξνζεπρέο ηνπ είλαη καδί κε όινπο καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο
καο. Ακήλ.
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Ημέπα ηπίηη ηος μηνόρ Μπάμπα
1) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ πκεψλ Β΄, 51νπ πάπα ηεο Απνζηνιηθήο Έδξαο ηνπ
αγίνπ Μάξθνπ.
2) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ Ησάλλνπ ηνπ ζηξαηηψηνπ.
1) Σδκ διένα αοηή ημο έημοξ 822 ι.Υ. ημζιήεδηε μ αβκυξ παηέναξ αααάξ οιεχκ
Β΄, 51μξ πάπαξ ηδξ Απμζημθζηήξ Έδναξ ημο αβίμο Μάνημο. Οζ βμκείξ ημο ήηακ
μνευδμλμζ πνζζηζακμί εοβεκείξ ηδξ Αθελακδνείαξ. Γαθμοπήεδηε ιε ημ βάθα ηδξ
πίζηεςξ απυ ηδκ παζδζηή ημο δθζηία ηαζ δζδάπεδηε ηα δυβιαηα ηδξ Δηηθδζίαξ.
Δπέθελε ηδ ιμκαζηζηή γςή· έηζζ πήβε ζηδκ ένδιμ ηδξ ηήηδξ. Έβζκε ιμκαπυξ ζημ ηεθί
ημο πνμηαηυπμο ημο αααά Ηαηχα ημο παηνζάνπμο. οβηαημίηδζε ιε ημκ αααά Ηαηχα
επί πμθθά έηδ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ μπμίςκ ζηθδναβχβδζε ημ ζχια ημο ιε έκημκδ
αζηδηζηή γςή ηαζ πμθθέξ ιεηάκμζεξ.
ηακ μ αααάξ Μάνημξ Β΄ έβζκε παηνζάνπδξ, γήηδζε ημκ άβζμ οιεχκ απυ
ημκ πκεοιαηζηυ ημο παηένα αααά Ηαηχα, ηαεχξ μ άβζμξ οιεχκ έπαζνε εηηζιήζεςξ
βζα ημ ηαθυ ημο υκμια ηαζ ηδκ μνεή ηνίζδ ημο. Έηζζ, έιεζκε ιε ημκ αααά Μάνημ
ιέπνζ ηδκ΄ημίιδζή ημο ηεθεοηαίμο. ηακ μ αααάξ Ηαηχα, πκεοιαηζηυξ παηέναξ ημο
αβίμο οιεχκ, έβζκε παηνζάνπδξ, ηνάηδζε ημκ αααά οιεχκ ημκηά ημο ηαζ
εοενβεηείημ ζοπκά απυ αοηυκ. ηακ μ αααάξ Ηαηχα ημζιήεδηε, μζ επίζημπμζ, μζ ζενείξ,
ηαζ μζ βένμκηεξ ζοιθχκδζακ ιε ιζα θςκή, ιέζα ζ‟ έκα ηθίια πκεοιαηζηήξ εκυηδηαξ,
κα ακαδείλμοκ παηνζάνπδ ημκ παηένα οιεχκ βζα υζα είπακ δεζ απυ αοηυκ (υπςξ ηδ
δίηαζδ ηνίζδ ηαζ ηδκ μνευδμλδ πίζηδ ημο) ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ παναιμκήξ ημο ιε
ημοξ δφμ παηνζάνπεξ πμο πνμδβήεδηακ. Έηζζ. ημκ άνπαλακ, ημκ έδεζακ ηαζ ημκ
πεζνμηυκδζακ παηνζάνπδ. Έγδζε αββεθζηή γςή, δ μπμία εοπανίζηδζε ημκ Κφνζμ. Καζ,
ηαεχξ μ Θευξ εέθδζε κα ημκ ακαπαφζεζ, δεκ έιεζκε ζημκ ενυκμ πανά βζα πεκηέιζζδ
ιήκεξ, ηαζ ημζιήεδηε εκ εζνήκδ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ιανηφνδζε μ άβζμξ Ηςάκκδξ μ ζηναηζχηδξ, μ μπμίμξ ήηακ απυ
ηδκ πυθδ Αζνμιπάπ.
Η επινγία ησλ πξνζεπρώλ ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν
Θεόο καο. Ακήλ.

Ημέπα ηεηάπηη ηος μηνόρ Μπάμπα
1) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ Βάθρνπ, θίινπ ηνπ αγίνπ εξγίνπ.
1) Σδκ διένα αοηή ιανηφνδζε μ άβζμξ Βάηπμξ, θίθμξ ημο αβίμο ένβζμο. ηακ μ
αοημηνάημναξ Μαλζιζακυξ έπζαζε ημοξ αβίμοξ αοημφξ, ημοξ οπέααθε ζε θνζηηά
ααζακζζηήνζα. Μεηά ημοξ ηαεαίνεζε απυ ημ ζηνάηεοια ηαζ ημοξ έζηεζθε ζημκ
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Ακηίμπμ, ααζζθέα ηδξ ονίαξ, μ μπμίμξ θοθάηζζε ημκ άβζμ ένβζμ. Δπίζδξ, δζέηαλε κα
εακαηχζμοκ ημκ άβζμ Βάηπμ, ημ ζχια ημο μπμίμο έβζκε αανφηενμ βζαηί ημο έααθακ
πέηνεξ χζηε κα ημκ πεηάλμοκ ζημκ πμηαιυ Δοθνάηδ.
Ο Κφνζμξ πνμζηάηεοζε ημ ζχια ημο αβίμο Βάηπμο, ηαζ ηα ηφιαηα ημ έθενακ
ζε ιζα υπεδ ημκηά ζε δφμ αβίμοξ αζηδηέξ, μζ μπμίμζ ήηακ αδεθθμί. Άββεθμξ Κονίμο
ημφξ ειθακίζηδηε ηαζ ημοξ έδςζε εκημθή κα πάκε ηαζ κα ιεηαθένμοκ ημ ζχια ημο
αβίμο. ηακ έθηαζακ εηεί πμο ήηακ ημ ζχια, ανήηακ έκακ αεηυ ηαζ έκα θζμκηάνζ κα
ημ πνμζηαηεφμοκ. Σα ηηήκδ πέναζακ έκα μθυηθδνμ διενμκφηηζμ θνμονχκηαξ ημ
πςνίξ κα ημ αββίλμοκ, ακ ηαζ ήηακ ζανημαυνα, βζαηί είπακ δζαηαβή απυ ηδ Θεία
Πνυκμζα κα πνμζηαηεφζμοκ ημ ζχια.
Οζ δφμ άβζμζ αζηδηέξ πήνακ ημ ζχια ιε ιεβάθεξ ηζιέξ, ηαζ ιε φικμοξ ημ
έθενακ ζημ αζηδηήνζυ ημοξ, υπμο ηαζ ημ έεαρακ.
Οη πξνζεπρέο ηνπο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέπα πέμπηη ηος μηνόρ Μπάμπα
1) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ Παχινπ, παηξηάξρνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο.
1) Σδκ διένα αοηή ιανηφνδζε μ άβζμξ Παφθμξ, παηνζάνπδξ Κςκζηακηζκμοπυθεςξ,
μ μπμίμξ ήηακ ιαεδηήξ ημο αααά Αθελάκδνμο, παηνζάνπμο Κςκζηακηζκμοπυθεςξ.
Ακαδείπεδηε παηνζάνπδξ ιεηά ηδκ ημίιδζδ ημο αααά Αθελάκδνμο. ηακ ακέαδηε
ζημκ παηνζανπζηυ ενυκμ, ελεδίςλε απυ ηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ ηαζ ηα πενίπςνά ηδξ
ημοξ μπαδμφξ ηδξ αζνέζεςξ ημο Ανείμο.
ηακ ημζιήεδηε μ αοημηνάημναξ Κςκζηακηίκμξ μ Μέβαξ, ααζίθερακ ζηδ
εέζδ ημο μζ ηνεζξ βζμζ ημο. Ο Κςκζηακηίκμξ Β΄ ααζίθερε ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ, μ
Κχκζηαξ ζηδ Ρχιδ ηαζ μ Κςκζηάκηζμξ ζηδ Γαθθία. Ο Κςκζηακηίκμξ Β΄ είπε ηδκ ίδζα
πίζηδ ιε ημκ Άνεζμ. Λοπήεδηε βζα υζα είπε ηάκεζ μ αααάξ Παφθμξ ζημοξ μπαδμφξ ημο
Ανείμο. Σμο γήηδζε κα ζηαιαηήζεζ κα ημοξ αθμνίγεζ, αθθά μ παηνζάνπδξ δεκ ημκ
άημοζε. Ο αοημηνάημναξ μνβίζηδηε ηαζ ημκ ελυνζζε απυ ηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ,
υπςξ είπε ελμνίζεζ ηαζ ημκ αααά Αεακάζζμ ημκ Απμζημθζηυ απυ ηδκ Αθελάκδνεζα.
Οζ δφμ παηνζάνπεξ ζοκακηήεδηακ ζηδ Ρχιδ, ηαζ πήβακ εκχπζμκ ημο
αοημηνάημνα Κχκζηα βζα κα ημκ εκδιενχζμοκ βζα ηδκ οπυεεζή ημοξ. Δηείκμξ έβναρε
ελ μκυιαηυξ ημοξ ιζα επζζημθή ζημκ αδεθθυ ημο, δζαηάγμκηάξ ημκ κα ημοξ δεπεεί,
απεζθχκηαξ ημκ υηζ, εάκ δεκ ημοξ δεπυηακ, δεκ εα οπήνπε πθέμκ εζνήκδ αθθά πυθειμξ
ιεηαλφ ημοξ. ηακ μζ δφμ άβζμζ ήθεακ ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ, έδςζακ ηδκ επζζημθή
ζημκ αοημηνάημνα Κςκζηακηίκμ, μ μπμίμξ απμδέπεδηε ηδκ επζζημθή ημο αδεθθμφ ημο
ηαζ ημοξ απμηαηέζηδζε ζημοξ ενυκμοξ ημοξ.
Χζηυζμ, ιεηά ηδ δμθμθμκία ημο αδεθθμφ ημο, αοημηνάημνα Κχκζηα, ζηδ
Ρχιδ, μ Κςκζηακηίκμξ Β΄ ελυνζζε ηαζ πάθζ ημκ άβζμ Παφθμ, ζηδ πχνα ηδξ Ανιεκίαξ.
Λίβεξ διένεξ ανβυηενα έζηεζθε ιήκοια ζ‟ έκακ απυ ημοξ μπαδμφξ ημο Ανείμο ιε ηδ
δζαηαβή κα ανεζ εηεί ημκ άβζμ Παφθμ ηαζ κα ημκ θμκεφζεζ. Πνάβιαηζ, πήβε ηαζ ημκ
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ανήηε ηδ κφηηα ηαζ ημκ ζηναββάθζζε. Έηζζ, μ άβζμξ Παφθμξ έθααε ημκ ζηέθακμ ημο
ιανηονίμο. Έιεζκε παηνζάνπδξ ηέζζενα έηδ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέπα έκηη ηος μηνόρ Μπάμπα
1) Ζ θνίκεζε ηεο δηθαίαο Άλλεο, πξνθήηηδνο κεηέξαο ηνπ πξνθήηνπ ακνπήι.
1) Σδκ διένα αοηή ημζιήεδηε δ δζηαία Άκκα, δ πνμθήηζξ ηαζ ιδηένα ημο
πνμθήημο αιμοήθ. Ζ δζηαία αοηή βοκαίηα ήηακ απυ ηδ θοθή Λεοΐ. Σδκ πακηνεφηδηε
μ Δθηακά, βζμξ ημο Ηενειεήθ. Ο Δθηακά είπε επίζδξ άθθδ ιία ζφγοβμ μκυιαηζ
Φεκκάκα. Ζ Άκκα δεκ είπε παζδζά, ηαεχξ ήηακ ζηείνα. Ζ Φεκκάκα ηδ θμζδμνμφζε
ζοκεπχξ βζα ημ υηζ ήηακ άηεηκδ. Ζ Άκκα απυ ηδ θφπδ ηδξ έηθαζβε ηαζ δεκ έηνςβε. Ο
ζφγοβυξ ηδξ Δθηακά ηδκ πανδβμνμφζε θέβμκηάξ ηδξ: «Γζαηί ηθαζξ; Γζαηί δεκ ηνχξ;
Καζ βζαηί εθίαεηαζ δ ηανδζά ζμο; Γεκ είιαζ βζα ζέκα πενζζζυηενμ απυ δέηα βζμοξ;» (1
αιμοήθ [= 1 Βαζζθεζχκ] 1:8).
Ζ Άκκα δεκ δέπεδηε ηδκ πανδβμνζά ημο ηαζ πήβε ζημκ μίημ ημο Κονίμο υηακ
εηεί ζενέαξ ήηακ μ Ζθί. Ζ Άκκα πνμζεοπήεδηε ηαζ έηθαρε εκχπζμκ ημο Κονίμο.
Καηυπζκ έηακε ηάια θέβμκηαξ: «Κφνζε ηςκ δοκάιεςκ, εάκ πανίζεζξ ζηδ δμφθδ μο
βζμ, εα ημκ δχζς ζημκ Κφνζμ βζα υθεξ ηζξ διένεξ ηδξ γςήξ ημο» (1 αιμοήθ 1:11).
Ο ζενέαξ Δθί ηδκ παναηδνμφζε ηαεχξ ζηεηυηακ ζζςπδθή, αθμφ
πνμζεοπυηακ εζςηενζηά, ηανδζαηά. Ο Δθί ηδκ πέναζε βζα ιεεοζιέκδ ηαζ ηδκ
επέπθδλε, αθθά εηείκδ ημο είπε: «πζ, ηφνζέ ιμο, είιαζ ιζα βοκαίηα ιε ημ πκεφια
βειάημ εθίρδ. Γεκ έπς πζεζ μφηε ηναζί μφηε ηάπμζμ πμηυ πμο θένκεζ ιέεδ, αθθά έπς
εηπφζεζ ημ πκεφια ιμο εκχπζμκ ημο Κονίμο». Ο Ζθί ηήξ απάκηδζε: «Όπαβε εκ εζνήκδ,
ηαζ μ Θευξ ημο Ηζναήθ αξ ζηακμπμζήζεζ ημ αίηδιά ζμο» (1 αιμοήθ 1:17). Ζ Άκκα
πίζηερε ζηα θυβζα ημο ηαζ βφνζζε ζπίηζ. Όζηενα έιεζκε έβηομξ ηαζ βέκκδζε βζμ, ζημκ
μπμίμ έδςζε ημ υκμια αιμοήθ, πμο ενιδκεφεηαζ ςξ «αοηυ πμο γδηήεδηε απυ ημκ
Θευ», επεζδή είπε πεζ: «Σμκ γήηδζα απυ ημκ Θευ».
ηακ μ αιμοήθ απμβαθαηηίζηδηε, ημκ πήβε ζημκ μίημ ημο Κονίμο, υπςξ ημ
είπε ηάλεζ. Έδςζε ημ παζδί ζημκ ζενέα Δθί θέβμκηάξ ημο: «Δίιαζ δ βοκαίηα δ μπμία
ζηεηυηακ δίπθα ζμο πνμζεοπυιεκδ ζημκ Κφνζμ. Πνμζεοπυιμοκ βζα ημ παζδί αοηυ, ηαζ
μ Κφνζμξ ζηακμπμίδζε ημ αίηδιά ιμο. Γζ‟ αοηυ, ημ αθζενχκς ζημκ Κφνζμ· υζμ γεζ εα
είκαζ αθζενςιέκμ ζημκ Κφνζμ» (1 αιμοήθ 1:26-28). Καηυπζκ φικδζε ημκ Κφνζμ ιε
ηδ βκςζηή ςδή πμο απμδίδεηαζ ζ‟ αοηήκ. Έγδζε ιεηά ιζα γςή εοάνεζηδ ζημκ Θευ, ηαζ
ημζιήεδηε εκ εζνήκδ.
Οη πξνζεπρέο ηεο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.
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Ημέπα εβδόμη ηος μηνόρ Μπάμπα
1) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Παχινπ ηνπ εθ Θκνχεσο.
1) Σδκ διένα αοηή ημζιήεδηε μ αααάξ Παφθμξ πμο ήηακ απυ ηδκ πυθδ Θιμφζ.
Καεχξ απυ κεανή δθζηία έηθζκε πνμξ ημκ ιμκήνδ αίμ, πήβε ζημ υνμξ Ακζέκα. Δηεί
έγδζε ιαγί ιε ημκ οπμηαηηζηυ ημο Ηεγεηζήθ, μ μπμίμξ έβζκε ιάνηοναξ ηςκ ανεηχκ ημο.
Δλαζηίαξ ηδξ οπεναάθθμοζαξ αβάπδξ ημο πνμξ ημκ Κφνζμ Υνζζηυ, ζημκ
Οπμίμ ακήηεζ δ δυλα, ζηθδναβχβδζε ημ ζχια ημο ιε ηδκ άζηδζδ, αθήκμκηαξ ηα
βήζκα, ιε ηδ κδζηεία ηαζ ιε πμθθή πνμζεοπή, ηαηά ηνυπμ πμο οπενέααζκε ηδκ
ακενχπζκδ ακημπή. Γζ‟ αοηυ, αλζχεδηε κα ημο ειθακζζεεί μ Κφνζμξ Υνζζηυξ ηαζ κα
ημκ εοθμβήζεζ βζα ηδκ υθδ ημο αζμηή, ηδ αζμηή εηείκςκ πμο είκαζ ηέθεζμζ ηαζ
αβςκίγμκηαζ ηαηά ηδξ ζανηυξ, ημο ηυζιμο ηαζ ημο δζααυθμο, ιέπνζ πμο ηα
οπενκζημφκ. Ο άβζμξ Παφθμξ είπε ζημκ Κφνζμ: «θα αοηά μθείθμκηαζ ζηδ θνμκηίδα
μο, Γδιζμονβέ ηαζ ςηήνα ημο ακενςπίκμο βέκμοξ, πμο πέεακεξ βζα πάνδ διχκ ηςκ
ακαλίςκ ηαζ αιανηςθχκ». Ο Κφνζμξ Υνζζηυξ ημκ πανδβυνδζε ηαζ ημκ εκίζποζε.
ηακ μ παηέναξ ιαξ άβζμξ Παΐζζμξ πήβε ζημ υνμξ Ακζέκα, ζοκδέεδηε ιε ημκ
άβζμ αααά Παφθμ. Ο Κφνζμξ Υνζζηυξ είπε ζημκ αααά Παφθμ: «Σμ ζχια ζμο εα ηαθεί
ιαγί ημ ζχια ημο εηθεηημφ ιμο Πασζίμο». ηακ μ αααάξ Παφθμξ ημζιήεδηε, ημ ζχια
ημο ημπμεεηήεδηε ιαγί ιε ημ ζχια ημο αβίμο Πασζίμο.
ηακ εέθδζακ κα ιεηαθένμοκ ημ ζχια ημο αβίμο Πασζίμο ζηδκ ένδιμ ημο
αβίμο Μαηανίμο ζηδ ηήηδ, ημ έααθακ ζε ιζα αάνηα ηαζ άθδζακ πίζς ημ ζχια ημο
αβίμο Παφθμο· υιςξ, δ αάνηα δεκ λεηζκμφζε, ιέπνζ πμο έθενακ ηαζ ημ ζχια ημο
αβίμο Παφθμο ηαζ ημ έααθακ δίπθα ζημ ζχια ημο αβίμο Πασζίμο. Καηυπζκ έθενακ
έθενακ ηαζ ηα δφμ ζχιαηα ζηδκ ένδιμ ηδξ ηήηδξ.
Οη πξνζεπρέο ηνπο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέπα ογδόη ηος μηνόρ Μπάμπα
1) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ Μάηξα.
2) Μλήκε ηνπ αγίνπ αββά Χξ, ηεο αγίαο σζάλλεο θαη ησλ ηέθλσλ απηήο, θαη
ηνπ αγίνπ αββά Αγάζσλνο ηνπ εξεκίηνπ.
1) Σδκ διένα αοηή ιανηφνδζε μ άβζμξ βένςκ Μάηναξ. Ήηακ ηάημζημξ
Αθελακδνείαξ ηαζ πζζηυξ πνζζηζακυξ. ηακ έβζκε αοημηνάημναξ μ Γέηζμξ, επέααθε ηδκ
εζδςθμθαηνία. Τπέααθε ζε εθίρεζξ ημοξ πνζζηζακμφξ ζε ηάεε ηυπμ. ηακ ημ δζάηαβιά
ημο έθεαζε ζηδκ Αθελάκδνεζα, άνπζζε επίζδξ δζςβιυξ ηαηά ηςκ πνζζηζακχκ ηδξ
πυθδξ.
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Κάπμζμζ θμζπυκ ηαηδβυνδζακ ημκ άβζμ Μάηνα. Ο δζμζηδηήξ έθενε εκχπζυκ
ημο ημκ άβζμ βζα κα ημκ νςηήζεζ βζα ηδκ πίζηδ ημο. Ο άβζμξ Μάηναξ μιμθυβδζε υηζ μ
Κφνζμξ Υνζζηυξ είκαζ αθδεζκυξ Θευξ εη Θεμφ αθδεζκμφ. Ο δζμζηδηήξ ημκ δζέηαλε κα
πνμζθένεζ θαηνεία ζηα είδςθα ηαζ ημο οπμζπέεδηε πμθθά πνήιαηα. ηακ εηείκμξ
ανκήεδηε, ημκ απείθδζε υηζ εα ημκ ηζιςνήζεζ, αθθά ηαζ πάθζ μ άβζμξ δεκ απανκήεδηε
ηδκ πίζηδ ημο. Έηναλε ιάθζζηα ζημκ δζμζηδηή: «Γεκ θαηνεφς άθθμκ απυ ημκ Κφνζμ
Υνζζηυ, πμζδηήκ μονακμφ ηαζ βδξ». Συηε μ δζμζηδηήξ μνβίζηδηε ηαζ δζέηαλε κα ημκ
δείνμοκ. Αθμφ ημκ έδεζνακ ακδθεχξ, ημκ ηνέιαζακ απυ ηα πένζα. Έπεζηα ημκ έηθεζζακ
ζηδ θοθαηή ηαζ ημο έηαρακ ημ πνυζςπμ ηαζ ημοξ ηνμηάθμοξ ιε ιζα πονςιέκδ αένβα.
Σεθζηά, επεζδή επέιεκε κα ιδκ απανκείηαζ ηδκ πίζηδ ημο, ημκ απμηεθάθζζακ έλς απυ
ηδκ πυθδ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ηεθείηαζ δ ικήιδ ημο αβίμο αααα Χν, δ ικήιδ ηδξ αβίαξ
ςζάκκδξ ηαζ ηςκ ηέηκςκ αοηήξ, πμο ιανηφνδζακ ζημ Σαιμφπ, ηαζ δ ικήιδ ημο
αβίμο Αβάεςκμξ ημο ενδιίημο.
Οη πξνζεπρέο ηνπο αο είλαη καδί κε όινπο καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν
Θεόο καο. Ακήλ.

Ημέπα ενάηη ηος μηνόρ Μπάμπα
1) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Δπκελίνπ, εβδφκνπ πάπα ηεο Απνζηνιηθήο Έδξαο ηνπ
αγίνπ Μάξθνπ.
2) Ζ έθιεηςε ειίνπ θαηά ην έηνο 1242 κ.Υ.
3) Μλήκε ηνπ αγίνπ πκεψλ ηνπ επηζθφπνπ.
1) Σδκ διένα αοηή ηαηά ημ έημξ 146 ι.Υ. ημζιήεδηε μ άβζμξ Δοιέκζμξ, έαδμιμξ
πάπαξ ηδξ Απμζημθζηήξ Έδναξ ημο αβίμο Μάνημο. Ο πάπαξ Αανάιζμξ, πέιπημξ
πάπαξ, ημκ πεζνμηυκδζε δζάημκμ. ημκ ααειυ αοηυ οπδνέηδζε επί δέηα έηδ. ηακ μ
άβζμξ Ημφζημξ έβζκε μ έηημξ πάπαξ, παναηήνδζε πχξ μ Δοιέκζμξ δζέπνεπε ζηδ βκχζδ
ηαζ ηδκ πίζηδ. Έηζζ, ημκ πεζνμηυκδζε ζενέα ηαζ ημο ειπζζηεφεδηε ηδ δζδαπή ηςκ
πζζηχκ ηδξ Δηηθδζίαξ ηδξ Αθελακδνείαξ. Σμο γήηδζε αηυιδ κα ημοξ θνμκηίγεζ ηαζ κα
ημοξ ηαεμδδβεί ζηζξ ανπέξ ηδξ μνεμδυλμο πίζηεςξ.
ηακ ημζιήεδηε μ πάπαξ Ημφζημξ, μ παηέναξ αοηυξ (μ άβζμξ Δοιέκζμξ)
ελεθέβδ παηνζάνπδξ. Πανέδςζε ηδ θνμκηίδα ηςκ εηηθδζζχκ ηαζ ηδ δζδαπή ηςκ πζζηχκ
ζημκ παηένα Μανηζακυ, μ μπμίμξ ανβυηενα ημκ δζαδέπεδηε. Ο άβζμξ αμδεμφζε
πάκημηε χζηε κα βονκμφκ ζημκ μνευ δνυιμ μζ παναζηναηδιέκμζ αιανηςθμί, ηαζ
ελδβμφζε ιε απθυ ηνυπμ ζημοξ εζδςθμθάηνεξ ηδ εευηδηα ημο Κονίμο ιαξ Ηδζμφ
Υνζζημφ ηαζ ηδ ιεημπή Σμο ζηδ εεία μοζία. Έιεζκε ζημκ παηνζανπζηυ ενυκμ επί
δεηαηνία έηδ ηαζ ημζιήεδηε εκ εζνήκδ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
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2) Σδκ αοηή διένα ηαηά ημ έημξ 1242 ι.Υ., ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ααζζθείαξ ημφ
Δθ-άθεπ Αβζμφιπ ηαζ ηδξ παηνζανπείαξ ημο αααά παηνζάνπδ Κονίθθμο Γ΄, 75μο
πάπα ηδξ Απμζημθζηήξ Έδναξ ημο αβίμο Μάνημο, έθααε πχνα ηάηζ θμαενυ βζα υθμ
ημκ ηυζιμ, πμο άθδζε ηαηάπθδηημοξ υζμοξ ημ είδακ ή ημ άημοζακ. Ο ήθζμξ άνπζζε
ααειζαία κα ζημηεζκζάγεζ, ιέπνζ πμο ημ ζημηάδζ απθχεδηε πακημφ ηαζ ηα αζηένζα
θαίκμκηακ ιέζα ζηδ ιένα.
Οζ άκενςπμζ άκαρακ θάιπεξ, ηονζεοιέκμζ απυ ιεβάθμ θυαμ. Έηναλακ ζημκ
Πακημδφκαιμ Θευ ιε υθδ ημοξ ηδκ ηανδζά, γδηχκηαξ ημκ μίηημ ηαζ ημ έθευξ Σμο. Ο
Κφνζμξ ημοξ εθέδζε. Πήνε απυ πάκς ημοξ ημκ θυαμ, ημ ζημηάδζ έθοβε υθμ ιειζάξ, ηαζ
απμηαθφθεδηε ηαζ πάθζ μ ήθζμξ, θςηίγμκηαξ ημκ ηυζιμ· έηζζ, μζ θάιπεξ ζαήζηδηακ.
Αοηά ζοκέαδζακ απυ ηζξ 8:30 π.ι. χξ ηζξ 9:30 π.ι. Οζ άκενςπμζ δυλαζακ ημκ Θευ, μ
Οπμίμξ ημοξ δμηίιαζε ιεκ πμθφ, υιςξ δεκ εκένβδζε ηαηά ηζξ αιανηίεξ ημοξ αθθά
ηαηά ημ έθεμξ ηαζ ηδ ιαηνμεοιία Σμο.
Σε Απηόλ αλήθεη ε δόμα ελ ηε Δθθιεζία Τνπ. Ακήλ.
.
3) Σδκ αοηή διένα ηεθείηαζ δ ικήιδ ημο αβίμο οιεχκ ημο επζζηυπμο.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέπα δεκάηη ηος μηνόρ Μπάμπα
1) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ εξγίνπ, θίινπ ηνπ αγίνπ Βάθρνπ.
1) Σδκ διένα αοηή ιανηφνδζε μ άβζμξ ένβζμξ, θίθμξ ημο αβίμο Βάηπμο. Ήηακ
ορδθυααειμξ αλζςιαηζηυξ, πμο είπε πάνεζ πνμαβςβή βζα ημ ακάηημνμ ημο
αοημηνάημνα Μαλζιζακμφ, μ μπμίμξ ημο έδεζλε ιεβάθδ εφκμζα. Δπεζδή μ
αοημηνάημναξ αοηυξ ήηακ εζδςθμθάηνδξ ηαζ αοημί μζ δφμ άβζμζ ήηακ άκενςπμζ ηδξ
πίζηδξ, ημοξ έζηεζθε ζημκ Ακηίμπμ, ααζζθζά ηδξ ονίαξ, βζα κα ημοξ ααζακίζεζ ηαζ κα
ημοξ εακαηχζεζ εάκ δεκ απανκμφκηακ ηδκ πίζηδ ημοξ.
Ο Ακηίμπμξ οπέααθε ημκ άβζμ Βάηπμ ζε θνζηηά ααζακζζηήνζα ηαζ, ηαεχξ δεκ
ιπυνεζε κα ημκ ηάκεζ κα ανκδεεί ηδκ πίζηδ ημο, δζέηαλε ημοξ άκηνεξ ημο κα ημκ
εακαηχζμοκ. Σμκ θυκεοζακ ηαζ πέηαλακ ημ ζχια ημο ζημκ πμηαιυ Δοθνάηδ. Σα
ηφιαηα έθενακ ημ ζχια ζε ιζα υπεδ ημκηά ζε δφμ αβίμοξ αζηδηέξ, μζ μπμίμζ ήηακ
αδεθθμί. Άββεθμξ Κονίμο ημφξ ειθακίζηδηε ηαζ ημοξ έδςζε εκημθή κα πάκε ηαζ κα
ιεηαθένμοκ ημ ζχια ημο αβίμο. ηακ έθηαζακ εηεί πμο ήηακ ημ ζχια, ανήηακ έκακ
αεηυ ηαζ έκα θζμκηάνζ κα ημ πνμζηαηεφμοκ. Σα ηηήκδ πέναζακ έκα μθυηθδνμ
διενμκφηηζμ θνμονχκηαξ ημ πςνίξ κα ημ αββίλμοκ, ακ ηαζ ήηακ ζανημαυνα, βζαηί
είπακ δζαηαβή απυ ηδ Θεία Πνυκμζα κα πνμζηαηεφζμοκ ημ ζχια. Οζ δφμ άβζμζ αζηδηέξ
πήνακ ημ ζχια ιε ιεβάθεξ ηζιέξ, ηαζ ιε φικμοξ ημ έθενακ ζημ αζηδηήνζυ ημοξ, υπμο
6
ηαζ ημ έεαρακ .
6

Βθ. ζπεηζηά ηδκ 4δ διένα ημο αοημφ ιδκυξ.
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Ο άβζμξ ένβζμξ ήηακ πενίθοπμξ βζα ημκ θίθμ ημο Βάηπμ, έςξ υημο ημκ είδε
ζημκ φπκμ ημο κα είκαζ ιέζα ζ‟ έκα υιμνθμ ακάηημνμ ηαζ κα εηπέιπεζ εηηοθθςηζηυ
θςξ· έηζζ, δ ροπή ημο είπε ηφπεζ ιεβάθδξ ακαπαφζεςξ. Ανβυηενα, μ δζμζηδηήξ δζέηαλε
κα ηνοπήζμοκ ιε ηανθζά ηα πυδζα ημο αβίμο ένβζμο ηαζ κα ημκ ζηείθμοκ ζηδκ πυθδ
7
Δθ-Ρμοζαθά δειέκμκ ζηζξ μονέξ ηςκ αθυβςκ. Σμ αίια ημο έννεε ηάης ζημ έδαθμξ.
ημκ δνυιμ ημοξ, ζοκάκηδζακ ιία κεανή πανεέκμ, δ μπμία ημοξ έδςζε κενυ κα πζμοκ.
ηακ δ πανεέκμξ είδε ζε πμζα ηαηάζηαζδ ανζζηυηακ μ άβζμξ, ημκ ζοιπυκεζε ηαζ
θοπήεδηε βζα ηα κζάηα ημο ηαζ ηδκ ςναία ημο ιμνθή. Ο άβζμξ ηδξ είπε: «΄Δθα,
αημθμφεδζέ ιε ζημ Δθ-Ρμοζαθά, βζα κα πάνεζξ ημ ζχια ιμο», ηαζ εηείκδ ημκ
αημθμφεδζε. Ο δζμζηδηήξ ημφ Δθ-Ρμοζαθά ήηακ θίθμξ ημο αβίμο ενβίμο, ηαζ είπε
πάνεζ ημ αλίςια αοηυ πάνδ ζημκ άβζμ ένβζμ. Ο δζμζηδηήξ πνμζπάεδζε κα ημκ πείζεζ
κα αθθάλεζ ζηάζδ, χζηε κα ζχζεζ ηδ γςή ημο. ηακ μ άβζμξ ένβζμξ δεκ δέπεδηε ηζξ
παναζκέζεζξ ημο, δζέηαλε κα ημκ απμηεθαθίζμοκ. Ζ πανεέκμξ εηείκδ ήθεε ηαζ ιάγερε
ημ αίια πμο έννεοζε απυ ηδκ ζενή ηάνα ημο ηαζ ημ θφθαλε ζε ιζα ιάθθζκδ εήηδ.
Σμ ηίιζμ ζχια θοθάπεδηε ιέπνζ ημ ηέθμξ ηςκ δζςβιχκ, Συηε έηηζζακ πνμξ
ηζιήκ ημο καυ ζημ Δθ-Ρμοζαθά. Ο καυξ εβηαζκζάζηδηε απυ 15 επζζηυπμοξ. Σμ ηίιζμ
ζχια ημ ημπμεέηδζακ ζε ιανιάνζκδ θάνκαηα. ζμζ ήηακ πανυκηεξ έδςζακ ηδ
ιανηονία υηζ απυ ημ ζχια ημο έννεοζε έθαζμ πμο εοςδίαγε, ημ μπμίμ εενάπεοζε ημοξ
αζεεκείξ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέπα ενδεκάηη ηος μηνόρ Μπάμπα
1) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Ηαθψβνπ, παηξηάξρνπ Αληηνρείαο.
2) Ζ θνίκεζε ηεο αγίαο Πειαγίαο.
1) Σδκ διένα αοηή ημζιήεδηε μ άβζμξ παηέναξ αααάξ Ηάηςαμξ, παηνζάνπδξ
Ακηζμπείαξ. Σμκ ανήηακ ιεβάθεξ δμηζιαζίεξ, ηαζ ελμνίζηδηε επεζδή πενζθνμονμφζε
ηδκ μνευδμλδ πίζηδ. Αθμφ έιεζκε ζηδκ ελμνία βζα ηάπμζμ πνμκζηυ δζάζηδια, μζ
ηάημζημζ ηδξ Ακηζυπεζαξ ζοβηεκηνχεδηακ ηαζ ημκ έθενακ πίζς. Καηυπζκ μζ μπαδμί
ημο Ανείμο ημκ ελυνζζακ εη κέμο, ιε απμηέθεζια κα ιείκεζ ζηδκ ελμνία βζα επηά
αηυια έηδ. Πέεακε εκ εζνήκδ.
Οη πξεζβείεο ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ημζιήεδηε δ αβία Πεθαβία. Ζ δζηαία αοηή βοκαίηα βεκκήεδηε
ζηδκ πυθδ ηδξ Ακηζυπεζαξ απυ βμκείξ εζδςθμθάηνεξ. Δηηυξ απυ δζεθεανιέκδ πίζηδ,
είπε ηαζ δζεθεανιέκμ αίμ.
Κάπμηε ζοκάκηδζε έκακ άβζμ επίζημπμ μκυιαηζ Παφθμ, μ μπμίμξ ηδξ ηήνολε
ημκ θυβμ ημο Θεμφ. Γζά ημο Παφθμο πίζηερε ζημκ Κφνζμ Υνζζηυ, ηαζ ελμιμθμβήεδηε
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Πυθδ ακαημθζηά ηδξ Βαβδάηδξ ζημ Ηνάη, δ μπμία ανβυηενα ηαηαζηνάθδηε.
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ζ‟ αοηυκ υθα υζα είπε ηάκεζ ζηδ γςή ηδξ. Ο επίζημπμξ ηδκ εκίζποζε ηαζ ηδ δίδαλε κα
ιδκ απεθπίγεηαζ, αθθά κα ιεηακμήζεζ εζθζηνζκά ηαζ αηαθάκηεοηα. Καηυπζκ ηδ αάπηζζε
εζξ ημ υκμια ημο Παηνυξ ηαζ ημο Τζμφ ηαζ ημο Αβίμο Πκεφιαημξ ηαζ δ Πεθαβία
θςηίζηδηε απυ ηδ πάνδ ημο ααπηίζιαημξ. Αημθμφεδζε γςή ιεηακμίαξ, ιε ζηαεενή
ηανδζά ηαζ ζαθή πνμζακαημθζζιυ. ηθδναβχβδζε ημ ζχια ηδξ ιε επίπμκδ άζηδζδ.
Αθμφ εκεδφεδ ημ ακδνζηυ νάζμ, πήβε ζηα Ηενμζυθοια ηαζ πνμζηφκδζε
ζημοξ καμφξ ηδξ. Μεηά ζοκακηήεδηε ιε ημκ αααά Αθέλακδνμ, παηνζάνπδ
Ηενμζμθφιςκ, μ μπμίμξ ηδκ έζηεζθε ζε ιία απυ ηζξ βοκαζηείεξ ιμκέξ ημκηά ζηα
Ηενμζυθοια. Έιεζκε εηεί επί 40 έηδ ηαζ ημζιήεδηε εκ εζνήκδ.
Οη πξνζεπρέο ηεο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ..

Ημέπα δυδεκάηη ηος μηνόρ Μπάμπα
1) Ζ θνίκεζε ηνπ αββά Γεκεηξίνπ Α΄, δσδεθάηνπ πάπα Αιεμαλδξείαο.
2) Σν καξηχξην ηνπ επαγγειηζηνχ Μαηζαίνπ.
3) Μλήκε ηνπ αξραγγέινπ Μηραήι.
1) Σδκ διένα αοηή ηαηά ημ έημξ 224 ι.Υ. ημζιήεδηε μ άβαιμξ ηαζ αβκυξ παηέναξ,
μ αβςκζζηήξ ηαηά ηςκ παεχκ ηαζ κζηδηήξ ηδξ θφζεςξ, αααάξ Γδιήηνζμξ Α΄,
δςδέηαημξ πάπαξ Αθελακδνείαξ. Ο άβζμξ αοηυξ ήηακ έκαξ αβνάιιαημξ αβνυηδξ, ηαζ
είπε πακηνεοεεί. Έγδζε ιε ηδ ζφγοβυ ημο επί 47 έηδ έςξ υημο ελεθέβδ παηνζάνπδξ. Με
ηδ ζφγοβυ ημο δεκ είπακ βεκεηήζζεξ ζπέζεζξ, αθθά ηαε‟ υθδ ηδ δζάνηεζα εηείκδξ ηδξ
ιαηνάξ πενζυδμο ηδνήεδηακ πανεέκμζ ηαζ αβκμί, βεβμκυξ ημ μπμίμ ηακέκαξ δεκ
βκχνζγε.
ηακ πθδζίαγε δ ημίιδζδ ημο αβίμο Ημοθζακμφ, εκδεηάημο πάπα, άββεθμξ
Κονίμο ειθακίζηδηε ζε υναια ζημκ άβζμ Ημοθζακυ ηαζ ημο είπε βζα ημκ άβζμ αοηυ ηαζ
υηζ έπνεπε κα βίκεζ μ επυιεκμξ παηνζάνπδξ. Σμο έδςζε ζδιείμ θέβμκηάξ ημο: «Αφνζμ
εα έθεεζ ηάπμζμξ ζε ζέκα έπμκηαξ έκα ηζαιπί ζηαθφθζ. Κνάηα ημκ ηαζ πνμζεοπήζμο
βζ‟ αοηυκ». ΄Οηακ λφπκδζε, είπε ζημοξ επζζηυπμοξ ηαζ ημοξ ζενείξ πμο ήηακ ημκηά ημο
βζα ημ υναια αοηυ.
Έηζζ, μ άβζμξ Γδιήηνζμξ ανήηε ηδκ επυιεκδ διένα έκα ηζαιπί ζηαθφθζ πμο
ήηακ εηηυξ ηδξ επμπήξ. Σμ πήβε ζημκ άβζμ Ημοθζακυ, βζα κα θάαεζ ηδκ εοθμβία ημο. Ο
παηέναξ παηνζάνπδξ ημκ πήνε απυ ημ πένζ ηαζ είπε ζε υζμοξ ήηακ πανυκηεξ: «Αοηυξ
είκαζ μ παηνζάνπδξ ζαξ, πμο εα είκαζ ιεηά απυ ιέκα». Καηυπζκ πνμζεοπήεδηε βζ‟
αοηυκ. Γεκ ημκ άθδζακ κα θφβεζ ηαζ ημκ ηνάηδζακ ιαγί ημοξ ιέπνζ ηδκ ημίιδζδ ημο
αααά Ημοθζακμφ, ιεηά ηδκ μπμία ακέδεζλακ παηνζάνπδ ημκ άβζμ Γδιήηνζμ. ηακ
μθμηθδνχεδηακ μζ εοπέξ ηδξ πεζνμημκίαξ ημο ζε επίζηπμ, μ άβζμξ Γδιήηνζμξ βέιζζε
απυ μονάκζα πάνδ. Ο Κφνζμξ θχηζζε ημκ κμο ημο, χζηε κα ιάεεζ ακάβκςζδ ηαζ
βναθή. Μεθέηδζε ηα αζαθία ηδξ Δηηθδζίαξ ηαζ ηδκ ενιδκεία ημοξ. ηακ ηήνοηηε,
θυβμζ πάνζημξ έννεακ απυ ημ ζηυια ημο.
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Ο άβζμξ Γδιήηνζμξ ηαεζένςζε ημκ οπμθμβζζιυ ιε αάζδ ημκ μπμίμ
ηαεμνίζηδηακ μζ πενίμδμζ ηςκ κδζηεζχκ ζε ζηαεενή αάζδ. Οζ πνζζηζακμί ζοκήεζγακ
κα κδζηεφμοκ ηαηά ηζξ άβζεξ 40 διένεξ, δδθαδή ηαηά ηδ Μεβάθδ Σεζζαναημζηή,
αηνζαχξ ιεηά ηδκ εμνηή ηςκ Θεμθακείςκ, υπςξ μ Κφνζμξ Υνζζηυξ κήζηεοζε ιεηά ηδ
αάπηζζή Σμο. Μεηά κήζηεοακ πςνζζηά ηαηά ηδκ εαδμιάδα ηςκ Παεχκ ηαζ ευνηαγακ
ημ πνζζηζακζηυ Πάζπα ηδκ Κονζαηή ιεηά ημ εανασηυ Πάζπα.
Μενζημί πνζζηζακμί ζοκήεζγακ κα εμνηάγμοκ ημ Πάζπα ηαηά ηδ δεηάηδ
ηεηάνηδ ημο ιδκυξ Νζζάκ (Απνζθίμο)· ηάηζ ηέημζμ ζήιαζκε υηζ ευνηαγακ ιαγί ιε ημοξ
Δαναίμοξ ηαζ δεκ ακαβκχνζγακ υηζ ημ πνζζηζακζηυ Πάζπα έπνεπε κα εμνηάγεηαζ εζξ
ακάικδζζκ ηδξ Ακαζηάζεςξ ημο Κονίμο Υνζζημφ, δ μπμία έβζκε ιεηά ημ ιςζασηυ
Πάζπα. Γζα ημκ θυβμ αοηυ, μ πάπαξ Γδιήηνζμξ εκδζαθένεδηε κα ηαεζενχζεζ ιζα
ζηαεενή αάζδ βζα ηζξ κδζηείεξ ηαζ ηζξ ιεβάθεξ πνζζηζακζηέξ εμνηέξ. Έηζζ, πνμζέεεζε
ηδ κδζηεία ηδξ Μεβάθδξ Δαδμιάδαξ ζηδ κδζηεία ηδξ Μεβάθδξ Σεζζαναημζηήξ.
Γζα ημ γήηδια αοηυ μ πάπαξ Γδιήηνζμξ έζηεζθε ζπεηζηέξ επζζημθέξ ζημκ
Αβάπζμ, επίζημπμ Ηενμζμθφιςκ· ζημκ Μάλζιμ, παηνζάνπδ Ακηζμπείαξ· ζημκ
παηνζάνπδ Ρχιδξ, ηαζ ζε άθθμοξ. θμζ εκέηνζκακ ηδκ πνυηαζή ημο ηαζ ζοκέπζζακ κα
αημθμοεμφκ ημοξ ηακυκεξ ημο ιέπνζ ζήιενα. Ζ Δηηθδζία ηδξ Ρχιδξ πανελέηθζκε απυ
ημκ ηακυκα αοηυ ηαζ αημθμοεεί, απυ ημκ 16μ αζχκα, ημ Γνδβμνζακυ Ζιενμθυβζμ.
ημοξ πάπεξ ηδξ Κμπηζηήξ Δηηθδζίαξ ακήηε δ πνχηδ ηζιή βζα ημκ ηαεμνζζιυ ηδξ
διέναξ ημο Πάζπα· έηζζ, έζηεθκακ ηα παζπάθζα ιδκφιαηά ημοξ ζε υθμ ημκ ηυζιμ,
χζηε μζ πνζζηζακμί κα εμνηάγμοκ ημ Πάζπα ηδκ ίδζα διένα, ιέζα ζε ιζα μζημοιεκζηή
πανά.
Ο Θευξ ήηακ ιαγί ιε ημκ αααά Γδιήηνζμ θυβς ηδξ ηαεανυηδηάξ ημο. Σμο
πάνζζε θμζπυκ ημ ελήξ δχνμ: Κμκηά ζημ ηέθμξ ηδξ Θείαξ Λεζημονβίαξ, υηακ μζ πζζημί
πνμζένπμκηακ κα ημζκςκήζμοκ, ζοκήεζγε κα αθέπεζ ημκ Κφνζμ Υνζζηυ κα πνμςεεί
απαθά ιε ημ πένζ Σμο υζμοξ ήηακ άλζμζ. Ακ υιςξ ηάπμζμξ πνμζενπυηακ κα ημζκςκήζεζ
πςνίξ κα είκαζ άλζμξ, μ Κφνζμξ απμηάθοπηε ζημκ πάπα ηζξ αιανηίεξ ημο
πνμζενπμιέκμο ηαζ μ πάπαξ δεκ ημο επέηνεπε κα ημζκςκήζεζ, ιέπνζ κα ελμιμθμβδεεί
ηζξ αιανηίεξ ημο. Ο πάπαξ ημκ κμοεεημφζε βζα ηζξ αιανηίεξ ημο θέβμκηάξ ημο: «Να
απμζηναθείξ ηζξ αιανηίεξ ζμο ηαζ κα ιεηακμήζεζξ· ιεηά, έθα κα ημζκςκήζεζξ». Καηά
ηδκ παηνζανπεία ημο, ημ πμθοπθδεέξ πμίικζυ ημο ηαεμδδβήεδηε μνεά ζηδκ
πκεοιαηζηή ημο γςή.
Δπεζδή επέπθδηηε πμθφ ημοξ αιανηςθμφξ ηαζ ημοξ πνμέηνεπε ζηδ ιεηάκμζα
ηαζ ηδκ αβκυηδηα, ιενζημί απυ αοημφξ παναπμκμφκηακ θέβμκηαξ: «Ο άκενςπμξ αοηυξ
είκαζ έββαιμξ· πχξ ιπμνεί κα ιαξ επζπθήηηεζ;». Ο Πακημδφκαιμξ Θευξ εέθδζε κα ημοξ
απμηαθφρεζ ηζξ ανεηέξ ημο· έηζζ, άββεθμξ Κονίμο ημκ επζζηέθεδηε ηδ κφηηα ηαζ ημο
είπε: «Γδιήηνζε, ιδ θνμκηίγεζξ βζα ηδ ζςηδνία ζμο ηαζ αθήκεζξ ημοξ άθθμοξ κα
ηαηαζηνέθμκηαζ απυ ηδκ αιθζαμθία ημοξ». Ο παηέναξ ημφ γήηδζε κα δζεοηνζκίζεζ ηδ
θνάζδ ημο ηαζ μ άββεθμξ ημο είπε: «Πνέπεζ κα απμηαθφρεζξ ζημκ ηυζιμ ημ ιοζηήνζμ
πμο αθμνά ζηδ ζπέζδ ζμο ιε ηδ ζφγοβυ ζμο, χζηε κα άνεζξ ηδκ αιθζαμθία ημοξ βζα
ζέκα». Σδκ επμιέκδ ημ πνςί, είπε ζημοξ πζζημφξ κα ιδ θφβμοκ ιεηά ημ ηέθμξ ηδξ
Θείαξ Λεζημονβίαξ. Πήνε ηα ακαρμημηηζκζζιέκα ηάναμοκα ημ ημπμεέηδζε ζημ ζάθζ
ηδξ ζογφβμο ημο ηαζ ζημκ πζηχκα ημο, ηαζ ιεηά έηακακ ιαγί ημκ βφνμ ηδξ εηηθδζίαξ,
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ηα νμφπα ημοξ υιςξ δεκ ηαίβμκηακ. Οζ πζζημί έιεζκακ έηεαιαμζ ιε ημ εαφια αοηυ. Ο
άβζμξ Γδιήηνζμξ ημφξ είπε υηζ μ ίδζμξ ηαζ δ ζφγοβυξ ημο, πανυηζ πακηνειέκμζ, δεκ
είπακ βεκεηήζζεξ ζπέζεζξ. Ζ αιθζαμθία έθοβε απυ ημοξ πζζημφξ, μζ μπμίμζ
ζοκεζδδημπμίδζακ ηδκ αβκυηδηα ηαζ ηδκ πανεεκία ημο παηένα αοημφ.
ηζξ διένεξ ημο αβίμο Γδιδηνίμο πανμοζζάζηδηακ μνζζιέκμζ πμο ημο
ακηζηάπεδηακ. Αοημί ήηακ μ Κθήιδξ, μ Χνζβέκδξ, μ Ονζακυξ ηαζ άθθμζ, μζ μπμίμζ
ζοκέβναρακ απανάδεηηα αζαθία· έηζζ, ημοξ αθυνζζε.
Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ παηνζανπείαξ ημο δεκ ζηαιάηδζε κα δζδάζηεζ ηαζ κα
ζηδνίγεζ ημ πμίικζυ ημο ζηδκ μνευδμλδ πίζηδ. ηακ πζα είπε βενάζεζ ηαζ μζ δοκάιεζξ
ημο έδεζπκακ κα ημκ εβηαηαθείπμοκ, ημκ ιεηέθενακ ιε θμνείμ ζηδκ εηηθδζία βζα κα
δζδάλεζ ημοξ πζζημφξ. Ήηακ 105 εηχκ, εη ηςκ μπμίςκ ηα 15 ήηακ άβαιμξ, ηα 47
έββαιμξ πνζκ βίκεζ παηνζάνπδξ, ηαζ ηα 43 ζηδκ παηνζανπεία. Συηε ημζιήεδηε εκ
εζνήκδ.
Οη επινγίεο ησλ πξνζεπρώλ ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ιανηφνδζε μ εοαββεθζζηήξ Μαηεαίμξ, μ μπμίμξ ήηακ έκαξ απυ
ημοξ δχδεηα ιαεδηέξ ηαζ είπε ημ υκμια Λεοΐ. Ήηακ εηείκμξ πμο ηαευηακ ζημ ηεθχκζμ
έλς απυ ηδκ πυθδ ηδξ Καπενκαμφι ηαζ μ Κφνζμξ ημο είπε: «Αημθμφεδζέ ιε». Ο
εοαββεθζζηήξ Μαηεαίμξ ηα άθδζε υθα, ζδηχεδηε, ηαζ Σμκ αημθμφεδζε. Αημθμφεςξ
μνβάκςζε ιεβάθδ δελίςζδ ζημ ζπίηζ ημο βζα ημκ Κφνζμ Υνζζηυ. Αοηυ έηακε ημοξ
Φανζζαίμοξ κα ζπμθζάγμοκ ιε ρζεφνμοξ ηαηά ημο Κονίμο ηαζ κα θέκε ζημοξ ιαεδηέξ
Σμο: «Γζαηί μ δζδάζηαθυξ ζαξ ηνχεζ ηαζ πίκεζ ιε ημοξ ηεθχκεξ ηαζ ημοξ
αιανηςθμφξ;». Ο Ηδζμφξ ημφξ απάκηδζε θέβμκηαξ: «Γεκ έπμοκ ακάβηδ απυ βζαηνυ μζ
οβζείξ αθθά μζ άννςζημζ. Γεκ έπς έθεεζ βζα κα ηαθέζς ημοξ δζηαίμοξ αθθά ημοξ
αιανηςθμφξ ζε ιεηάκμζα» (Λμοη. 5:27-32).
Ο εοαββεθζζηήξ Μαηεαίμξ ηήνολε ζηδκ Παθαζζηίκδ, ηδκ Σφνμ ηαζ ηδ
ζδχκα. Καηυπζκ πήβε ζηδκ Αζεζμπία. Δζζήθεε ζηδκ πυθδ ηςκ ζενέςκ ηαζ ημοξ
ιεηέζηνερε ζηδ βκχζδ ημο Θεμφ. ηακ εέθδζε κα ιπεζ ζηδκ πυθδ, ζοκάκηδζε έκακ
κέμ, μ μπμίμξ ημο είπε: «Γεκ εα ιπμνέζεζξ κα ιπεζξ ζηδκ πυθδ εηηυξ ακ λονίζεζξ ημ
ηεθάθζ ζμο ηαζ ηναηάξ ηθαδζά θμίκζηα ζημ πένζ ζμο». Ο εοαββεθζζηήξ έηακε υ,ηζ ημο
είπε μ κέμξ. Καεχξ ζηεθηυηακ ζπεηζηά ιε αοηυ πμο ημκ είπε ζοιαμοθεφζεζ, ημο
ειθακίζεδηε μ Κφνζμξ Υνζζηυξ ιε ηδ ιμνθή ημο κέμο ημκ μπμίμ είπε ζοκακηήζεζ
κςνίηενα, ηαζ αθμφ ημκ εκδοκάιςζε ηαζ ημκ πανδβυνδζε, ελαθακίζηδηε. Ο
εοαββεθζζηήξ ζοκεζδδημπμίδζε υηζ εηείκμξ μ κέμξ ήηακ αοηυξ μ ίδζμξ μ Κφνζμξ ηδξ
Γυλδξ.
Έπεζηα εζζήθεε ζηδκ πυθδ ςξ έκαξ απυ ημοξ ζενείξ ηδξ. Πήβε ζημκ καυ ημο
Απυθθςκα, ανήηε ημκ ανπζενέα, ηαζ ζοκμιίθδζακ ζπεηζηά ιε ηα είδςθα πμο
θάηνεοακ. Σμο ελήβδζε υηζ ηα είδςθα δεκ άημοβακ ή δεκ αζζεάκμκηακ ηίπμηε ηαζ υηζ μ
αθδεζκυξ Πακημηνάηςν Κφνζμξ είκαζ Δηείκμξ μ μπμίμξ δδιζμφνβδζε ημκ μονακυ ηαζ
ηδ βδ. Ο Κφνζμξ έηακε δζ‟ αοημφ ημ ελήξ εαφια: Καηέαδηε ζ‟ αοημφξ έκα ηναπέγζ απυ
ημκ μονακυ, ηαζ έκα ιεβάθμ θςξ έθαιρε βφνς ημοξ. ηακ μ ζενέαξ Δνιήξ είδε ημ
εαφια αοηυ, ημκ νχηδζε: «Πμζμ είκαζ ημ υκμια ημο Θεμφ ζμο;». Ο απυζημθμξ

58

απμηνίεδηε: «Ο Θευξ ιμο είκαζ μ Κφνζμξ Υνζζηυξ». Ο ζενέαξ Δνιήξ πίζηερε ζημκ
Υνζζηυ ηαζ ημκ αημθμφεδζακ πμθθμί.
ηακ μ δζμζηδηήξ ηδξ πυθδξ ημ έιαεε αοηυ, δζέηαλε κα ημοξ ηάρμοκ. Συηε
υιςξ ζοκέαδ κα πεεάκεζ μ βζμξ ημο. Ο εοαββεθζζηήξ ηαζ απυζημθμξ Μαηεαίμξ
πνμζεοπήεδηε ηαζ ζηέηεοζε ημκ Θευ κα ακαζηήζεζ ημκ βζμ. Ο Κφνζμξ ημο απάκηδζε
ακαζηαίκμκηαξ ημ παζδί εη κεηνχκ. ηακ μ δζμζηδηήξ ημ είδε αοηυ, πίζηερε μ ίδζμξ ηαζ
μζ οπυθμζπμζ ηάημζημζ ηδξ πυθδξ. Ο άβζμξ Μαηεαίμξ, αθμφ ημοξ αάπηζζε, πεζνμηυκδζε
έκακ επίζημπμ ηαζ ζενείξ, ηαζ ημοξ έηηζζε εηηθδζία.
Αθμφ ηήνολε ζε άθθεξ πχνεξ, επέζηνερε ζηδκ Ηενμοζαθήι. Μενζημί απυ
ημοξ Δαναίμοξ πμο είπακ δεπεεί ημ ηήνοβιά ημο ηαζ είπακ πζζηέρεζ ηαζ ααπηζζηεί απυ
αοηυκ, ημο γήηδζακ κα ηαηαβνάρεζ υ,ηζ ημοξ είπε ηδνφλεζ. Έβναρε ζηα εανασηά ηδκ
ανπή ημο Δοαββεθίμο πμο απμδίδεηαζ ζ‟ αοηυκ, αθθά δεκ ημ ηεθείςζε. Λέβεηαζ υηζ ημ
μθμηθήνςζε ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ηδνφβιαηυξ ημο ζηδκ Ηκδία, ηαηά ημ πνχημ έημξ
ηδξ ααζζθείαξ ημο Κθαοδίμο ηαζ ημ έκαημ έημξ ιεηά ηδκ Ακάθδρδ ημο Κονίμο. Σμ
ιανηφνζυ ημο ζοκεηεθέζεδ ιε θζεμαμθζζιυ απυ ηα πένζα ημο ίδζμο ημο δζμζηδηή
Ημφζημο, ηαζ ημ ζχια ημο εηάθδ ζηδκ Κανεαβέκδ ηδξ Καζζανείαξ, ζε ηυπμ ζενυ, απυ
μνζζιέκμοξ πζζημφξ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ είλαη καδί καο. Ακήλ.
3) Σδ δςδεηάηδ διένα εηάζημο Κμπηζημφ ιήκα ικδιμκεφμοιε ημκ έκδμλμ
ανπάββεθμ Μζπαήθ, ημκ ανπδβυ ηςκ επμονακίςκ Γοκάιεςκ, μ μπμίμξ ίζηαηαζ πάκημηε
εκχπζμκ ημο ενυκμο ηδξ Θείαξ Μεβαθεζυηδημξ πνεζαεφμκηαξ βζα ημ βέκμξ ηςκ
ακενχπςκ.
Οη πξεζβείεο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέπα δεκάηη ηπίηη ηος μηνόρ Μπάμπα
1) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Εαραξία ηνπ κνλαρνχ.
1) Σδκ διένα αοηή ημζιήεδηε μ άβζμξ Εαπανίαξ μ ιμκαπυξ. Σμ υκμια ημο παηένα
ημο ήηακ Ηηάνομξ. Πανυηζ πακηνειέκμξ μ Ηηάνζμξ, θαπηανμφζε ηδ ιμκαζηζηή γςή.
Δίπε ζηδ ζφγοβυ ημο βζ‟ αοηυ πμο ημκ απαζπμθμφζε ηζ εηείκδ ζοιθχκδζε ιαγί ημο. Ο
Ηηάνομξ είπε έκακ βζμ μκυιαηζ Εαπανία, ηαζ ιζα ηυνδ. Άθδζε ηα παζδζά ημο ιε ηδ
ιδηένα ημοξ ηαζ πήβε ζηδκ ένδιμ ηδξ ζηήηδξ, υπμο έβζκε ιμκαπυξ απυ ηα πένζα εκυξ
αβίμο βένμκημξ.
Μεηά απυ θίβμ απθχεδηε ζηδ πχνα ιεβάθμξ θζιυξ ηαζ δ ζφγοβμξ πήνε ηα
δφμ παζδζά ηαζ ήνεε ζηδκ ένδιμ, υπμο ήηακ μ παηέναξ ημοξ Ηηάνομξ. Σμο
παναπμκέεδηε βζα ηα αάζακα πμο ηδ ανήηακ ιε ημκ θζιυ ηαζ ημο έδςζε ηα παζδζά. Ο
Ηηάνομξ υιςξ ηδξ είπε: «Ο Θευξ έπεζ πςνίζεζ ηα δφμ παζδζά ιεηαλφ ιαξ. Πάνε εζφ ημ
ημνίηζζ ηαζ άθδζε ημ αβυνζ ζ‟ειέκα». Ζ βοκαίηα πήνε ηδκ ηυνδ ηδξ ηζ έθοβε. Ο
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Ηηάνομξ πήνε ημκ βζμ ημο ημκ Εαπανία ηαζ ημκ έθενε ζημοξ βένμκηεξ, μζ μπμίμζ
πνμζεοπήεδηακ βζ‟ αοηυκ ηαζ πνμθήηεοζακ υηζ εα βζκυηακ έκαξ ηέθεζμξ ιμκαπυξ.
Ο Εαπανίαξ ιεβάθςζε ηαθά ζηδκ ένδιμ ηαζ πνμυδεοζε ζε ηάεε ανεηή.
Δπεζδή ήηακ ελαζνεηζηά υιμνθμξ ηαζ λακευξ ζηδκ υρδ, οπήνλακ ζηδκ ένδιμ ελαζηίαξ
ημο πμθθά ανκδηζηά ζπυθζα απυ ιμκαπμφξ πμο έθεβακ: «Πχξ βίκεηαζ κα ηαημζηεί ζηδκ
ένδιμ ιεηαλφ ηςκ ιμκαπχκ έκα αβυνζ ζακ ηζ αοηυ;». ηακ μ άβζμξ Εαπανίαξ ηα
άημοζε αοηά, πήβε ζηδ θίικδ Νζηνία, δ μπμία ήηακ πμθφ αθιονή, πςνίξ κα ημ πεζ ζε
ηακέκακ. Έαβαθε ηα νμφπα ημο, αμφηδλε ζηδ θίικδ, ηαζ έιεζκε ζημ κενυ βζα πμθθέξ
χνεξ. Σμ πνχια ημο έβζκε ιαφνμ ηαζ έιμζαγε ιε θεπνυ. Καηυπζκ αβήηε απ‟ ημ κενυ,
θυνεζε ηα νμφπα ημο ηαζ πήβε ζημκ παηένα ημο, μ μπμίμξ ζηδκ ανπή δεκ ημκ
ακαβκχνζζε έςξ υημο ημκ παναηήνδζε πνμζεηηζηά απυ ημκηά. ηακ ημκ νχηδζε ηζ
πνμηάθεζε αοηή ηδκ αθθαβή ημο ζηδκ ειθάκζζδ, μ άβζμξ Εαπανίαξ ημο είπε ηζ είπε
ηάκεζ.
Σδκ Κονζαηή πήβε ιε ημκ παηένα ημο ζηδκ εηηθδζία βζα κα ζοιιεηάζπμοκ
ζηδ Θεία Λεζημονβία. Ο Κφνζμξ απμηάθορε ζημκ άβζμ Ηζίδςνμ, ημκ ζενέα ηδξ ηήηδξ,
ηζ είπε ηάκεζ μ άβζμξ Εαπανίαξ. Θαφιαζε, ηαζ είπε ζημοξ ιμκαπμφξ: «Ο Εαπανίαξ
ημζκχκδζε ηδκ πνμδβμφιεκδ Κονζαηή ςξ άκενςπμξ, αθθά ηχνα έπεζ βίκεζ έκαξ
άββεθμξ».
Ο άβζμξ Εαπανίαξ ηαηείπε πμθθέξ ανεηέξ, ζδζαίηενα δε ηδκ ανεηή ηδξ
ηαπεζκχζεςξ, ζηδκ μπμία είπε θεάζεζ ζε ηέημζμ ααειυ ηεθεζυηδηαξ, χζηε κα πεζ βζ‟
αοηυκ μ παηέναξ ημο: «Έπς ενβαζεεί πμθφ ζημκ πκεοιαηζηυ αβχκα, αθθά πμηέ ζηδκ
έηηαζδ πμο ημ ηαηυνεςζε μ βζμξ ιμο Εαπανίαξ». Ο άβζμξ Εαπανίαξ έγδζε πμθφ
αζηδηζηή γςή ηαζ αβςκίζεδηε πμθφ ζηθδνά επί 45 έηδ. ηακ ήθεε ζηδκ ένδιμ, ήηακ
επηά εηχκ, ηαζ ημζιήεδηε εκ εζνήκδ ζηδκ δθζηία ηςκ 52 εηχκ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέπα δεκάηη ηεηάπηη ηος μηνόρ Μπάμπα
1) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Φηιίππνπ, ελφο εθ ησλ επηά δηαθφλσλ.
1) Σδκ διένα αοηή ημζιήεδηε μ άβζμξ Φίθζππμξ, έκαξ εη ηςκ επηά δζαηυκςκ, μ
μπμίμξ ήηακ απυ ηδκ Καζζάνεζα ηδξ Παθαζζηίκδξ. ηακ μ Κφνζμξ Υνζζηυξ, ζημκ
Οπμίμ ακήηεζ δ δυλα, πέναζε απυ εηείκδ ηδκ πενζμπή, μ άβζμξ Φίθζππμξ Σμκ άημοζε
κα δζδάζηεζ ηαζ αιέζςξ Σμκ αημθμφεδζε. ηακ μ Κφνζμξ επέθελε ημοξ 70 ιαεδηέξ
ηαζ ημοξ έζηεζθε κα ηδνφηημοκ ηαζ κα εεναπεφμοκ ημοξ αζεεκείξ, μ άβζμξ Φίθζππμξ
ήηακ έκαξ απυ αοημφξ. Οζ δχδεηα απυζημθμζ ημκ ελέθελακ ςξ έκακ απυ ημοξ επηά
δζαηυκμοξ, βζα κα οπδνεηεί ηζξ ακάβηεξ ηςκ πζζηχκ.
Ο άβζμξ Φίθζππμξ ηήνολε ςξ απυζημθμξ ζηζξ πυθεζξ ηδξ αιανείαξ ηαζ
αάπηζζε ημοξ ηαημίημοξ ημοξ. Βάπηζζε επίζδξ ημκ ίιςκα ημκ ιάβμ, μ μπμίμξ
μδδβήεδηε ζηδκ απχθεζα υηακ πνμζπάεδζε κα αβμνάζεζ ιε πνήιαηα ημ πάνζζια ημο
Αβίμο Πκεφιαημξ.
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Μζα ιένα άββεθμξ Κονίμο είπε ζημκ άβζμ Φίθζππμ: «Πήβαζκε πνμξ ημκ κυημ,
ζημκ δνυιμ πμο ζοκδέεζ ηδκ Ηενμοζαθήι ιε ηδ Γάγα». Ο άβζμξ λεηίκδζε ηαζ πήβε
υπςξ ημο οπέδεζλε μ άββεθμξ. ημκ δνυιμ είδε έκακ Αζείμπα πμο ήηακ εοκμφπμξ ηδξ
Κακδάηδξ, ηδξ ααζίθζζζαξ ηςκ Αζεζυπςκ, μ μπμίμξ είπε ηδκ επζιέθεζα υθςκ ηδξ ηςκ
εδζαονχκ ηαζ είπε πάεζ ζηα Ηενμζυθοια κα πνμζηοκήζεζ. Δπζζηνέθμκηαξ, ηαευηακ
ζημ άνια ημο ηαζ δζάααγε ημκ πνμθήηδ Ζζαΐα. Συηε ημ Άβζμ Πκεφια είπε ζημκ
Φίθζππμ: «Πθδζίαζε ηαζ πνμζημθθήζμο ζημ άνια αοηυ». Ο Φίθζππμξ έηνελε πνμξ ημκ
εοκμφπμ ηαζ, υηακ ημκ άημοζε κα δζααάγεζ ημκ πνμθήηδ Ζζαΐα, ημκ νχηδζε:
«Καηαθαααίκεζξ αοηά πμο δζααάγεζξ;».
Ο εοκμφπμξ ημφ απάκηδζε: «Πχξ ιπμνχ κα ηαηαθάας, ακ ηάπμζμξ δεκ ιε
ηαεμδδβήζεζ;», ηαζ γήηδζε απυ ημκ άβζμ κα ακέαεζ ζημ άνια ηαζ κα ηαείζεζ ημκηά
ημο. Σμ πςνίμ ηδξ Βίαθμο ημ μπμίμ δζάααγε ήηακ ημ ελήξ: «Οδδβήεδηε υπςξ ημ
πνυααημ ζηδ ζθαβή, ηαζ ήηακ άθςκμξ υπςξ είκαζ άθςκμ ημ ανκί ιπνμζηά ζ‟ αοηυκ
πμο εα ημ ημονέρεζ. Με ημκ ίδζμ ηνυπμ δεκ άκμζλε ημ ζηυια ημο. ηακ ημκ
ηαπείκςζακ, δεκ απάκηδζε. Πμζμξ εα ηάκεζ βκςζηή ηδ βεκεά ημο; Ζ γςή ημο θεφβεζ
απυ ηδ βδ».
Έηζζ, μ εοκμφπμξ απμηνίεδηε ζημκ άβζμ Φίθζππμ θέβμκηαξ: «ε παναηαθχ,
πεξ ιμο βζα πμζμκ ημ θέεζ αοηυ μ πνμθήηδξ, βζα ημκ εαοηυ ημο ή βζα ηάπμζμκ άθθμ;».
Συηε μ άβζμξ, παίνκμκηαξ αθμνιή απυ ημ ζοβηεηνζιέκμ πςνίμ ηδξ Βίαθμο,
εοαββεθίζηδηε ζημκ ζοκμιζθδηή ημο ημκ Ηδζμφ. Καηυπζκ, ηαεχξ ηαηδθυνζγακ ημκ
δνυιμ, ανέεδηακ ημκηά ζε κενυ. Συηε μ εοκμφπμξ είπε: «Να, εδχ οπάνπεζ κενυ. Σζ ιε
ειπμδίγεζ κα ααπηζζηχ;». Ο άβζμξ Φίθζππμξ ημφ απάκηδζε: «Ακ πζζηεφεζξ ιε υθδ ζμο
ηδκ ηανδζά, ιπμνείξ κα ααπηζζηείξ». Καζ μ εοκμφπμξ ημφ απμηνίεδηε: «Πζζηεφς υηζ μ
Ηδζμφξ Υνζζηυξ είκαζ μ Τζυξ ημο Θεμφ».
Έηζζ, μ εοκμφπμξ είπε κα ζηαεεί ημ άνια, ηαζ ιαγί ιε ημκ άβζμ Φίθζππμ
ηαηέαδηακ ζημ κενυ, υπμο μ άβζμξ ημκ αάπηζζε. ηακ αβήηακ απυ ημ κενυ, ημ Πκεφια
ημο Κονίμο άνπαλε ημκ Φίθζππμ· μ εοκμφπμξ δεκ ημκ λακαείδε πθέμκ ηαζ ζοκέπζζε ημκ
δνυιμ ημο πανμφιεκμξ. ΄ιςξ, μ άβζμξ Φίθζππμξ ανέεδηε ζηδκ Άγςημ ηαζ
εοαββεθζγυηακ υθεξ ηζξ πυθεζξ απυ ηζξ μπμίεξ δζενπυηακ, ιέπνζξ πμο έθεαζε ζηδκ
Καζζάνεζα (Πνάλ. 8:26-40).
Ο άβζμξ δζήθεε ηζξ πχνεξ ηδξ Αζίαξ εοαββεθζγυιεκμξ ζ‟ αοηέξ ημ γςκηακυ
Δοαββέθζμ. Δίπε ηέζζενζξ ηυνεξ, μζ μπμίεξ ηήνολακ ιαγί ημο ημκ θυβμ ημο Θεμφ. Αθμφ
έθενε ζηδκ πίζηδ πμθθμφξ Δαναίμοξ, αιανείηεξ ηαζ άθθμοξ, ημζιήεδηε εκ εζνήκδ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.
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Ημέπα δεκάηη πέμπηη ηος μηνόρ Μπάμπα
1) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ Παληειεήκνλνο ηνπ ηακαηηθνχ.
1) Σδκ διένα αοηή ηαηά ημ έημξ 405 ι.Υ. ιανηφνδζε μ άβζμξ Πακηεθεήιςκ, πμο
ήηακ απυ ηδκ πυθδ ηδξ Νζημιδδείαξ. Ο παηέναξ ημο ήηακ εζδςθμθάηνδξ ηα δ ιδηένα
ημο πνζζηζακή. Οζ βμκείξ ημο ημφ έδςζακ ηαθή αβςβή ηαζ ημκ ζπμφδαζακ βζαηνυ. Ο
άβζμξ βκχνζζε έκακ ζενέα μκυιαηζ Δνιυθαμ, μ μπμίμξ ημκ δίδαλε ηα ζπεηζηά ιε ηδκ
πίζηδ ημο Κφνζμο Υνζζημφ ηαζ ημκ αάπηζζε.
Ο άβζμξ Πακηεθεήιςκ έθεαζε ζε ορδθά επίπεδα εκανέημο γςήξ. Ο Θευξ
επεηέθεζε δζ‟ αοημφ ιεβάθα εαφιαηα. Μζα θμνά, ήθεε ζ‟ αοηυκ ηάπμζμξ ηοθθυξ βζα
κα εεναπεοεεί απυ ηδκ ζαηνζηή ημο. Ο άβζμξ έηακε πάκς ζηα ιάηζα ημο ηοθθμφ ημ
ζδιείμ ημο ζηαονμφ εζξ ημ υκμια ημο Παηνυξ ηαζ ημο Τζμφ ηαζ ημο Αβίμο Πκεφιαημξ·
ηα ιάηζα ημο εεναπεφεδηακ ηαζ επακέηηδζε πθήνςξ ηδκ υναζή ημο.
ηακ μ αοημηνάημναξ άημοζε ηα κέα ηδξ εεναπείαξ ημο ηοθθμφ, ημκ ηάθεζε
ηαζ ημκ νχηδζε πχξ εεναπεφεδηακ ηα ιάηζα ημο. Σμο είπε υηζ μ άβζμξ Πακηεθεήιςκ
ημοξ εενάπεοζε αημοιπχκηαξ ημ πένζ ημο πάκς ημοξ ηαζ θέβμκηαξ: «Δζξ ημ υκμια ημο
Παηνυξ ηαζ ημο Τζμφ ηαζ ημο Αβίμο Πκεφιαημξ». Οιμθυβδζε εκχπζμκ ημο
αοημηνάημνα υηζ ήηακ Υνζζηζακυξ· έηζζ, μ αοημηνάημναξ δζέηαλε αιέζςξ ηαζ ημκ
απμηεθάθζζακ.
Ο αοημηνάημναξ δζέηαλε κα ημο θένμοκ ημκ άβζμ Πακηεθεήιμκα, ηαζ ηυηε
νχηδζε βζα ηδκ πίζηδ ημο. Ο άβζμξ μιμθυβδζε υηζ ήηακ Υνζζηζακυξ. Ο αοημηνάημναξ
πνμζπάεδζε κα ημκ ιεηαπείζεζ ιε υθμοξ ημοξ ηνυπμοξ ηαζ ημο οπμζπέεδηε πμθθά,
αθθά δεκ ιπυνεζε κα ημο αθθάλεζ ηδκ πίζηδ. Όζηενα απ‟ υθα αοηά, έηναλε
μνβζζιέκμξ εκακηίμκ ημο απεζθχκηαξ ημκ υηζ εα ημκ οπμαάθεζ ζε δζαθυνςκ εζδχκ
θνζηηά ααζακζζηήνζα. ιςξ, μ άβζμξ έιεζκε αιεηαηίκδημξ. Συηε μ αοημηνάημναξ ημκ
οπέααθε ζε θνζηηά ααζακζζηήνζα, ηαζ ιάθζζηα ηάεε ιένα ζε δζαθμνεηζηυ. Άθθεξ
θμνέξ ημκ έδενκε ηαζ ημκ ηνειμφζε, ηαζ άθθεξ ημκ πεημφζε ζηδ εάθαζζα ή ηδ θςηζά.
Ο Κφνζμξ Υνζζηυξ ημο ειθακίζηδηε ιε ηδ ιμνθή ημο Δνιυθαμο –ημο ζενέα πμο ημκ
αάπηζζε ηαζ ημο δίδαλε ηα ηδξ πίζηεςξ– βζα κα ημκ εκζζπφζεζ, ηαζ πενπάηδζε ιαγί ημο
ζακ κα ιμζναγυηακ ιαγί ημο ηάεε ααζακζζηήνζμ ζημ μπμίμ ημκ οπέααθθακ.
Ανβυηενα, μ αοημηνάημναξ δζέηαλε κα ημκ απμηεθαθίζμοκ. ηακ μ άβζμξ
Πακηεθεήιςκ πήβε ζημκ ηυπμ ηδξ εηηέθεζδξ, πνμζεοπήεδηε ζημκ Κφνζμ Υνζζηυ ηαζ
ημκ ζηέηεοζε. Συηε άημοζε ιζα θςκή απυ ημκ μονακυ κα ημο ακαββέθθεζ ημκ ηυπμ
μονάκζαξ πανάξ πμο είπε εημζιαζηεί βζ‟ αοηυκ. Οζ ζηναηζχηεξ άημοζακ ηαζ αοημί ηδ
θςκή εηείκδ ηαζ αιέζςξ πίζηεοζακ. Πνμζήθεακ εκχπζμκ ημο αοημηνάημνα ηαζ
μιμθυβδζακ ηδκ πίζηδ ημοξ ζημκ Κφνζμ Υνζζηυ. Ο αοημηνάημναξ δζέηαλε ημοξ άκδνεξ
ημο κα ημοξ απμηεθαθίζμοκ ηαζ αοημφξ, ηαζ έηζζ έθααακ υθμζ ιαγί ημκ ζηέθακμ ημο
ιανηονίμο.
Οη πξεζβείεο ηνπο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.
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Ημέπα δεκάηη έκηη ηος μηνόρ Μπάμπα
1) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Αγάζσλνο, 39νπ πάπα Αιεμαλδξείαο.
2) Μλήκε ησλ αγίσλ Κάξπνπ, Απνιιψ θαη Πέηξνπ.
1) Σδκ διένα αοηή ηαηά ημ έημξ 673 ι.Υ. ημζιήεδηε μ άβζμξ παηέναξ, μ
παηνζάνπδξ αααάξ Αβάεςκ, 39μξ πάπαξ Αθελακδνείαξ, μ μπμίμξ ήηακ ιαεδηήξ ημο
αβίμο παηένα αααά Βεκζαιίκ, 38μο πάπα. Ο αααάξ Βεκζαιίκ ηνφθηδηε βζα έκα
μνζζιέκμ πνμκζηυ δζάζηδια, επεζδή ημκ ηαηαδίςηακ οπμζηδνζηηέξ ηδξ οκυδμο ηδξ
Υαθηδδυκμξ, ηαζ άθδζε πίζς ημκ Αβάεςκα βζα κα ηδνφηηεζ ζημοξ πζζημφξ ηαζ κα
ημοξ ζηδνίγεζ ζηδκ μνευδμλδ πίζηδ. Ο Αβάεςκ βφνζγε ηδ ιένα ζημοξ δνυιμοξ ηαζ ηζξ
αβμνέξ θμνχκηαξ νμφπα λοθμονβμφ, εκχ ηδ κφηηα έθενε εκδοιαζία ζενέα. Δπίζδξ,
βονκμφζε ηα ζπίηζα βζα κα ηδνφηηεζ ηαζ κα ηαεμδδβεί ημοξ πζζημφξ. οκέπζζε ηδ
δναζηδνζυηδηα αοηή ιέπνζ ηδκ ηαηάηηδζδ ηδξ Αζβφπημο απυ ημοξ Άνααεξ ηαζ ηδκ
επζζηνμθή ημο παηένα παηνζάνπδ αααά Βεκζαιίκ ζημκ ενυκμ ημο.
ηακ ημζιήεδηε μ πάπαξ Βεκζαιίκ, μ άβζμξ Αβάεςκ ελεθέβδ ζημ ορδθυ
αλίςια ημο παηνζάνπδ. Ακηζιεηχπζζε ιεβάθεξ δμηζιαζίεξ βζα ηδ δζαθφθαλδ ηδξ
μνεμδυλμο πίζηεςξ. Δπί παναδείβιαηζ, ηάπμζμξ ιαθαπίηδξ μκυιαηζ Θεμδυζζμξ πήβε
ζηδκ πυθδ ηδξ Γαιαζημφ ηαζ πανμοζζάζηδηε ζημκ Γζαγίκη Έιπεκ Μμάαζα, ημκ
Άνααα δζμζηδηή ηδξ πυθδξ, ζημκ μπμίμ έδςζε πμθθά πνήιαηα ηαζ ελαζθάθζζε απυ
αοηυκ δζάηαβια ιε ημ μπμίμ ημκ δζυνζγε δζμζηδηή ηδξ Αθελάκδνεζαξ, ηδξ Μπεπίνα ηαζ
ηδξ Μάννζμη. ηακ ηπμεεηήεδηε ζηδ εέζδ αοηή ηαζ ακέθααε ηαεήημκηα,
ηαθαζπχνδζε αθάκηαζηα ημκ παηνζάνπδ παηένα ιαξ ηαζ ημο επέααθε ααάζηαπημοξ
θυνμοξ. Λυβς ηδξ ιεβάθδξ ηαηίαξ ημο δζμζηδηή ηαζ υζςκ έηακε ηαηά ημο παηνζάνπδ,
μ ηυζιμξ ημκ ιζζμφζε ηαζ ημκ απμζηνεθυηακ. Έεεζε ζε ζζπφ δζάηαβια πμο πνμέαθεπε
υηζ υπμζμξ ζοκακημφζε ημκ παηνζάνπδ ζημκ δνυιμ έπνεπε κα ημκ εακαηχζεζ. Ο
παηνζάνπδξ πανέιεζκε ζημ ηεθθί ημο ιέπνζ πμο απμθέζεδηε εείς εεθήιαηζ μ ηαηυξ
εηείκμξ δζμζηδηήξ. Καηά ηζξ διένεξ ημο αβίμο αοημφ παηένα, μθμηθδνχεδηε ημ
ηηίζζιμ ηδξ εηηθδζίαξ ημο αβίμο Μαηανίμο ζηδ ιμκή ημο ζηδ Νζηνία.
Μζα κφηηα άββεθμξ Κονίμο ειθακίζηδηε ζημκ άβζμ Αβάεςκα ηαζ ημο είπε
βζα ηάπμζμκ Ηςάκκδ, έκακ άβζμ ιμκαπυ απυ ημ ιμκαζηήνζ ημο αβίμο Μαηανίμο, πμο
γμφζε ζηδ Φαβζμφι. Ο άββεθμξ ημο έδςζε εκημθή κα ημκ θένεζ ημκηά ημο ηαζ κα ημκ
αμδεήζεζ ζημ ηήνοβια ηαζ ηδ δζδαπή ηςκ πζζηχκ. Ο άββεθμξ ημο είπε επίζδξ υηζ μ
Ηςάκκδξ εα βίκεζ παηνζάνπδξ ιεηά απυ εηείκμκ. Μεηά απ‟ αοηυ, μ αααάξ Αβάεςκ
έζηεζθε κα ημκ θένμοκ, ηαζ ημο ακέεεζε ηδκ μνβάκςζδ ηςκ εηηθδζζχκ, ηδ δζδαπή ηςκ
πζζηχκ ηαζ ημ ηήνοβια. Ο αααάξ Αβάεςκ, αθμφ έιεζκε ζηδκ παηνζανπεία επί 19 έηδ,
ημζιήεδηε εκ εζνήκδ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ηεθείηαζ δ ικήιδ ηςκ αβίςκ Κάνπμο, Απμθθχ ηαζ Πέηνμο,
ιαεδημφ ημο αααά Ζζαΐα ημο ακαπςνδημφ.
Οη πξνζεπρέο ηνπο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.
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Ημέπα δεκάηη εβδόμη ηος μηνόρ Μπάμπα
1) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Γηνζθφξνπ Β΄, 31νπ πάπα Αιεμαλδξείαο.
1) Σδκ διένα αοηή ηαηά ημ έημξ 511 ι.Υ. ημζιήεδηε μ άβζμξ παηέναξ αααάξ
Γζυζημνμξ Β΄, 31μξ πάπαξ Αθελακδνείαξ. Δλεθέβδ παηνζάνπδξ ιε ηδκ ηαεμδήβδζδ
ημο Αβίμο Πκεφιαημξ, ιεηά ηδκ ημίιδζδ ημο πνμηαηυπμο ημο αβίμο Ηςάκκδ. Ο
παηέναξ αοηυξ είπε εοβεκζηυ παναηηήνα ηαζ δζαηνίεδηε βζα ημ ένβμ ηαζ ηδ βκχζδ ημο.
Ήηακ ηέθεζμξ ηαε‟ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ παηνζανπείαξ ημο, ηαζ ηακείξ δεκ ήηακ ζακ ηζ
αοηυκ ζηδ βεκεά ημο.
Πνχημ ημο ιέθδια ιεηά ηδκ εκενυκζζή ημο ζηδκ Απμζημθζηή Έδνα ημο
αβίμο Μάνημο ήηακ κα ζοκηάλεζ επζζημθή πνμξ ημκ άβζμ παηένα αααά εαήνμ,
παηνζάνπδ Ακηζμπείαξ, ζηδκ μπμία ελέθναγε ηδκ πίζηδ υηζ ζηδκ Αβία Σνζάδα οπάνπεζ
ζζυηδηα μοζίαξ ηαζ εευηδηαξ, ηαζ ελδβμφζε ηδ άνηςζδ. ΄Δθεβε ζηδκ επζζημθή αοηή
υηζ μ Λυβμξ ημο Θεμφ ζανηχεδηε ζε ακενχπζκμ ζχια ηέθεζμ ηαηά πάκηα, ηαζ
εκχεδηε ιε αοηυ ηαζ έβζκε έκαξ Τζυξ, έκαξ Υνζζηυξ, έκαξ Θευξ, ζε αδζαίνεηδ εκυηδηα,
ηαζ υηζ δ Σνζάδα είκαζ ιία πνζκ ηαζ ιεηά απυ αοηήκ ηδκ έκςζδ, ηαεχξ ηαζ υηζ ηαιιία
πνμζεήηδ δεκ επέθενε ζημκ Λυβμ ημο Θεμφ δ άνηςζδ.
ηακ δ επζζημθή έθεαζε ζημκ αααά εαήνμ, ηδ δζάααζε, πάνδηε πμθφ ηαζ
ηδκ έηακε βκςζηή ζημοξ πζζημφξ ηδξ Ακηζυπεζαξ. Με ηδκ επζζημθή αοηή έκζςζε
ιεβάθδ αζζζμδμλία ηαζ έζηεζθε απακηδηζηή επζζημθή ζημκ άβζμ Γζυζημνμ ιε ηδκ μπμία
ημκ ζοκέπαζνε βζα ηδκ πνςημηαεεδνία ημο ζηδ πνζζηζακςζφκδ ηαζ ηδκ μνευδμλδ
πίζηδ. Σμκ πανυηνοκε κα ιδκ απμηθίκεζ ηαηά ηακέκα ηνυπμ απυ ηδκ πίζηδ ημο αοηή,
κα ααζίγεζ ηάεε θυβμ ηαζ ένβμ ημο ζηδκ μνευδμλδ πίζηδ, δ μπμία εδναζχεδηε απυ
ημοξ 318 παηένεξ ζηδ Νίηαζα, ηαζ κα είκαζ ζφιθςκμξ ιε υ,ηζ μνίγεηαζ ζηζξ ηακμκζηέξ
δζαηάλεζξ. ηακ δ απακηδηζηή επζζημθή έθεαζε ζημκ αααά Γζυζημνμ, ηδκ έθααε ιε
ιεβάθδ πανά ηαζ έδςζε εκημθή κα δζαααζηεί απυ ημκ άιαςκα χζηε κα ηδκ αημφζμοκ
υθμζ μζ πζζημί. Ο παηέναξ αοηυξ δζάααγε ηαζ δίδαζηε αηαηάπαοζηα. Αηυιδ,
πνμέηνεπε επζηαηηζηά ημοξ ζενείξ ηάεε πυθδξ κα ηαεμδδβμφκ ηαηάθθδθα ηαζ κα
αβνοπκμφκ βζα ημ πμίικζυ ημοξ. ηακ πθέμκ μθμηθήνςζε ηδκ πμνεία ημο, ημζιήεδηε
εκ εζνήκδ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέπα δεκάηη ογδόη ηος μηνόρ Μπάμπα
1) Ζ θνίκεζε ηνπ ηηκίνπ παηέξα αγίνπ Θενθίινπ, 23νπ πάπα Αιεμαλδξείαο.
1) Σδκ διένα αοηή ηαηά ημ έημξ 404 ι.Υ. ημζιήεδηε μ άβζμξ παηέναξ αααάξ
Θευθζθμξ, 23μξ πάπαξ Αθελακδνείαξ. Ήηακ ιαεδηήξ ημο αβίμο Αεακαζίμο ημο
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Απμζημθζημφ ηαζ πκεοιαηζηυ ημο ακάζηδια, ηαεχξ έιαεε απυ αοηυκ ημ ζφκμθμ ημο
αβζμπκεοιαηζημφ δυβιαημξ.
ηακ ημζιήεδηε μ πάπαξ Σζιυεεμξ Α΄, μ άβζμξ Θευθζθμξ ελεθέβδ δζάδμπυξ
ημο. Ο αααάξ Θευθζθμξ ήηακ ηαθά δζαααζιέκμξ ηαζ ααεφξ βκχζηδξ ηςκ αζαθίςκ ηδξ
Δηηθδζίαξ, ιε πθήνδ ηαηακυδζδ ηδξ ενιδκείαξ ημοξ. οκέβναρε πμθθέξ μιζθίεξ ηαζ
ενβαζίεξ πμο πνμέηνεπακ ηαζ παναηζκμφζακ ζε ένβα θζθακενςπίαξ ηαζ εθεδιμζφκδξ,
άθθεξ πμο πνμεζδμπμζμφζακ ημοξ πζζημφξ κα ιδ ιεηέπμοκ ζηδ Θεία Κμζκςκία πςνίξ
ηαηάθθδθδ πνμεημζιαζία, άθθεξ ζπεηζηά ιε ηδκ Ακάζηαζδ ηαζ ηδκ ηζιςνία πμο
πενζιέκεζ ημοξ αιανηςθμφξ, ηαεχξ ηαζ πμθθέξ άθθεξ πνήζζιεξ δζδαζηαθίεξ.
Ο άβζμξ παηέναξ αααάξ Κφνζθθμξ* ήηακ ακδρζυξ ημο ηαζ μ αααάξ Θευθζθμξ
θνυκηζζε βζα ηδκ παζδεία ημο ακδρζμφ ημο ζηέθκμκηάξ ημκ ζημκ αααά εναπίςκα ζηδκ
ένδιμ ηδξ ηήηδξ. Δηεί μ Κφνζθθμξ ιεθέηδζε ηα αζαθία ηδξ Δηηθδζίαξ ηαζ υθα ηα
ζπεηζηά εέιαηα, ηαζ αθμφ έιεζκε πέκηε έηδ, επέζηνερε ζημκ εείμ ημο.
ηακ μ αααάξ Θευθζθμξ ήηακ ιε ημκ αααά Αεακάζζμ ημκ Απμζημθζηυ, ημκ
άημοζε ιζα ιένα κα θέεζ εκχ αηέκζγε ημοξ θυθμοξ ιπνμζηά απ‟ ημ ηεθί ημο: «Δάκ ανς
πνυκμ, εα δζαιμνθχζς ηαηάθθδθα ημοξ θυθμοξ αοημφξ χζηε ζηδ εέζδ ημοξ κα ηηίζς
ιζα εηηθδζία πνμξ ηζιήκ ημο αβίμο Ηςάκκμο ημο Βαπηζζημφ ηαζ ημο πνμθήημο Ζθία».
ηακ μ αααάξ Θευθζθμξ έβζκε παηνζάνπδξ, εοιυηακ ζοπκά ημοξ θυβμοξ αοημφξ ηαζ
ιζθμφζε ζοπκά βζ‟ αοημφξ.
Δηείκμ ημκ ηαζνυ απεαίςζε ζηδ Ρχιδ μ ζφγοβμξ ιζαξ πθμφζζαξ βοκαίηαξ,
αθήκμκηάξ ηδξ δφμ βζμοξ. Ζ πήνα πήνε ημοξ βζμοξ ηδξ ηαζ πμθθά πνήιαηα, ηαεχξ ηαζ
ιζα εζηυκα ημο ανπαββέθμο Ραθαήθ, ηαζ ήνεε ζηδκ Αθελάκδνεζα. ηακ άημοζε βζα ημ
εκδζαθένμκ ημο παηένα παηνζάνπδ ζπεζηά ιε ηδκ ηαηάθθδθδ δζαιυνθςζδ ηςκ θυθςκ,
πήβε ζ‟ αοηυκ ιε βκήζζμ γήθμ ηαζ ημο έδςζε ανηεηά πνήιαηα βζα κα εηπθδνχζεζ ηδκ
επζεοιία ημο. Μεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηςκ ένβςκ, απμηαθφθεδηε έκαξ μθυηθδνμξ
εδζαονυξ ηάης απυ ημοξ θυθμοξ, μ μπμίμξ ήηακ ηαθοιιέκμξ ιε ιζα πέηνζκδ πθάηα
ζηδκ μπμία ήηακ παναβιέκα ζηα ημπηζηά ηνία εήηα (ΘΘΘ). ηακ μ αααάξ Θευθζθμξ
ηα είδε, ηαηάθααε ιε ηδκ ηαεμδήβδζδ ημο Αβίμο Πκεφιαημξ ημ ιοζηζηυ ηςκ ηνζχκ
αοηχκ βναιιάηςκ ηαζ είπε: «Να θμζπυκ πμο ήνεε μ ηαζνυξ κα απμηαθοθεεί μ
εδζαονυξ ηαζ κα δμεεί δ ελήβδζδ βζα ηα ηνία αοηά εήηα, πμο ζιζθεφηδηακ ιαγί ηδκ
ίδζα ιένα. Σμ πνχημ εήηα είκαζ μ Θευξ, ημ δεφηενμ μ αοημηνάημναξ Θεμδυζζμξ, βζμξ
ημο Ανηαδίμο ηαζ εββμκυξ ημο Μεβάθμο Θεμδμζίμο, ηαζ ημ ηνίημ είκαζ μ παηνζάνπδξ
Θευθζθμξ» (εκκμχκηαξ ημκ εαοηυ ημο). Βνήηε υηζ μ εδζαονυξ αοηυξ πνμκμθμβείημ
ζηδκ επμπή ημο Μεβάθμο Αθελάκδνμο, βζμο ημο Φζθίππμο ημο Μαηεδυκμξ, πμο είπε
γήζεζ 700 έηδ πνζκ.
Ο παηνζάνπδξ εκδιένςζε ημκ αοημηνάημνα βζα ημκ εδζαονυ ηαζ ημο γήηδζε
κα ένεεζ. Πνάβιαηζ μ αοημηνάημναξ ήθεε, είδε ημκ εδζαονυ, ηαζ έδςζε έκα ιεβάθμ
πμζυ ζημκ αααά Θευθζθμ. Έηζζ, μ παηέναξ παηνζάνπδξ έηηζζε πμθθμφξ καμφξ.
Ξεηίκδζε ιε ηδκ ακέβενζδ καμφ πνμξ ηζιήκ ημο αβίμο Ηςάκκμο ημο Βαπηζζημφ ηαζ ημο
πνμθήημο Ζθία. υπμο ιεηέθενε ηα θείρακά ημοξ. Καηυπζκ έηηζζε καυ πνμξ ηζιήκ ηδξ
Γεζπμίκδξ διχκ Πανεέκμο Μανίαξ, ιεηά άθθμκ πνμξ ηζιήκ ημο ανπαββέθμο Ραθαήθ
ζηδκ Δθ-Γηζγίνα, ηαεχξ ηαζ επηά αηυιδ καμφξ.
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ζμ βζα ημοξ δφμ βζμοξ ηδξ βοκαίηαξ πμο ήνεε απυ ηδ Ρχιδ, μ άβζμξ
Θευθζθμξ ημοξ πεζνμηυκδζε επζζηυπμοξ. ηακ μ αοημηνάημναξ είδε ηδκ αβάπδ ημο
αααά παηνζάνπδ βζα ηδκ ακέβενζδ καχκ, ημο έδςζε υθμοξ ημοξ εζδςθμθαηνζημφξ
καμφξ ηαζ μ αααάξ Θευθζθμξ ημοξ ιεηέηνερε ζε εηηθδζίεξ ή ζε ηαηαθφιαηα βζα ημοξ
λέκμοξ, πνμζηίγμκηάξ ημοξ ιε βδ.
Έπμκηαξ μθμηθδνχζεζ ιζα γςή εοάνεζηδ ζημκ Θευ, ακαπχνδζε απυ ημκ
πανυκηα ηυζιμ εκ εζνήκδ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη ν Θεόο καο αηώληα.
Ακήλ.

Ημέπα δεκάηη ενάηη ηος μηνόρ Μπάμπα
1) Ζ ζχγθιεζε ηεο πλφδνπ ηεο Αληηνρείαο θαηά ηνπ Παχινπ ηνπ
ακνζαηέσο.
2) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ Θενθίινπ θαη ηεο ζπδχγνπ απηνχ ζηε Φαγηνχκ.
1) Σδκ διένα αοηή ηαηά ημ έημξ 280 ι.Υ. ζοβηθήεδηε ζενά φκμδμξ ζε εηηθδζία
ηδξ Ακηζμπείαξ βζα κα απμθαζίζεζ ζπεηζηά ιε ημκ Παφθμ ημκ αιμζαηέα, μ μπμίμξ
ήηακ απυ ηα αιυζαηα ηαζ είπε εηθεβεί παηνζάνπδξ Ακηζμπείαξ. Ο ζαηακάξ ημφ
εκέζπεζνε ζημκ κμο ηδκ πίζηδ υηζ μ Κφνζμξ Υνζζηυξ ήηακ έκαξ απθυξ, ζοκδεζζιέκμξ
άκενςπμξ, ημκ μπμίμ μ Θευξ είπε δδιζμονβήζεζ ηαζ επζθέλεζ βζα κα θοηνχζεζ ημοξ
ακενχπμοξ, υηζ μ Υνζζηυξ ήηακ απθχξ ηαζ ιυκμ βζμξ ηδξ Μανίαξ, υηζ δ εευηδηα δεκ
εκχεδηε ιε ημκ Ηδζμφ αθθά ζοκδέεδηε ιαγί ημο ιυκμ ηαηά ηδ εέθδζδ ηαζ υηζ μ Θευξ
είκαζ έκα ιυκμ πνυζςπμ· έηζζ, δεκ πίζηεοε ζημκ Τζυ ή ζημ Άβζμ Πκεφια.
Δλαζηίαξ ημο θμζπυκ ζοβηθήεδηε φκμδμξ ζηδκ πυθδ ηδξ Ακηζυπεζαξ ηαηά ηδ
δζάνηεζα ηδξ ααζζθείαξ ημο αοημηνάημνα Βαθενζακμφ ηαζ ηδξ παηνζανπείαξ ημο αααά
Γζμκοζίμο, 14μο πάπα Αθελακδνείαξ· δ φκμδμξ έθααε πχνα 45 έηδ πνζκ ηδ φκμδμ
ηδξ Νζηαίαξ. Δπεζδή μ αααάξ Γζμκφζζμξ ήηακ ιεβάθμξ ζε δθζηία, δεκ ήηακ ζε εέζδ κα
θάαεζ ιένμξ ζηζξ ενβαζίεξ ηδξ οκυδμο. Έηζζ, ζοκέβναρε επζζημθή ζηδκ μπμία
δζαδήθςκε ηδκ πίζηδ ημο υηζ μ Κφνζμξ Υνζζηυξ είκαζ μ Τζυξ ηαζ Λυβμξ ημο Θεμφ ηαζ
υηζ είκαζ ίζμξ ιε Αοηυκ ηαηά ηδκ μοζία, ηδ εευηδηα ηαζ ηδκ ασδζυηδηα (αζςκζυηδηα). Ζ
Αβία Σνζάδα είκαζ έκαξ Θευξ ζε ηνία δζαηνζηά πνυζςπα. Έκα πνυζςπμ ηδξ Αβίαξ
Σνζάδμξ είκαζ μ Τζυξ, μ μπμίμξ ζανηχεδηε, ηαζ έβζκε ιε οπμζηαηζηή έκςζδ ηέθεζμξ
άκενςπμξ. Ο αααάξ Γζμκφζζμξ έδςζε ηδ ιανηονία ημο βζα ηα γδηήιαηα αοηά
πνδζζιμπμζχκηαξ πμθθέξ απμδείλεζξ απυ ηδκ Παθαζά ηαζ ηδκ Καζκή Γζαεήηδ, ηαζ
απέζηεζθε ηδκ επζζημθή αοηή ιε δφμ θυβζμοξ ζενείξ.
Γεηαηνείξ επίζημπμζ ηαζ δφμ ζενείξ ζοιιεηείπακ ζηδ φκμδμ εηείκδ. Έθενακ
ημκ Παφθμ ηαζ ημκ νχηδζακ βζα ηδκ αίνεζδ ηδκ μπμία δίδαζηε. Δπακέθααε ηδκ άπμρή
ημο ηαζ δεκ ανκήεδηε ηίπμηε. ογήηδζακ ιαγί ημο ημ υθμ γήηδια ηαζ ημο ακέβκςζακ
ηδκ επζζημθή ημο αααά Γζμκοζίμο, ηάκμκηάξ ημκ έηζζ κα αημφζεζ ηζ είπακ μζ
απυζημθμζ βζα ημκ Κφνζμ Υνζζηυ, ημκ Λυβμ ημο Θεμφ, δδθαδή υηζ είκαζ «απαφβαζια
ηδξ δυλαξ Σμο ηαζ παναβιέκδ εζηυκα ημο πνμζχπμο Σμο» (Δαναίμοξ 1:3). Αθθά μ
66

Παφθμξ δεκ δέπεδηε ημοξ θυβμοξ ημοξ ηαζ δεκ άθθαλε ηδκ άεεδ βκχιδ ημο. Έηζζ,
αθυνζζακ ηυζμ ημκ ίδζμ υζμ ηαζ ημοξ μπαδμφξ ημο, ηαζ ημκ ελυνζζακ. Οζ παηένεξ
υνζζακ ζπεηζημφξ ηακυκεξ, πμο ηοπάνπμοκ αηυιδ ζηα πένζα ηςκ πζζηχκ, μζ μπμίμζ
ημοξ αημθμοεμφκ ιέπνζ ζήιενα.
Οη επινγίεο ησλ πξνζεπρώλ ηνπο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ιανηφνδζακ μ άβζμξ Θευθζθμξ ηαζ δ ζφγοβυξ ημο ζηδ Φαβζμφι,
ηαηά ηζξ διένεξ ημο απίζημο αοημηνάημνα Γζμηθδηζακμφ.
Κάπμζμζ ηαηδβυνδζακ ημοξ αβίμοξ αοημφξ ςξ πνζζηζακμφξ εκχπζμκ ημο
δζμζηδηή. Ο δζμζηδηήξ δζέηαλε κα ημοξ θένμοκ ιπνμζηά ημο ηαζ ημοξ νχηδζε ζπεηζηά.
Οιμθυβδζακ εκχπζμκ ημο δζμζηδηή ημκ Κφνζυ ιαξ Υνζζηυ, ζημκ Οπμίμ ακήηεζ δ δυλα.
Συηε εηείκμξ δζέηαλε κα ζηάρμοκ έκακ ααεφ θάηημ, κα ημοξ πεηάλμοκ ιέζα ηαζ ιεηά
κα ημκ ζηεπάζμοκ ιε πέηνεξ. Έηζζ, μ άβζμξ Θευθζθμξ ηαζ δ ζφγοβυξ ημο έθααακ ημκ
ζηέθακμ ημο ιανηονίμο.
Οη πξεζβείεο ηνπο αο είλαη γηαί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέπα εικοζηή ηος μηνόρ Μπάμπα
1) Ζ θνίκεζε ηνπ κεγάινπ αγίνπ Ησάλλνπ ηνπ Κνινβνχ (δειαδή ηνπ
βξαρχζσκνπ).
1) Σδκ διένα αοηή ημζιήεδηε ημ ιέβα θςξ, μ άβζμξ δβμφιεκμξ αααάξ Ηςάκκδξ μ
Κμθμαυξ (δδθαδή ημο αναπφζςιμο). Ήηακ απυ ηδκ Μπέηζα ηήξ Άκς Αζβφπημο ηαζ
είπε έκακ αδεθθυ. Οζ βμκείξ ημοξ ήηακ δίηαζμζ ηαζ εεμζεαείξ, πθμφζζμζ ζηδκ πίζηδ ηαζ
ζε ηαθά ένβα.
ηακ ήηακ 8 εηχκ, δ ηανδζά ημο απεζηνάθδ ηδ ιαηαζυηδηα ημο ηυζιμο
ημφημο, ηζξ επζεοιίεξ ημο ηαζ ηδ δυλα ημο, ηαζ επεεφιδζε ηδ ιμκαζηζηή γςή. Ζ πάνδ
ημο Θεμφ ημκ χεδζε κα πάεζ ζηδκ ένδιμ ηδξ ηήηδξ, υπμο επζζηέθεδηε ημκ αααά
Παιαχ απυ ημ Δθ-Μπακάζα, έκακ πεπεζναιέκμ άβζμ ιμκαπυ. Ο Ηςάκκδξ γήηδζε απυ
ημκ αααά Παιαχ κα ημο επζηνέρεζ κα ιείκεζ ιαγί ημο. Ο βένμκηαξ ημο απάκηδζε,
δμηζιάγμκηάξ ημκ: «Σέηκμκ ιμο, δεκ ιπμνείξ κα ιείκεζξ ιαγί ιαξ βζαηί αοηή είκαζ ιζα
πμθφ ζηθδνή ένδιμξ ηαζ υζμζ ηαημζημφκ ζ‟ αοηή ηνχκε απυ ηδκ ενβαζία ηςκ πενζχκ
ημοξ· εηηυξ αοημφ, εα πνέπεζ κα ηδνείξ πμθθέξ κδζηείεξ, πνμζεοπέξ, παιαζημζηίεξ
(δδθαδή φπκμ ζημ πάηςια) ηαζ πμθθέξ άθθεξ ιμνθέξ άζηδζδξ. Γφνκα ζημκ ηυζιμ ηαζ
γήζε ιε θυαμ Θεμφ». Ο αααάξ Ηςάκκδξ ημφ είπε; «Γζα η‟ υκμια ημο Θεμφ, ιδ ιε
δζχπκεζξ, βζαηί ήθεα βζα κα βίκς οπμηαηηζηυξ ζμο ιε ηδκ εοπή ζμο. Ακ ιε δεπεείξ,
πζζηεφς υηζ μ Θευξ εα ηάκεζ χζηε κα ιείκεζ δ ηανδζά ζμο πμθφ εοπανζζηδιέκδ ιαγί
ιμο».
Ο αααάξ Παιαχ είπε ηδ ζοκήεεζα κα ιδκ ηάκεζ ηίπμηε αζαζηζηά. Εήηδζε απυ
ημκ Κφνζμ Υνζζηυ κα ημκ ηαεμδδβήζεζ ιε απμηαθοπηζηυ ζδιείμ βζα ημ γήηδια ημο
κέμο αοημφ. Άββεθμξ Κονίμο ημφ ειθακίζηδηε ηαζ ημο είπε: «Γέλμο ημκ, βζαηί εα βίκεζ
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δμπείμ εηθμβήξ». Μεηά απυ αοηυ, μ αααάξ Παιαχ ηάθεζε ημκ Ηςάκκδ ηαζ ημο λφνζζε
ηα ιαθθζά. πεδίαζε ημ ιμκαζηζηυ ημο νάζμ, πνμζεοπήεδηε βζ‟ αοηυ ηνεζξ ιένεξ ηαζ
ηνεζξ κφπηεξ, ηαζ υηακ ημο ημ θυνεζε, είδε έκακ άββεθμ κα ηάκεζ ημ ζδιείμ ημο
ζηαονμφ πάκς ζημ νάζμ.
Ο αααάξ Ηςάκκδξ άνπζζε ηδ ιμκαζηζηή γςή ημο ιε έκημκδ άζηδζδ ηαζ
θαιπνά ένβα. Μζα ιένα μ αααάξ Παιαχ εέθδζε κα ημκ δμηζιάζεζ· έηζζ, ημκ έδζςλε
απυ ημ ηεθί ημο θέβμκηαξ: «Γεκ ιπμνχ κα γήζς ιε ζέκα». Ο αααάξ Ηςάκκδξ αβήηε,
ηαζ έιεζκε έλς απυ ημ ηεθθί, δίπθα ζηδκ πυνηα ημο, επί επηά διένεξ. Κάεε ιένα μ
αααάξ Παιαχ έαβαζκε έλς ηαζ ημκ πηοπμφζε ι‟ έκα ηθαδί θμίκζηα, ηαζ μ αααάξ
Ηςάκκδξ ημφ έηακε ιεηάκμζα ηαζ ημο έθεβε: «Έπς αιανηήζεζ». Σδκ έαδμιδ διένα, μ
βένμκηαξ αβήηε βζα κα πάεζ ζηδκ εηηθδζία ηαζ είδε επηά αββέθμοξ ιε επηά ζηεθάκμοξ
κα ημοξ επζεέημοκ ζημ ηεθάθζ ημο αααά Ηςάκκδ. Απυ ηδκ διένα εηείκδ, ημο θενυηακ
ιε ηζιή ηαζ ζεααζιυ.
Μζα ιένα μ αααάξ Παιαχ ανήηε έκα ημιιάηζ λενμφ λφθμο ηαζ ημ έδςζε
ζημκ αααά Ηςάκκδ θέβμκηάξ ημο: «Πάνε αοηυ ημ λφθμ, θφηερέ ημ ηαζ πυηζγέ ημ». Ο
αααάξ Ηςάκκδξ οπάημοζε ηαζ λεηίκδζε κα ημ πμηίγεζ δφμ θμνέξ ηδ ιένα, πανυηζ ημ
κενυ ανζζηυηακ πενίπμο 12 ιίθζα ιαηνζά απυ εηεί πμο γμφζακ. Μεηά απυ ηνία πνυκζα,
αοηυ ημ ημιιάηζ λφθμ αθάζηδζε ηαζ έβζκε έκα ηανπμθυνμ δέκηνμ. Ο αααάξ Παιαχ
πήνε ιενζημφξ απυ εηείκμοξ ημοξ ηανπμφξ ηαζ πήβε ζε υθμοξ ημοξ βένμκηεξ ηδξ
πενζμπήξ θέβμκηαξ: «Λάαεηε θάβεηε εη ημο ηανπμφ ηδξ οπαημήξ». Σμ δέκηνμ αοηυ
οπάνπεζ αηυιδ ζημ ίδζμ ιένμξ ιέζα ζημ ιμκαζηήνζ ημο.
Ο αααάξ Παιαχ αννχζηδζε επί 12 έηδ ηαζ μ αααάξ Ηςάκκδξ ημκ δζαηυκδζε
υθμ αοηυ ημ δζάζηδια, ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο μπμίμο πμηέ δεκ άημοζε απυ ημκ βένμκηά
ημο υηζ ζε ηάηζ οπμθεζπυηακ ζηδ δζαημκία ημο. Ο αααάξ Παιαχ ήηακ έκαξ
πεπεζναιέκμξ βένμκηαξ, μ μπμίμξ είπε δμηζιαζεεί πμθφ ηαζ δ αζεέκεζα ημκ είπε
αδοκαηίζεζ πμθφ, χζπμο έβζκε ζακ έκα ημιιάηζ λενυ λφθμ, χζηε κα απμηεθεί εηθεηηή
πνμζθμνά βζα ημκ Κφνζμ.
ηακ μ αααάξ Παιαχ πθδζίαγε πζα πνμξ ημκ εάκαημ, ιάγερε ημοξ βένμκηεξ
ιμκαπμφξ ηαζ, ηναηχκηαξ ημκ αααά Ηςάκκδ απυ ημ πένζ, ημοξ ημκ πανέδςζε θέβμκηαξ:
«Πάνηε ημκ ιαγί ζαξ, δζυηζ είκαζ άββεθμξ, υπζ άκενςπμξ». Έδςζε εκημθή ζημκ αααά
Ηςάκκδ κα παναιείκεζ ζημκ ηυπμ πμο είπε θοηέρεζ ημ δέκηνμ. Μεηά απυ αοηυ, μ
ιεβαθφηενμξ αδεθθυξ ημο αααά Ηςάκκδ ήθεε ζημ ιμκαζηήνζ ηαζ εηάνδ ιμκαπυξ ζακ
ηζ αοηυκ. Έβζκε ηαζ αοηυξ έκαξ ιμκαπυξ ηζιδιέκμξ απ‟ υθμοξ.
ηακ μ παηέναξ παηνζάνπδξ Θευθζθμξ υνζζε ημκ αααά Ηςάκκδ δβμφιεκμ ηδξ
ιμκήξ ημο ηαζ είπε ημπμεεηήζεζ ημ πένζ ημο πάκς ζημ ηεθάθζ ημο αααά Ηςάκκδ ηαηά
ηδκ αημθμοεία, μζ πανζζηάιεκμζ άημοζακ θςκή απυ ημκ μονακυ πμο έθεβε: «Άλζμξ,
άλζμξ, άλζμξ». ηακ μ άβζμξ αοηυξ ηαεαβίαγε ηα Σίιζα Γχνα, ιπμνμφζε κα βκςνίγεζ
υζμοξ ήηακ άλζμζ κα ημζκςκήζμοκ ηαζ υζμοξ δεκ ήηακ άλζμζ.
Κάπμηε μ αααάξ παηνζάνπδξ Θευθζθμξ έηηζζε ιζα εηηθδζία πνμξ ηζιήκ ηςκ
Σνζχκ Παίδςκ ζηδκ Αθελάκδνεζα, ηαζ εέθδζε κα ιεηαθένεζ ηα ζηδκχιαηά ημοξ ηαζ
κα ηα ημπμεεηήζεζ ζ‟ αοηήκ. Κάθεζε ημκ αααά Ηςάκκδ ηαζ ημο γήηδζε κα ηαλζδεφζεζ
ζηδ Βααοθχκα ηαζ κα θένεζ ηα άβζα ζηδκχιαηα. Μεηά απυ πμθθή ζηέρδ, μ αααάξ
Ηςάκκδξ δέπεδηε κα πναβιαημπμζήζεζ ηδκ απμζημθή. ηακ έθοβε απυ ημκ παηνζάνπδ,
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έκα ζφκκεθμ ημκ πήνε ηαζ ημκ πήβε ιαηνζά, ζηδ Βααοθχκα. Δζζήθεε ζηδκ πυθδ ηαζ
είδε ηα ικδιεία, ημοξ πμηαιμφξ ηαζ ηα ακάηημνα, ηαζ ανήηε ηα ζηδκχιαηα ηςκ αβίςκ.
ηακ άνπζζε κα ηα ιεηαηζκεί απυ ηδ εέζδ ημοξ, ιζα θςκή πμο έαβαζκε απυ ηα άβζα
ζηδκχιαηα ημο είπε: «Δίκαζ εέθδια Θεμφ ημ υηζ δεκ αθήκμοιε ημκ ηυπμ αοηυ ιέπνζ
ηδκ διένα ηδξ Ακαζηάζεςξ. Δκημφημζξ, ελαζηίαξ ηδξ αβάπδξ ημο αααά παηνζάνπδ
Θεμθίθμο, υπςξ επίζδξ ηαζ ημο ηυπμο ζμο, πνέπεζ κα πεζξ ζημκ παηνζάνπδ κα
ζοβηεκηνχζεζ ημκ ηυζιμ ζηδκ εηηθδζία, κα αάθεζ έθαζμ ζηζξ θοπκίεξ πςνίξ κα ηζξ
ακάρεζ, ηζ ειείξ εα ειθακζζημφιε ζηδκ εηηθδζία ηαζ εα ηεθεζεεί ζε ζαξ έκα ζδιείμ».
Έπεζηα μ αααάξ Ηςάκκδξ έθοβε ηαζ επέζηνερε ζηδκ Αθελάκδνεζα, υπμο είπε
ζημκ παηνζάνπδ ηζ είπακ πεζ μζ άβζμζ. ηακ μ παηνζάνπδξ ηαζ μζ πζζημί ήηακ ζηδκ
εηηθδζία, μζ θοπκίεξ άκαρακ λαθκζηά ηαζ υθμζ δυλαζακ ημκ Κφνζμ.
Κάπμζα ιένα, έκαξ ιμκαπυξ ιπήηε ζημ ηεθθί ημο αααά Ηςάκκδ ηαζ ημκ ανήηε
κα είκαζ λαπθςιέκμξ ηαζ άββεθμζ κα θηενμοβίγμοκ απυ πάκς ημο.
Ανβυηενα, υηακ μζ Βεναενίκμζ επζηέεδηακ ζηδκ ένδιμ ηδξ ηήηδξ, μ αααάξ
Ηςάκκδξ έθοβε. ηακ ημκ νχηδζακ βζαηί έθοβε, απάκηδζε υηζ δεκ έθοβε επεζδή
θμαυηακ ημκ εάκαημ, αθθά επεζδή θμαήεδηε υηζ έκαξ Βεναενίκμξ εα ημκ εακάηςκε ηαζ
εα πήβαζκε (μ Βεναενίκμξ) ζηδκ ηυθαζδ· δζυηζ, εκχ είκαζ ακηίεεημζ ηαηά ηδ θαηνεία, μ
Βεναενίκμξ είκαζ αδεθθυξ ημο ηαηά ημ ζπήια. Καηυπζκ πήβε ζημ υνμξ ημο αααά
Ακηςκίμο ζηδκ Δνοενά Θάθαζζα. Δηεί έιεζκε πνμξ ηδκ πθεονά εκυξ πςνζμφ ηαζ μ
Θευξ ημο έζηεζθε έκακ πζζηυ βζα κα ημκ δζαημκεί.
ηακ μ Κφνζμξ εέθδζε κα ακαπαφζεζ ημκ αααά Ηςάκκδ ηαζ κα δχζεζ ηέθμξ
ζημκ αβχκα ημο ζημκ ηυζιμ ημφημ, ημο έζηεζθε δφμ δζηαίμοξ αβίμοξ, ημκ αααά
Μαηάνζμ ηαζ ημκ αααά Ακηχκζμ, βζα κα ημκ πανδβμνήζμοκ ηαζ κα ημκ εκδιενχζμοκ
βζα ηδκ επζηείιεκδ ημίιδζή ημο. Σδκ παναιμκή ηδξ Κονζαηήξ αννχζηδζε, ηαζ έζηεζθε
ημκ οπμηαηηζηυ ημο κα ημο θένεζ ηάηζ απυ ημ πςνζυ. Οζ άββεθμζ ηαζ πθήεμξ αβίςκ
ήνεακ ηαζ πήνακ ηδκ αβκή ημο ροπή ηαζ ηδκ πήβακ ζημκ μονακυ.
Δηείκδ ηδ ζηζβιή, μ οπμηαηηζηυξ ημο επέζηνερε ηαζ είδε ηδκ ροπή ημο αβίμο
πενζηνζβονζζιέκδ απυ πθήεμξ αβίςκ, ηαζ αββέθμοξ κα ράθθμοκ ιπνμζηά ημοξ.
Μπνμζηά απ‟ υθμοξ, οπήνπε ηάπμζμξ πμο έθαιπε υπςξ μ ήθζμξ ηαζ έραθθε. Ο
οπμηαηηζηυξ ζάζηζζε ιπνμζηά ζ‟ αοηυ ημ ιεβαθεζχδεξ εέαια. Έκαξ άββεθμξ ήθεε
δίπθα ημο ηαζ ημο έθεβε ημ υκμια ημο ηαεεκυξ απυ αοημφξ ημοξ αβίμοξ. Καηυπζκ μ
οπμηαηηζηυξ νχηδζε ημκ άββεθμ: «Πμζμξ είκαζ αοηυξ πμο ανίζηεηαζ ιπνμζηά απ‟
υθμοξ ηαζ θάιπεζ ζακ ημκ ήθζμ;». Ο άββεθμξ ημο απάκηδζε: «Αοηυξ είκαζ μ αααάξ
Ακηχκζμξ, μ παηέναξ υθςκ ηςκ ιμκαπχκ».
ηακ μ οπμηαηηζηυξ ιπήηε ζημ ηεθθί, ανήηε ημ ζχια ημο αβίμο κα είκαζ
βμκαηζζιέκμ ζημ έδαθμξ, ηαεχξ είπε παναδχζεζ ηδκ ροπή ημο εκχ ήηακ
βμκαηζζιέκμξ. Ο οπμηαηηζηυξ έηθαζβε πενίθοπμξ πάκς απυ ημ ζχια ημο αααά Ηςάκκδ,
ηαζ πήβε ηνέπμκηαξ ζημοξ ηαημίημοξ ημο πςνζμφ βζα κα ημοξ πεζ ηζ είπε ζοιαεί. Ήθεακ
ηαζ ιεηέθενακ ημ άβζμ ζχια ημο ιε ιεβάθεξ ηζιέξ. ηακ ημ έθενακ ζημ πςνζυ, ιεβάθα
ζδιεία ηαζ εαφιαηα ηεθέζεδηακ δζά ημο ζχιαηυξ ημο.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.
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Ο ΕΤΛΟΓΗΜΕΝΟ ΜΗΝΑ ΜΠΑΜΠΑ
Ημέπα ππώηη ηος μηνόρ Μπάμπα
1) Σν καξηχξην ηεο αγίαο Αλαζηαζίαο.
1) Σδκ διένα αοηή ιανηφνδζε δ αβία Ακαζηαζία. Ζ αβςκίζηνζα αοηή ήηακ
Ρςιαία, ηυνδ πνζζηζακχκ βμκέςκ, μζ μπμίμζ ηδκ ακέενερακ ζςζηά ηαζ ηδ δίδαλακ ηζξ
πνζζηζακζηέξ ανπέξ. ηακ ιεβάθςζε, μζ βμκείξ ηδξ ήεεθακ κα ηδκ πακηνέρμοκ, εηείκδ
υιςξ δεκ ζοιθχκδζε, βζαηί είπε απανκδεεί ηδ ιαηαζυηδηα ημο ηυζιμο ηαζ ηζξ
επζεοιίεξ ημο.
Ακηίεεηα, επέθελε κα αημθμοεήζεζ γςή πκεοιαηζηή ηαζ πμεμφζε ηδ εεσηή
δυλα απυ κεανή δθζηία. Δζζήθεε ζε ιία απυ ηζξ βοκαζηείεξ ιμκέξ πανεέκςκ ηδξ Ρχιδξ
ηαζ εκεδφεδ ημ ιμκαπζηυ νάζμ. ηθδναβχβδζε ημ ζχια ηδξ ιε ηδκ εοζέαεζα ηαζ ηδκ
άζηδζδ. Έηνςβε ιυκμ ιία θμνά ηάεε δφμ διένεξ. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ Μεβάθδξ
Σεζζαναημζηήξ έηνςβε ιυκμ ηαηά ημ άαααημ ηαζ ηδκ Κονζαηή, ιεηά ηδκ αημθμοεία
ηδξ έηηδξ χναξ. Ζ ηνμθή ηδξ ηαε‟ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ ιμκαζηζηήξ ηδξ γςήξ ήηακ
λενυ ρςιί ηαζ αθάηζ.
οκέαδ ηάπμηε κα έπμοκ πακήβονδ ιενζηέξ απυ ηζξ ιμκέξ ηςκ πανεέκςκ
ημκηά ζηδ ιμκή υπμο εβηαηααζμφζε δ αβία Ακαζηαζία. Ζ δβμοιέκδ πήνε ηδκ αβία
Ακαζηαζία ιαγί ιε ηάπμζεξ απυ ηζξ πανεέκεξ, ηαζ πήβακ κα ζοιιεηάζπμοκ ζημκ
εμνηαζιυ αοηήξ ηδξ πακδβφνεςξ. ημκ δνυιμ δ αβία Ακαζηαζία είδε ημοξ ζηναηζχηεξ
ημο άπζζημο αοημηνάημνα Γεηίμο κα ααζακίγμοκ ιενζημφξ πνζζηζακμφξ ηαζ κα ημοξ
ζένκμοκ. Ζ ηανδζά ηδξ αβίαξ ηαηεθθέβδ απυ εείμ ένςηα ηαζ θχκαλε πνμξ ημ ιένμξ
ημοξ: «ηθδνυηανδμζ άκενςπμζ, ηζ ηάκεηε ζ‟ αοημφξ πμο μ Θευξ δδιζμφνβδζε ηαη‟
εζηυκα ηαζ ηαε‟ μιμίςζίκ Σμο, βζα ημοξ μπμίμοξ πανέδςζε ημκ εαοηυ Σμο;». Έκαξ απυ
ημοξ ζηναηζχηεξ ηδ ζοκέθααε ηαζ ηδκ έθενε ζημκ δζμζηδηή, μ μπμίμξ ηδ νχηδζε:
«Δίκαζ αθήεεζα υηζ είζαζ πνζζηζακή ηαζ θαηνεφεζξ Δηείκμκ μ μπμίμξ ζηαονχεδηε;». Ζ
αβία μιμθυβδζε ηδκ αθήεεζα ηαζ δεκ ηδκ ανκήεδηε. Ο δζμζηδηήξ, αθμφ ηδκ οπέααθε
ζε θνζηηά ααζακζζηήνζα, ηδ ζηαφνςζε ηαζ άκαρε θςηζά ηάης απυ ημ ζχια ηδξ, αθθά
δ θςηζά δεκ ηδκ έαθαρε. Καεχξ δ αβία έιεκε ζηαεενή ζηδκ πίζηδ ηδξ πανά ηα υζα
οπέθενε, μ δζμζηδηήξ δζέηαλε ημκ απμηεθαθζζιυ ηδξ. Μεηά απυ ιαηνά πνμζεοπή, δ
αβία έβεζνε ημ ηεθάθζ ηδξ ηαζ μ δήιζμξ ηδξ έημρε ημ ηεθάθζ. Έηζζ, δ αβία έθααε ημκ
ζηέθακμ ημο ιανηονίμο.
Οη πξεζβείεο ηεο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

70

Ημέπα δεςηέπα ηος μηνόρ Μπάμπα
1) Ζ άθημε ηνπ αγίνπ εβήξνπ, παηξηάξρνπ Αληηνρείαο, ζηελ Αίγππην.
1) Σδκ διένα αοηή μ άβζμξ εαήνμξ, παηνζάνπδξ Ακηζμπείαξ, ήθεε ζηδκ Αίβοπημ
επί ηςκ διενχκ ημο αοημηνάημνα Ημοζηζκζακμφ. Ο αοημηνάημναξ αοηυξ ήηακ
ακηζηίεεημ ζηδκ μνευδμλδ πίζηδ, ηαεχξ απμδεπυηακ ηδ φκμδμ ηδξ Υαθηδδυκμξ.
Χζηυζμ, δ αοημηνάηεζνα Θεμδχνα, δ ζφγοβυξ ημο, ήηακ μνευδμλδ ηαζ αβαπμφζε ημκ
άβζμ εαήνμ θυβς ηςκ πνζζηζακζηχκ ημο ανεηχκ ηαζ ηδξ αθδεζκήξ ημο πίζηεςξ. Μζα
ιένα μ αοημηνάημναξ ημκ ηάθεζε, ηαζ πμθθέξ ζογδηήζεζξ έθααακ πχνα ζπεηζηά ιε
ηδκ πίζηδ, μ αοημηνάημναξ υιςξ δεκ ιεηεζηνάθδ απυ ηδκ εζθαθιέκδ ημο πίζηδ.
Έηζζ, ελέδςζε δζάηαβια βζα ηδ εακάηςζδ ημο αβίμο εαήνμο. Ζ αοημηνάηεζνα
παναηάθεζε εενιά ημκ άβζμ κα δναπεηεφζεζ ηαζ κα ζςεεί, αθθά εηείκμξ ανκήεδηε
θέβμκηαξ: «Δίιαζ έημζιμξ κα πεεάκς οπεναζπζγυιεκμξ ηδκ μνευδμλδ πίζηδ».
Δκημφημζξ, ηαεχξ δ αοημηνάηεζνα ηαζ μζ εεμθζθείξ αδεθθμί επέιεκακ, μ ίδζμξ ηαζ
ιενζημί αδεθθμί έθοβακ βζα ηδκ Αίβοπημ.
Ο αοημηνάημναξ ηαηαγδημφζε ημκ άβζμ εαήνμ αθθά δεκ ημκ έανζζηε. Έηζζ
έζηεζθε ζηναηζχηεξ κα ημκ ανμοκ. Ο Θευξ υιςξ έηνορε ημκ άβζμ εαήνμ απυ ηα ιάηζα
ηςκ ζηναηζςηχκ, μζ μπμίμζ δεκ ημκ είδακ ακ ηαζ ανζζηυηακ ημκηά ημοξ. ηακ ήνεε
ζηδκ Αίβοπημ, πήβαζκε ιεηαιθζεζιέκμξ απυ ηυπμ ζε ηυπμ ηαζ απυ ιμκή ζε ιμκή, ηαζ
μ Θευξ έηακε πμθθά ζδιεία ηαζ εαφιαηα δζά ηςκ πεζνχκ ημο αβίμο.
Μζα ιένα πήβε ζηδκ ένδιμ ηδξ ηήηδξ, ζηδ Νζηνία, ηαζ ιπήηε ζηδκ
εηηθδζία ιε ημ ζπήια εκυξ αβκχζημο ιμκαπμφ. Συηε έθααε πχνα έκα ιεβάθμ εαφια:
Αθμφ μ ζενέαξ ημπμεέηδζε ημκ άνημ ζημ εοζζαζηήνζμ ηαζ βφνζζε ηδκ εηηθδζία
εοιζάγμκηαξ, ηαζ ιεηά ηα ακαβκχζιαηα απυ ηζξ Δπζζημθέξ ηαζ ημ Δοαββέθζμ,
ακαζήηςζε ημ ηάθοιια ηδξ Αβίαξ Σναπέγδξ ηαζ δεκ ανήηε ημκ άνημ ζημ άβζμ
δζζηάνζμ· έηζζ, μ ζενέαξ ηανάπεδηε ηαζ άνπζζε κα ηθαίεζ. Γφνζζε πνμξ ημοξ πζζημφξ
ηαζ ημοξ είπε: «Αδεθθμί ιμο, δεκ ανήηα ημκ άνημ ζημ άβζμ δζζηάνζμ, ηαζ δεκ βκςνίγς
ακ αοηυ ζοκέαδ ελαζηίαξ ηςκ δζηχκ ιμο αιανηζχκ ή ηςκ δζηχκ ζαξ». Ο θαυξ άνπζζε
κα ηθαίεζ· αιέζςξ, άββεθμξ Κονίμο ειθακίζηδηε ζημκ ζενέα ηαζ ημο είπε: «Αοηυ δεκ
ζοκέαδ ελαζηίαξ ηςκ αιανηζχκ ζμο ή ηςκ αιανηζχκ ημο θαμφ, αθθά επεζδή
πνμζέθενεξ ημκ άνημ πανμοζία ημο παηνζάνπδ». Ο ζενέαξ απμηνίεδηε: «Καζ πμφ
είκαζ, Κφνζέ ιμο;». Ο άββεθμξ έδεζλε πνμξ ημκ άβζμ εαήνμ. Ο άβζμξ εαήνμξ
ζηεηυηακ ζε ιζα βςκζά ηδξ εηηθδζίαξ ηαζ μ ζενέαξ ημκ ακαβκχνζζε ιε ηδ πάνδ ημο
Αβίμο Πκεφιαημξ. Ο ζενέαξ πήβε ζημκ αααά εαήνμ, μ μπμίμξ ημο έδςζε εκημθή κα
ζοκεπίζεζ ηδ θεζημονβία αθμφ ημκ έθενακ ζημ εοζζαζηήνζμ ιε ιεβάθεξ ηζιέξ. ηακ μ
ζενέαξ ακέαδηε ζημ εοζζαζηήνζμ, ανήηε ηδκ πνμζθμνά ζημ άβζμ δζζηάνζμ υπςξ πνζκ.
θμζ φικδζακ ημκ Θευ ηαζ δυλαζακ ημ άβζμ κμιά ημο.
Ο άβζμξ εαήνμξ έθοβε ανβυηενα απυ εηείκμκ ημκ ηυπμ ηαζ ήθεε ζηδκ πυθδ
απά, υπμο έιεζκε ιαγί ιε έκακ εοβεκή ηαζ δίηαζμ άκδνα μκυιαηζ Γςνυεεμ, ηαζ έιεζκε
εηεί ιέπνζ ηδκ ημίιδζή ημο.
Οη πξνζεπρέο ηνπ είλαη καδί κε όινπο καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο
καο. Ακήλ.
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Ημέπα ηπίηη ηος μηνόρ Μπάμπα
1) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ πκεψλ Β΄, 51νπ πάπα ηεο Απνζηνιηθήο Έδξαο ηνπ
αγίνπ Μάξθνπ.
2) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ Ησάλλνπ ηνπ ζηξαηηψηνπ.
1) Σδκ διένα αοηή ημο έημοξ 822 ι.Υ. ημζιήεδηε μ αβκυξ παηέναξ αααάξ οιεχκ
Β΄, 51μξ πάπαξ ηδξ Απμζημθζηήξ Έδναξ ημο αβίμο Μάνημο. Οζ βμκείξ ημο ήηακ
μνευδμλμζ πνζζηζακμί εοβεκείξ ηδξ Αθελακδνείαξ. Γαθμοπήεδηε ιε ημ βάθα ηδξ
πίζηεςξ απυ ηδκ παζδζηή ημο δθζηία ηαζ δζδάπεδηε ηα δυβιαηα ηδξ Δηηθδζίαξ.
Δπέθελε ηδ ιμκαζηζηή γςή· έηζζ πήβε ζηδκ ένδιμ ηδξ ηήηδξ. Έβζκε ιμκαπυξ ζημ ηεθί
ημο πνμηαηυπμο ημο αααά Ηαηχα ημο παηνζάνπμο. οβηαημίηδζε ιε ημκ αααά Ηαηχα
επί πμθθά έηδ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ μπμίςκ ζηθδναβχβδζε ημ ζχια ημο ιε έκημκδ
αζηδηζηή γςή ηαζ πμθθέξ ιεηάκμζεξ.
ηακ μ αααάξ Μάνημξ Β΄ έβζκε παηνζάνπδξ, γήηδζε ημκ άβζμ οιεχκ απυ
ημκ πκεοιαηζηυ ημο παηένα αααά Ηαηχα, ηαεχξ μ άβζμξ οιεχκ έπαζνε εηηζιήζεςξ
βζα ημ ηαθυ ημο υκμια ηαζ ηδκ μνεή ηνίζδ ημο. Έηζζ, έιεζκε ιε ημκ αααά Μάνημ
ιέπνζ ηδκ΄ημίιδζή ημο ηεθεοηαίμο. ηακ μ αααάξ Ηαηχα, πκεοιαηζηυξ παηέναξ ημο
αβίμο οιεχκ, έβζκε παηνζάνπδξ, ηνάηδζε ημκ αααά οιεχκ ημκηά ημο ηαζ
εοενβεηείημ ζοπκά απυ αοηυκ. ηακ μ αααάξ Ηαηχα ημζιήεδηε, μζ επίζημπμζ, μζ ζενείξ,
ηαζ μζ βένμκηεξ ζοιθχκδζακ ιε ιζα θςκή, ιέζα ζ‟ έκα ηθίια πκεοιαηζηήξ εκυηδηαξ,
κα ακαδείλμοκ παηνζάνπδ ημκ παηένα οιεχκ βζα υζα είπακ δεζ απυ αοηυκ (υπςξ ηδ
δίηαζδ ηνίζδ ηαζ ηδκ μνευδμλδ πίζηδ ημο) ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ παναιμκήξ ημο ιε
ημοξ δφμ παηνζάνπεξ πμο πνμδβήεδηακ. Έηζζ. ημκ άνπαλακ, ημκ έδεζακ ηαζ ημκ
πεζνμηυκδζακ παηνζάνπδ. Έγδζε αββεθζηή γςή, δ μπμία εοπανίζηδζε ημκ Κφνζμ. Καζ,
ηαεχξ μ Θευξ εέθδζε κα ημκ ακαπαφζεζ, δεκ έιεζκε ζημκ ενυκμ πανά βζα πεκηέιζζδ
ιήκεξ, ηαζ ημζιήεδηε εκ εζνήκδ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ιανηφνδζε μ άβζμξ Ηςάκκδξ μ ζηναηζχηδξ, μ μπμίμξ ήηακ απυ
ηδκ πυθδ Αζνμιπάπ.
Η επινγία ησλ πξνζεπρώλ ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν
Θεόο καο. Ακήλ.
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Ημέπα ηεηάπηη ηος μηνόρ Μπάμπα
1) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ Βάθρνπ, θίινπ ηνπ αγίνπ εξγίνπ.
1) Σδκ διένα αοηή ιανηφνδζε μ άβζμξ Βάηπμξ, θίθμξ ημο αβίμο ένβζμο. ηακ μ
αοημηνάημναξ Μαλζιζακυξ έπζαζε ημοξ αβίμοξ αοημφξ, ημοξ οπέααθε ζε θνζηηά
ααζακζζηήνζα. Μεηά ημοξ ηαεαίνεζε απυ ημ ζηνάηεοια ηαζ ημοξ έζηεζθε ζημκ
Ακηίμπμ, ααζζθέα ηδξ ονίαξ, μ μπμίμξ θοθάηζζε ημκ άβζμ ένβζμ. Δπίζδξ, δζέηαλε κα
εακαηχζμοκ ημκ άβζμ Βάηπμ, ημ ζχια ημο μπμίμο έβζκε αανφηενμ βζαηί ημο έααθακ
πέηνεξ χζηε κα ημκ πεηάλμοκ ζημκ πμηαιυ Δοθνάηδ.
Ο Κφνζμξ πνμζηάηεοζε ημ ζχια ημο αβίμο Βάηπμο, ηαζ ηα ηφιαηα ημ έθενακ
ζε ιζα υπεδ ημκηά ζε δφμ αβίμοξ αζηδηέξ, μζ μπμίμζ ήηακ αδεθθμί. Άββεθμξ Κονίμο
ημφξ ειθακίζηδηε ηαζ ημοξ έδςζε εκημθή κα πάκε ηαζ κα ιεηαθένμοκ ημ ζχια ημο
αβίμο. ηακ έθηαζακ εηεί πμο ήηακ ημ ζχια, ανήηακ έκακ αεηυ ηαζ έκα θζμκηάνζ κα
ημ πνμζηαηεφμοκ. Σα ηηήκδ πέναζακ έκα μθυηθδνμ διενμκφηηζμ θνμονχκηαξ ημ
πςνίξ κα ημ αββίλμοκ, ακ ηαζ ήηακ ζανημαυνα, βζαηί είπακ δζαηαβή απυ ηδ Θεία
Πνυκμζα κα πνμζηαηεφζμοκ ημ ζχια.
Οζ δφμ άβζμζ αζηδηέξ πήνακ ημ ζχια ιε ιεβάθεξ ηζιέξ, ηαζ ιε φικμοξ ημ
έθενακ ζημ αζηδηήνζυ ημοξ, υπμο ηαζ ημ έεαρακ.
Οη πξνζεπρέο ηνπο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέπα πέμπηη ηος μηνόρ Μπάμπα
1) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ Παχινπ, παηξηάξρνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο.
1) Σδκ διένα αοηή ιανηφνδζε μ άβζμξ Παφθμξ, παηνζάνπδξ Κςκζηακηζκμοπυθεςξ,
μ μπμίμξ ήηακ ιαεδηήξ ημο αααά Αθελάκδνμο, παηνζάνπμο Κςκζηακηζκμοπυθεςξ.
Ακαδείπεδηε παηνζάνπδξ ιεηά ηδκ ημίιδζδ ημο αααά Αθελάκδνμο. ηακ ακέαδηε
ζημκ παηνζανπζηυ ενυκμ, ελεδίςλε απυ ηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ ηαζ ηα πενίπςνά ηδξ
ημοξ μπαδμφξ ηδξ αζνέζεςξ ημο Ανείμο.
ηακ ημζιήεδηε μ αοημηνάημναξ Κςκζηακηίκμξ μ Μέβαξ, ααζίθερακ ζηδ
εέζδ ημο μζ ηνεζξ βζμζ ημο. Ο Κςκζηακηίκμξ Β΄ ααζίθερε ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ, μ
Κχκζηαξ ζηδ Ρχιδ ηαζ μ Κςκζηάκηζμξ ζηδ Γαθθία. Ο Κςκζηακηίκμξ Β΄ είπε ηδκ ίδζα
πίζηδ ιε ημκ Άνεζμ. Λοπήεδηε βζα υζα είπε ηάκεζ μ αααάξ Παφθμξ ζημοξ μπαδμφξ ημο
Ανείμο. Σμο γήηδζε κα ζηαιαηήζεζ κα ημοξ αθμνίγεζ, αθθά μ παηνζάνπδξ δεκ ημκ
άημοζε. Ο αοημηνάημναξ μνβίζηδηε ηαζ ημκ ελυνζζε απυ ηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ,
υπςξ είπε ελμνίζεζ ηαζ ημκ αααά Αεακάζζμ ημκ Απμζημθζηυ απυ ηδκ Αθελάκδνεζα.
Οζ δφμ παηνζάνπεξ ζοκακηήεδηακ ζηδ Ρχιδ, ηαζ πήβακ εκχπζμκ ημο
αοημηνάημνα Κχκζηα βζα κα ημκ εκδιενχζμοκ βζα ηδκ οπυεεζή ημοξ. Δηείκμξ έβναρε
ελ μκυιαηυξ ημοξ ιζα επζζημθή ζημκ αδεθθυ ημο, δζαηάγμκηάξ ημκ κα ημοξ δεπεεί,
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απεζθχκηαξ ημκ υηζ, εάκ δεκ ημοξ δεπυηακ, δεκ εα οπήνπε πθέμκ εζνήκδ αθθά πυθειμξ
ιεηαλφ ημοξ. ηακ μζ δφμ άβζμζ ήθεακ ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ, έδςζακ ηδκ επζζημθή
ζημκ αοημηνάημνα Κςκζηακηίκμ, μ μπμίμξ απμδέπεδηε ηδκ επζζημθή ημο αδεθθμφ ημο
ηαζ ημοξ απμηαηέζηδζε ζημοξ ενυκμοξ ημοξ.
Χζηυζμ, ιεηά ηδ δμθμθμκία ημο αδεθθμφ ημο, αοημηνάημνα Κχκζηα, ζηδ
Ρχιδ, μ Κςκζηακηίκμξ Β΄ ελυνζζε ηαζ πάθζ ημκ άβζμ Παφθμ, ζηδ πχνα ηδξ Ανιεκίαξ.
Λίβεξ διένεξ ανβυηενα έζηεζθε ιήκοια ζ‟ έκακ απυ ημοξ μπαδμφξ ημο Ανείμο ιε ηδ
δζαηαβή κα ανεζ εηεί ημκ άβζμ Παφθμ ηαζ κα ημκ θμκεφζεζ. Πνάβιαηζ, πήβε ηαζ ημκ
ανήηε ηδ κφηηα ηαζ ημκ ζηναββάθζζε. Έηζζ, μ άβζμξ Παφθμξ έθααε ημκ ζηέθακμ ημο
ιανηονίμο. Έιεζκε παηνζάνπδξ ηέζζενα έηδ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέπα έκηη ηος μηνόρ Μπάμπα
1) Ζ θνίκεζε ηεο δηθαίαο Άλλεο, πξνθήηηδνο κεηέξαο ηνπ πξνθήηνπ ακνπήι.
1) Σδκ διένα αοηή ημζιήεδηε δ δζηαία Άκκα, δ πνμθήηζξ ηαζ ιδηένα ημο
πνμθήημο αιμοήθ. Ζ δζηαία αοηή βοκαίηα ήηακ απυ ηδ θοθή Λεοΐ. Σδκ πακηνεφηδηε
μ Δθηακά, βζμξ ημο Ηενειεήθ. Ο Δθηακά είπε επίζδξ άθθδ ιία ζφγοβμ μκυιαηζ
Φεκκάκα. Ζ Άκκα δεκ είπε παζδζά, ηαεχξ ήηακ ζηείνα. Ζ Φεκκάκα ηδ θμζδμνμφζε
ζοκεπχξ βζα ημ υηζ ήηακ άηεηκδ. Ζ Άκκα απυ ηδ θφπδ ηδξ έηθαζβε ηαζ δεκ έηνςβε. Ο
ζφγοβυξ ηδξ Δθηακά ηδκ πανδβμνμφζε θέβμκηάξ ηδξ: «Γζαηί ηθαζξ; Γζαηί δεκ ηνχξ;
Καζ βζαηί εθίαεηαζ δ ηανδζά ζμο; Γεκ είιαζ βζα ζέκα πενζζζυηενμ απυ δέηα βζμοξ;» (1
αιμοήθ [= 1 Βαζζθεζχκ] 1:8).
Ζ Άκκα δεκ δέπεδηε ηδκ πανδβμνζά ημο ηαζ πήβε ζημκ μίημ ημο Κονίμο υηακ
εηεί ζενέαξ ήηακ μ Ζθί. Ζ Άκκα πνμζεοπήεδηε ηαζ έηθαρε εκχπζμκ ημο Κονίμο.
Καηυπζκ έηακε ηάια θέβμκηαξ: «Κφνζε ηςκ δοκάιεςκ, εάκ πανίζεζξ ζηδ δμφθδ μο
βζμ, εα ημκ δχζς ζημκ Κφνζμ βζα υθεξ ηζξ διένεξ ηδξ γςήξ ημο» (1 αι. 1:11).
Ο ζενέαξ Δθί ηδκ παναηδνμφζε ηαεχξ ζηεηυηακ ζζςπδθή, αθμφ
πνμζεοπυηακ εζςηενζηά, ηανδζαηά. Ο Δθί ηδκ πέναζε βζα ιεεοζιέκδ ηαζ ηδκ
επέπθδλε, αθθά εηείκδ ημο είπε: «πζ, ηφνζέ ιμο, είιαζ ιζα βοκαίηα ιε ημ πκεφια
βειάημ εθίρδ. Γεκ έπς πζεζ μφηε ηναζί μφηε ηάπμζμ πμηυ πμο θένκεζ ιέεδ, αθθά έπς
εηπφζεζ ημ πκεφια ιμο εκχπζμκ ημο Κονίμο». Ο Ζθί ηήξ απάκηδζε: «Όπαβε εκ εζνήκδ,
ηαζ μ Θευξ ημο Ηζναήθ αξ ζηακμπμζήζεζ ημ αίηδιά ζμο» (1 αι. 1:17). Ζ Άκκα
πίζηερε ζηα θυβζα ημο ηαζ βφνζζε ζπίηζ. Όζηενα έιεζκε έβηομξ ηαζ βέκκδζε βζμ, ζημκ
μπμίμ έδςζε ημ υκμια αιμοήθ, πμο ενιδκεφεηαζ ςξ «αοηυ πμο γδηήεδηε απυ ημκ
Θευ», επεζδή είπε πεζ: «Σμκ γήηδζα απυ ημκ Θευ».
ηακ μ αιμοήθ απμβαθαηηίζηδηε, ημκ πήβε ζημκ μίημ ημο Κονίμο, υπςξ ημ
είπε ηάλεζ. Έδςζε ημ παζδί ζημκ ζενέα Δθί θέβμκηάξ ημο: «Δίιαζ δ βοκαίηα δ μπμία
ζηεηυηακ δίπθα ζμο πνμζεοπυιεκδ ζημκ Κφνζμ. Πνμζεοπυιμοκ βζα ημ παζδί αοηυ, ηαζ
μ Κφνζμξ ζηακμπμίδζε ημ αίηδιά ιμο. Γζ‟ αοηυ, ημ αθζενχκς ζημκ Κφνζμ· υζμ γεζ εα
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είκαζ αθζενςιέκμ ζημκ Κφνζμ» (1 αι. 1:26-28). Καηυπζκ φικδζε ημκ Κφνζμ ιε ηδ
βκςζηή ςδή πμο απμδίδεηαζ ζ‟ αοηήκ. Έγδζε ιεηά ιζα γςή εοάνεζηδ ζημκ Θευ, ηαζ
ημζιήεδηε εκ εζνήκδ.
Οη πξνζεπρέο ηεο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέπα εβδόμη ηος μηνόρ Μπάμπα
1) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Παχινπ ηνπ εθ Θκνχεσο.
1) Σδκ διένα αοηή ημζιήεδηε μ αααάξ Παφθμξ πμο ήηακ απυ ηδκ πυθδ Θιμφζ.
Καεχξ απυ κεανή δθζηία έηθζκε πνμξ ημκ ιμκήνδ αίμ, πήβε ζημ υνμξ Ακζέκα. Δηεί
έγδζε ιαγί ιε ημκ οπμηαηηζηυ ημο Ηεγεηζήθ, μ μπμίμξ έβζκε ιάνηοναξ ηςκ ανεηχκ ημο.
Δλαζηίαξ ηδξ οπεναάθθμοζαξ αβάπδξ ημο πνμξ ημκ Κφνζμ Υνζζηυ, ζημκ
Οπμίμ ακήηεζ δ δυλα, ζηθδναβχβδζε ημ ζχια ημο ιε ηδκ άζηδζδ, αθήκμκηαξ ηα
βήζκα, ιε ηδ κδζηεία ηαζ ιε πμθθή πνμζεοπή, ηαηά ηνυπμ πμο οπενέααζκε ηδκ
ακενχπζκδ ακημπή. Γζ‟ αοηυ, αλζχεδηε κα ημο ειθακζζεεί μ Κφνζμξ Υνζζηυξ ηαζ κα
ημκ εοθμβήζεζ βζα ηδκ υθδ ημο αζμηή, ηδ αζμηή εηείκςκ πμο είκαζ ηέθεζμζ ηαζ
αβςκίγμκηαζ ηαηά ηδξ ζανηυξ, ημο ηυζιμο ηαζ ημο δζααυθμο, ιέπνζ πμο ηα
οπενκζημφκ. Ο άβζμξ Παφθμξ είπε ζημκ Κφνζμ: «θα αοηά μθείθμκηαζ ζηδ θνμκηίδα
μο, Γδιζμονβέ ηαζ ςηήνα ημο ακενςπίκμο βέκμοξ, πμο πέεακεξ βζα πάνδ διχκ ηςκ
ακαλίςκ ηαζ αιανηςθχκ». Ο Κφνζμξ Υνζζηυξ ημκ πανδβυνδζε ηαζ ημκ εκίζποζε.
ηακ μ παηέναξ ιαξ άβζμξ Παΐζζμξ πήβε ζημ υνμξ Ακζέκα, ζοκδέεδηε ιε ημκ
άβζμ αααά Παφθμ. Ο Κφνζμξ Υνζζηυξ είπε ζημκ αααά Παφθμ: «Σμ ζχια ζμο εα ηαθεί
ιαγί ημ ζχια ημο εηθεηημφ ιμο Πασζίμο». ηακ μ αααάξ Παφθμξ ημζιήεδηε, ημ ζχια
ημο ημπμεεηήεδηε ιαγί ιε ημ ζχια ημο αβίμο Πασζίμο.
ηακ εέθδζακ κα ιεηαθένμοκ ημ ζχια ημο αβίμο Πασζίμο ζηδκ ένδιμ ημο
αβίμο Μαηανίμο ζηδ ηήηδ, ημ έααθακ ζε ιζα αάνηα ηαζ άθδζακ πίζς ημ ζχια ημο
αβίμο Παφθμο· υιςξ, δ αάνηα δεκ λεηζκμφζε, ιέπνζ πμο έθενακ ηαζ ημ ζχια ημο
αβίμο Παφθμο ηαζ ημ έααθακ δίπθα ζημ ζχια ημο αβίμο Πασζίμο. Καηυπζκ έθενακ
έθενακ ηαζ ηα δφμ ζχιαηα ζηδκ ένδιμ ηδξ ηήηδξ.
Οη πξνζεπρέο ηνπο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.
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Ημέπα ογδόη ηος μηνόρ Μπάμπα
1) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ Μάηξα.
2) Μλήκε ηνπ αγίνπ αββά Χξ, ηεο αγίαο σζάλλεο θαη ησλ ηέθλσλ απηήο, θαη
ηνπ αγίνπ αββά Αγάζσλνο ηνπ εξεκίηνπ.
1) Σδκ διένα αοηή ιανηφνδζε μ άβζμξ βένςκ Μάηναξ. Ήηακ ηάημζημξ
Αθελακδνείαξ ηαζ πζζηυξ πνζζηζακυξ. ηακ έβζκε αοημηνάημναξ μ Γέηζμξ, επέααθε ηδκ
εζδςθμθαηνία. Τπέααθε ζε εθίρεζξ ημοξ πνζζηζακμφξ ζε ηάεε ηυπμ. ηακ ημ δζάηαβιά
ημο έθεαζε ζηδκ Αθελάκδνεζα, άνπζζε επίζδξ δζςβιυξ ηαηά ηςκ πνζζηζακχκ ηδξ
πυθδξ.
Κάπμζμζ θμζπυκ ηαηδβυνδζακ ημκ άβζμ Μάηνα. Ο δζμζηδηήξ έθενε εκχπζυκ
ημο ημκ άβζμ βζα κα ημκ νςηήζεζ βζα ηδκ πίζηδ ημο. Ο άβζμξ Μάηναξ μιμθυβδζε υηζ μ
Κφνζμξ Υνζζηυξ είκαζ αθδεζκυξ Θευξ εη Θεμφ αθδεζκμφ. Ο δζμζηδηήξ ημκ δζέηαλε κα
πνμζθένεζ θαηνεία ζηα είδςθα ηαζ ημο οπμζπέεδηε πμθθά πνήιαηα. ηακ εηείκμξ
ανκήεδηε, ημκ απείθδζε υηζ εα ημκ ηζιςνήζεζ, αθθά ηαζ πάθζ μ άβζμξ δεκ απανκήεδηε
ηδκ πίζηδ ημο. Έηναλε ιάθζζηα ζημκ δζμζηδηή: «Γεκ θαηνεφς άθθμκ απυ ημκ Κφνζμ
Υνζζηυ, πμζδηήκ μονακμφ ηαζ βδξ». Συηε μ δζμζηδηήξ μνβίζηδηε ηαζ δζέηαλε κα ημκ
δείνμοκ. Αθμφ ημκ έδεζνακ ακδθεχξ, ημκ ηνέιαζακ απυ ηα πένζα. Έπεζηα ημκ έηθεζζακ
ζηδ θοθαηή ηαζ ημο έηαρακ ημ πνυζςπμ ηαζ ημοξ ηνμηάθμοξ ιε ιζα πονςιέκδ αένβα.
Σεθζηά, επεζδή επέιεκε κα ιδκ απανκείηαζ ηδκ πίζηδ ημο, ημκ απμηεθάθζζακ έλς απυ
ηδκ πυθδ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ηεθείηαζ δ ικήιδ ημο αβίμο άααα Χν, δ ικήιδ ηδξ αβίαξ
ςζάκκδξ ηαζ ηςκ ηέηκςκ αοηήξ, πμο ιανηφνδζακ ζημ Σαιμφπ, ηαζ δ ικήιδ ημο
αβίμο Αβάεςκμξ ημο ενδιίημο.
Οη πξνζεπρέο ηνπο αο είλαη καδί κε όινπο καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν
Θεόο καο. Ακήλ.

Ημέπα ενάηη ηος μηνόρ Μπάμπα
1) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Δπκελίνπ, εβδφκνπ πάπα ηεο Απνζηνιηθήο Έδξαο ηνπ
αγίνπ Μάξθνπ.
2) Ζ έθιεηςε ειίνπ θαηά ην έηνο 1242 κ.Υ.
3) Μλήκε ηνπ αγίνπ πκεψλ ηνπ επηζθφπνπ.
1) Σδκ διένα αοηή ηαηά ημ έημξ 146 ι.Υ. ημζιήεδηε μ άβζμξ Δοιέκζμξ, έαδμιμξ
πάπαξ ηδξ Απμζημθζηήξ Έδναξ ημο αβίμο Μάνημο. Ο πάπαξ Αανάιζμξ, πέιπημξ
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πάπαξ, ημκ πεζνμηυκδζε δζάημκμ. ημκ ααειυ αοηυ οπδνέηδζε επί δέηα έηδ. ηακ μ
άβζμξ Ημφζημξ έβζκε μ έηημξ πάπαξ, παναηήνδζε πχξ μ Δοιέκζμξ δζέπνεπε ζηδ βκχζδ
ηαζ ηδκ πίζηδ. Έηζζ, ημκ πεζνμηυκδζε ζενέα ηαζ ημο ειπζζηεφεδηε ηδ δζδαπή ηςκ
πζζηχκ ηδξ Δηηθδζίαξ ηδξ Αθελακδνείαξ. Σμο γήηδζε αηυιδ κα ημοξ θνμκηίγεζ ηαζ κα
ημοξ ηαεμδδβεί ζηζξ ανπέξ ηδξ μνεμδυλμο πίζηεςξ.
ηακ ημζιήεδηε μ πάπαξ Ημφζημξ, μ παηέναξ αοηυξ (μ άβζμξ Δοιέκζμξ)
ελεθέβδ παηνζάνπδξ. Πανέδςζε ηδ θνμκηίδα ηςκ εηηθδζζχκ ηαζ ηδ δζδαπή ηςκ πζζηχκ
ζημκ παηένα Μανηζακυ, μ μπμίμξ ανβυηενα ημκ δζαδέπεδηε. Ο άβζμξ αμδεμφζε
πάκημηε χζηε κα βονκμφκ ζημκ μνευ δνυιμ μζ παναζηναηδιέκμζ αιανηςθμί, ηαζ
ελδβμφζε ιε απθυ ηνυπμ ζημοξ εζδςθμθάηνεξ ηδ εευηδηα ημο Κονίμο ιαξ Ηδζμφ
Υνζζημφ ηαζ ηδ ιεημπή Σμο ζηδ εεία μοζία. Έιεζκε ζημκ παηνζανπζηυ ενυκμ επί
δεηαηνία έηδ ηαζ ημζιήεδηε εκ εζνήκδ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ηαηά ημ έημξ 1242 ι.Υ., ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ααζζθείαξ ημφ
Δθ-άθεπ Αβζμφιπ ηαζ ηδξ παηνζανπείαξ ημο αααά παηνζάνπδ Κονίθθμο Γ΄, 75μο
πάπα ηδξ Απμζημθζηήξ Έδναξ ημο αβίμο Μάνημο, έθααε πχνα ηάηζ θμαενυ βζα υθμ
ημκ ηυζιμ, πμο άθδζε ηαηάπθδηημοξ υζμοξ ημ είδακ ή ημ άημοζακ. Ο ήθζμξ άνπζζε
ααειζαία κα ζημηεζκζάγεζ, ιέπνζ πμο ημ ζημηάδζ απθχεδηε πακημφ ηαζ ηα αζηένζα
θαίκμκηακ ιέζα ζηδ ιένα.
Οζ άκενςπμζ άκαρακ θάιπεξ, ηονζεοιέκμζ απυ ιεβάθμ θυαμ. Έηναλακ ζημκ
Πακημδφκαιμ Θευ ιε υθδ ημοξ ηδκ ηανδζά, γδηχκηαξ ημκ μίηημ ηαζ ημ έθευξ Σμο. Ο
Κφνζμξ ημοξ εθέδζε. Πήνε απυ πάκς ημοξ ημκ θυαμ, ημ ζημηάδζ έθοβε υθμ ιειζάξ, ηαζ
απμηαθφθεδηε ηαζ πάθζ μ ήθζμξ, θςηίγμκηαξ ημκ ηυζιμ· έηζζ, μζ θάιπεξ ζαήζηδηακ.
Αοηά ζοκέαδζακ απυ ηζξ 8:30 π.ι. χξ ηζξ 9:30 π.ι. Οζ άκενςπμζ δυλαζακ ημκ Θευ, μ
Οπμίμξ ημοξ δμηίιαζε ιεκ πμθφ, υιςξ δεκ εκένβδζε ηαηά ηζξ αιανηίεξ ημοξ αθθά
ηαηά ημ έθεμξ ηαζ ηδ ιαηνμεοιία Σμο.
Σε Απηόλ αλήθεη ε δόμα ελ ηε Δθθιεζία Τνπ. Ακήλ.
.
3) Σδκ αοηή διένα ηεθείηαζ δ ικήιδ ημο αβίμο οιεχκ ημο επζζηυπμο.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.
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Ημέπα δεκάηη ηος μηνόρ Μπάμπα
1) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ εξγίνπ, θίινπ ηνπ αγίνπ Βάθρνπ.
1) Σδκ διένα αοηή ιανηφνδζε μ άβζμξ ένβζμξ, θίθμξ ημο αβίμο Βάηπμο. Ήηακ
ορδθυααειμξ αλζςιαηζηυξ, πμο είπε πάνεζ πνμαβςβή βζα ημ ακάηημνμ ημο
αοημηνάημνα Μαλζιζακμφ, μ μπμίμξ ημο έδεζλε ιεβάθδ εφκμζα. Δπεζδή μ
αοημηνάημναξ αοηυξ ήηακ εζδςθμθάηνδξ ηαζ αοημί μζ δφμ άβζμζ ήηακ άκενςπμζ ηδξ
πίζηδξ, ημοξ έζηεζθε ζημκ Ακηίμπμ, ααζζθζά ηδξ ονίαξ, βζα κα ημοξ ααζακίζεζ ηαζ κα
ημοξ εακαηχζεζ εάκ δεκ απανκμφκηακ ηδκ πίζηδ ημοξ.
Ο Ακηίμπμξ οπέααθε ημκ άβζμ Βάηπμ ζε θνζηηά ααζακζζηήνζα ηαζ, ηαεχξ δεκ
ιπυνεζε κα ημκ ηάκεζ κα ανκδεεί ηδκ πίζηδ ημο, δζέηαλε ημοξ άκηνεξ ημο κα ημκ
εακαηχζμοκ. Σμκ θυκεοζακ ηαζ πέηαλακ ημ ζχια ημο ζημκ πμηαιυ Δοθνάηδ. Σα
ηφιαηα έθενακ ημ ζχια ζε ιζα υπεδ ημκηά ζε δφμ αβίμοξ αζηδηέξ, μζ μπμίμζ ήηακ
αδεθθμί. Άββεθμξ Κονίμο ημφξ ειθακίζηδηε ηαζ ημοξ έδςζε εκημθή κα πάκε ηαζ κα
ιεηαθένμοκ ημ ζχια ημο αβίμο. ηακ έθηαζακ εηεί πμο ήηακ ημ ζχια, ανήηακ έκακ
αεηυ ηαζ έκα θζμκηάνζ κα ημ πνμζηαηεφμοκ. Σα ηηήκδ πέναζακ έκα μθυηθδνμ
διενμκφηηζμ θνμονχκηαξ ημ πςνίξ κα ημ αββίλμοκ, ακ ηαζ ήηακ ζανημαυνα, βζαηί
είπακ δζαηαβή απυ ηδ Θεία Πνυκμζα κα πνμζηαηεφζμοκ ημ ζχια. Οζ δφμ άβζμζ αζηδηέξ
πήνακ ημ ζχια ιε ιεβάθεξ ηζιέξ, ηαζ ιε φικμοξ ημ έθενακ ζημ αζηδηήνζυ ημοξ, υπμο
ηαζ ημ έεαρακ8.
Ο άβζμξ ένβζμξ ήηακ πενίθοπμξ βζα ημκ θίθμ ημο Βάηπμ, έςξ υημο ημκ είδε
ζημκ φπκμ ημο κα είκαζ ιέζα ζ‟ έκα υιμνθμ ακάηημνμ ηαζ κα εηπέιπεζ εηηοθθςηζηυ
θςξ· έηζζ, δ ροπή ημο είπε ηφπεζ ιεβάθδξ ακαπαφζεςξ. Ανβυηενα, μ δζμζηδηήξ δζέηαλε
κα ηνοπήζμοκ ιε ηανθζά ηα πυδζα ημο αβίμο ένβζμο ηαζ κα ημκ ζηείθμοκ ζηδκ πυθδ
Δθ-Ρμοζαθά9 δειέκμκ ζηζξ μονέξ ηςκ αθυβςκ. Σμ αίια ημο έννεε ηάης ζημ έδαθμξ.
ημκ δνυιμ ημοξ, ζοκάκηδζακ ιία κεανή πανεέκμ, δ μπμία ημοξ έδςζε κενυ κα πζμοκ.
ηακ δ πανεέκμξ είδε ζε πμζα ηαηάζηαζδ ανζζηυηακ μ άβζμξ, ημκ ζοιπυκεζε ηαζ
θοπήεδηε βζα ηα κζάηα ημο ηαζ ηδκ ςναία ημο ιμνθή. Ο άβζμξ ηδξ είπε: «΄Δθα,
αημθμφεδζέ ιε ζημ Δθ-Ρμοζαθά, βζα κα πάνεζξ ημ ζχια ιμο», ηαζ εηείκδ ημκ
αημθμφεδζε. Ο δζμζηδηήξ ημφ Δθ-Ρμοζαθά ήηακ θίθμξ ημο αβίμο ενβίμο, ηαζ είπε
πάνεζ ημ αλίςια αοηυ πάνδ ζημκ άβζμ ένβζμ. Ο δζμζηδηήξ πνμζπάεδζε κα ημκ πείζεζ
κα αθθάλεζ ζηάζδ, χζηε κα ζχζεζ ηδ γςή ημο. ηακ μ άβζμξ ένβζμξ δεκ δέπεδηε ηζξ
παναζκέζεζξ ημο, δζέηαλε κα ημκ απμηεθαθίζμοκ. Ζ πανεέκμξ εηείκδ ήθεε ηαζ ιάγερε
ημ αίια πμο έννεοζε απυ ηδκ ζενή ηάνα ημο ηαζ ημ θφθαλε ζε ιζα ιάθθζκδ εήηδ.
Σμ ηίιζμ ζχια θοθάπεδηε ιέπνζ ημ ηέθμξ ηςκ δζςβιχκ, Συηε έηηζζακ πνμξ
ηζιήκ ημο καυ ζημ Δθ-Ρμοζαθά. Ο καυξ εβηαζκζάζηδηε απυ 15 επζζηυπμοξ. Σμ ηίιζμ
ζχια ημ ημπμεέηδζακ ζε ιανιάνζκδ θάνκαηα. ζμζ ήηακ πανυκηεξ έδςζακ ηδ
8

Βθ. ζπεηζηά ηδκ 4δ διένα ημο αοημφ ιδκυξ.

9

Πυθδ ακαημθζηά ηδξ Βαβδάηδξ ζημ Ηνάη, δ μπμία ανβυηενα ηαηαζηνάθδηε.
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ιανηονία υηζ απυ ημ ζχια ημο έννεοζε έθαζμ πμο εοςδίαγε, ημ μπμίμ εενάπεοζε ημοξ
αζεεκείξ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέπα ενδεκάηη ηος μηνόρ Μπάμπα
1) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Ηαθψβνπ, παηξηάξρνπ Αληηνρείαο.
2) Ζ θνίκεζε ηεο αγίαο Πειαγίαο.
1) Σδκ διένα αοηή ημζιήεδηε μ άβζμξ παηέναξ αααάξ Ηάηςαμξ, παηνζάνπδξ
Ακηζμπείαξ. Σμκ ανήηακ ιεβάθεξ δμηζιαζίεξ, ηαζ ελμνίζηδηε επεζδή πενζθνμονμφζε
ηδκ μνευδμλδ πίζηδ. Αθμφ έιεζκε ζηδκ ελμνία βζα ηάπμζμ πνμκζηυ δζάζηδια, μζ
ηάημζημζ ηδξ Ακηζυπεζαξ ζοβηεκηνχεδηακ ηαζ ημκ έθενακ πίζς. Καηυπζκ μζ μπαδμί
ημο Ανείμο ημκ ελυνζζακ εη κέμο, ιε απμηέθεζια κα ιείκεζ ζηδκ ελμνία βζα επηά
αηυια έηδ. Πέεακε εκ εζνήκδ.
Οη πξεζβείεο ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ημζιήεδηε δ αβία Πεθαβία. Ζ δζηαία αοηή βοκαίηα βεκκήεδηε
ζηδκ πυθδ ηδξ Ακηζυπεζαξ απυ βμκείξ εζδςθμθάηνεξ. Δηηυξ απυ δζεθεανιέκδ πίζηδ,
είπε ηαζ δζεθεανιέκμ αίμ.
Κάπμηε ζοκάκηδζε έκακ άβζμ επίζημπμ μκυιαηζ Παφθμ, μ μπμίμξ ηδξ ηήνολε
ημκ θυβμ ημο Θεμφ. Γζά ημο Παφθμο πίζηερε ζημκ Κφνζμ Υνζζηυ, ηαζ ελμιμθμβήεδηε
ζ‟ αοηυκ υθα υζα είπε ηάκεζ ζηδ γςή ηδξ. Ο επίζημπμξ ηδκ εκίζποζε ηαζ ηδ δίδαλε κα
ιδκ απεθπίγεηαζ, αθθά κα ιεηακμήζεζ εζθζηνζκά ηαζ αηαθάκηεοηα. Καηυπζκ ηδ αάπηζζε
εζξ ημ υκμια ημο Παηνυξ ηαζ ημο Τζμφ ηαζ ημο Αβίμο Πκεφιαημξ ηαζ δ Πεθαβία
θςηίζηδηε απυ ηδ πάνδ ημο ααπηίζιαημξ. Αημθμφεδζε γςή ιεηακμίαξ, ιε ζηαεενή
ηανδζά ηαζ ζαθή πνμζακαημθζζιυ. ηθδναβχβδζε ημ ζχια ηδξ ιε επίπμκδ άζηδζδ.
Αθμφ εκεδφεδ ημ ακδνζηυ νάζμ, πήβε ζηα Ηενμζυθοια ηαζ πνμζηφκδζε
ζημοξ καμφξ ηδξ. Μεηά ζοκακηήεδηε ιε ημκ αααά Αθέλακδνμ, παηνζάνπδ
Ηενμζμθφιςκ, μ μπμίμξ ηδκ έζηεζθε ζε ιία απυ ηζξ βοκαζηείεξ ιμκέξ ημκηά ζηα
Ηενμζυθοια. Έιεζκε εηεί επί 40 έηδ ηαζ ημζιήεδηε εκ εζνήκδ.
Οη πξνζεπρέο ηεο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ..
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Ημέπα δυδεκάηη ηος μηνόρ Μπάμπα
1) Ζ θνίκεζε ηνπ αββά Γεκεηξίνπ Α΄, δσδεθάηνπ πάπα Αιεμαλδξείαο.
2) Σν καξηχξην ηνπ επαγγειηζηνχ Μαηζαίνπ.
3) Μλήκε ηνπ αξραγγέινπ Μηραήι.
1) Σδκ διένα αοηή ηαηά ημ έημξ 224 ι.Υ. ημζιήεδηε μ άβαιμξ ηαζ αβκυξ παηέναξ,
μ αβςκζζηήξ ηαηά ηςκ παεχκ ηαζ κζηδηήξ ηδξ θφζεςξ, αααάξ Γδιήηνζμξ Α΄,
δςδέηαημξ πάπαξ Αθελακδνείαξ. Ο άβζμξ αοηυξ ήηακ έκαξ αβνάιιαημξ αβνυηδξ, ηαζ
είπε πακηνεοηεί. Έγδζε ιε ηδ ζφγοβυ ημο επί 47 έηδ έςξ υημο ελεθέβδ παηνζάνπδξ. Με
ηδ ζφγοβυ ημο δεκ είπακ βεκεηήζζεξ ζπέζεζξ, αθθά ηαε‟ υθδ ηδ δζάνηεζα εηείκδξ ηδξ
ιαηνάξ πενζυδμο ηδνήεδηακ πανεέκμζ ηαζ αβκμί, βεβμκυξ ημ μπμίμ ηακέκαξ δεκ
βκχνζγε.
ηακ πθδζίαγε δ ημίιδζδ ημο αβίμο Ημοθζακμφ, εκδεηάημο πάπα, άββεθμξ
Κονίμο ειθακίζηδηε ζε υναια ζημκ άβζμ Ημοθζακυ ηαζ ημο είπε βζα ημκ άβζμ αοηυ ηαζ
υηζ έπνεπε κα βίκεζ μ επυιεκμξ παηνζάνπδξ. Σμο έδςζε ζδιείμ θέβμκηάξ ημο: «Αφνζμ
εα έθεεζ ηάπμζμξ ζε ζέκα έπμκηαξ έκα ηζαιπί ζηαθφθζ. Κνάηα ημκ ηαζ πνμζεοπήζμο
βζ‟ αοηυκ». ΄Οηακ λφπκδζε, είπε ζημοξ επζζηυπμοξ ηαζ ημοξ ζενείξ πμο ήηακ ημκηά ημο
βζα ημ υναια αοηυ.
Έηζζ, μ άβζμξ Γδιήηνζμξ ανήηε ηδκ επυιεκδ διένα έκα ηζαιπί ζηαθφθζ πμο
ήηακ εηηυξ ηδξ επμπήξ. Σμ πήβε ζημκ άβζμ Ημοθζακυ, βζα κα θάαεζ ηδκ εοθμβία ημο. Ο
παηέναξ παηνζάνπδξ ημκ πήνε απυ ημ πένζ ηαζ είπε ζε υζμοξ ήηακ πανυκηεξ: «Αοηυξ
είκαζ μ παηνζάνπδξ ζαξ, πμο εα είκαζ ιεηά απυ ιέκα». Καηυπζκ πνμζεοπήεδηε βζ‟
αοηυκ. Γεκ ημκ άθδζακ κα θφβεζ ηαζ ημκ ηνάηδζακ ιαγί ημοξ ιέπνζ ηδκ ημίιδζδ ημο
αααά Ημοθζακμφ, ιεηά ηδκ μπμία ακέδεζλακ παηνζάνπδ ημκ άβζμ Γδιήηνζμ. ηακ
μθμηθδνχεδηακ μζ εοπέξ ηδξ πεζνμημκίαξ ημο ζε επίζημπμ, μ άβζμξ Γδιήηνζμξ βέιζζε
απυ μονάκζα πάνδ. Ο Κφνζμξ θχηζζε ημκ κμο ημο, χζηε κα ιάεεζ ακάβκςζδ ηαζ
βναθή. Μεθέηδζε ηα αζαθία ηδξ Δηηθδζίαξ ηαζ ηδκ ενιδκεία ημοξ. ηακ ηήνοηηε,
θυβμζ πάνζημξ έννεακ απυ ημ ζηυια ημο.
Ο άβζμξ Γδιήηνζμξ ηαεζένςζε ημκ οπμθμβζζιυ ιε αάζδ ημκ μπμίμ
ηαεμνίζηδηακ μζ πενίμδμζ ηςκ κδζηεζχκ ζε ζηαεενή αάζδ. Οζ πνζζηζακμί ζοκήεζγακ
κα κδζηεφμοκ ηαηά ηζξ άβζεξ 40 διένεξ, δδθαδή ηαηά ηδ Μεβάθδ Σεζζαναημζηή,
αηνζαχξ ιεηά ηδκ εμνηή ηςκ Θεμθακείςκ, υπςξ μ Κφνζμξ Υνζζηυξ κήζηεοζε ιεηά ηδ
αάπηζζή Σμο. Μεηά κήζηεοακ πςνζζηά ηαηά ηδκ εαδμιάδα ηςκ Παεχκ ηαζ ευνηαγακ
ημ πνζζηζακζηυ Πάζπα ηδκ Κονζαηή ιεηά ημ εανασηυ Πάζπα.
Μενζημί πνζζηζακμί ζοκήεζγακ κα εμνηάγμοκ ημ Πάζπα ηαηά ηδ δεηάηδ
ηεηάνηδ ημο ιδκυξ Νζζάκ (Απνζθίμο)· ηάηζ ηέημζμ ζήιαζκε υηζ ευνηαγακ ιαγί ιε ημοξ
Δαναίμοξ ηαζ δεκ ακαβκχνζγακ υηζ ημ πνζζηζακζηυ Πάζπα έπνεπε κα εμνηάγεηαζ εζξ
ακάικδζζκ ηδξ Ακαζηάζεςξ ημο Κονίμο Υνζζημφ, δ μπμία έβζκε ιεηά ημ ιςζασηυ
Πάζπα. Γζα ημκ θυβμ αοηυ, μ πάπαξ Γδιήηνζμξ εκδζαθένεδηε κα ηαεζενχζεζ ιζα
ζηαεενή αάζδ βζα ηζξ κδζηείεξ ηαζ ηζξ ιεβάθεξ πνζζηζακζηέξ εμνηέξ. Έηζζ, πνμζέεεζε
ηδ κδζηεία ηδξ Μεβάθδξ Δαδμιάδαξ ζηδ κδζηεία ηδξ Μεβάθδξ Σεζζαναημζηήξ.
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Γζα ημ γήηδια αοηυ μ πάπαξ Γδιήηνζμξ έζηεζθε ζπεηζηέξ επζζημθέξ ζημκ
Αβάπζμ, επίζημπμ Ηενμζμθφιςκ· ζημκ Μάλζιμ, παηνζάνπδ Ακηζμπείαξ· ζημκ
παηνζάνπδ Ρχιδξ, ηαζ ζε άθθμοξ. θμζ εκέηνζκακ ηδκ πνυηαζή ημο ηαζ ζοκέπζζακ κα
αημθμοεμφκ ημοξ ηακυκεξ ημο ιέπνζ ζήιενα. Ζ Δηηθδζία ηδξ Ρχιδξ πανελέηθζκε απυ
ημκ ηακυκα αοηυ ηαζ αημθμοεεί, απυ ημκ 16μ αζχκα, ημ Γνδβμνζακυ Ζιενμθυβζμ.
ημοξ πάπεξ ηδξ Κμπηζηήξ Δηηθδζίαξ ακήηε δ πνχηδ ηζιή βζα ημκ ηαεμνζζιυ ηδξ
διέναξ ημο Πάζπα· έηζζ, έζηεθκακ ηα παζπάθζα ιδκφιαηά ημοξ ζε υθμ ημκ ηυζιμ,
χζηε μζ πνζζηζακμί κα εμνηάγμοκ ημ Πάζπα ηδκ ίδζα διένα, ιέζα ζε ιζα μζημοιεκζηή
πανά.
Ο Θευξ ήηακ ιαγί ιε ημκ αααά Γδιήηνζμ θυβς ηδξ ηαεανυηδηάξ ημο. Σμο
πάνζζε θμζπυκ ημ ελήξ δχνμ: Κμκηά ζημ ηέθμξ ηδξ Θείαξ Λεζημονβίαξ, υηακ μζ πζζημί
πνμζένπμκηακ κα ημζκςκήζμοκ, ζοκήεζγε κα αθέπεζ ημκ Κφνζμ Υνζζηυ κα πνμςεεί
απαθά ιε ημ πένζ Σμο υζμοξ ήηακ άλζμζ. Ακ υιςξ ηάπμζμξ πνμζενπυηακ κα ημζκςκήζεζ
πςνίξ κα είκαζ άλζμξ, μ Κφνζμξ απμηάθοπηε ζημκ πάπα ηζξ αιανηίεξ ημο
πνμζενπμιέκμο ηαζ μ πάπαξ δεκ ημο επέηνεπε κα ημζκςκήζεζ, ιέπνζ κα ελμιμθμβδεεί
ηζξ αιανηίεξ ημο. Ο πάπαξ ημκ κμοεεημφζε βζα ηζξ αιανηίεξ ημο θέβμκηάξ ημο: «Να
απμζηναθείξ ηζξ αιανηίεξ ζμο ηαζ κα ιεηακμήζεζξ· ιεηά, έθα κα ημζκςκήζεζξ». Καηά
ηδκ παηνζανπεία ημο, ημ πμθοπθδεέξ πμίικζυ ημο ηαεμδδβήεδηε μνεά ζηδκ
πκεοιαηζηή ημο γςή.
Δπεζδή επέπθδηηε πμθφ ημοξ αιανηςθμφξ ηαζ ημοξ πνμέηνεπε ζηδ ιεηάκμζα
ηαζ ηδκ αβκυηδηα, ιενζημί απυ αοημφξ παναπμκμφκηακ θέβμκηαξ: «Ο άκενςπμξ αοηυξ
είκαζ έββαιμξ· πχξ ιπμνεί κα ιαξ επζπθήηηεζ;». Ο Πακημδφκαιμξ Θευξ εέθδζε κα ημοξ
απμηαθφρεζ ηζξ ανεηέξ ημο· έηζζ, άββεθμξ Κονίμο ημκ επζζηέθεδηε ηδ κφηηα ηαζ ημο
είπε: «Γδιήηνζε, ιδ θνμκηίγεζξ βζα ηδ ζςηδνία ζμο ηαζ αθήκεζξ ημοξ άθθμοξ κα
ηαηαζηνέθμκηαζ απυ ηδκ αιθζαμθία ημοξ». Ο παηέναξ ημφ γήηδζε κα δζεοηνζκίζεζ ηδ
θνάζδ ημο ηαζ μ άββεθμξ ημο είπε: «Πνέπεζ κα απμηαθφρεζξ ζημκ ηυζιμ ημ ιοζηήνζμ
πμο αθμνά ζηδ ζπέζδ ζμο ιε ηδ ζφγοβυ ζμο, χζηε κα άνεζξ ηδκ αιθζαμθία ημοξ βζα
ζέκα». Σδκ επμιέκδ ημ πνςί, είπε ζημοξ πζζημφξ κα ιδ θφβμοκ ιεηά ημ ηέθμξ ηδξ
Θείαξ Λεζημονβίαξ. Πήνε ηα ακαρμημηηζκζζιέκα ηάναμοκα ημ ημπμεέηδζε ζημ ζάθζ
ηδξ ζογφβμο ημο ηαζ ζημκ πζηχκα ημο, ηαζ ιεηά έηακακ ιαγί ημκ βφνμ ηδξ εηηθδζίαξ,
ηα νμφπα ημοξ υιςξ δεκ ηαίβμκηακ. Οζ πζζημί έιεζκακ έηεαιαμζ ιε ημ εαφια αοηυ. Ο
άβζμξ Γδιήηνζμξ ημφξ είπε υηζ μ ίδζμξ ηαζ δ ζφγοβυξ ημο, πανυηζ πακηνειέκμζ, δεκ
είπακ βεκεηήζζεξ ζπέζεζξ. Ζ αιθζαμθία έθοβε απυ ημοξ πζζημφξ, μζ μπμίμζ
ζοκεζδδημπμίδζακ ηδκ αβκυηδηα ηαζ ηδκ πανεεκία ημο παηένα αοημφ.
Δπί ηςκ διενχκ ημο αβίμο Γδιδηνίμο πανμοζζάζηδηακ μνζζιέκμζ πμο ημο
ακηζηάπεδηακ. Αοημί ήηακ μ Κθήιδξ, μ Χνζβέκδξ, μ Ονζακυξ ηαζ άθθμζ, μζ μπμίμζ
ζοκέβναρακ απανάδεηηα αζαθία· έηζζ, ημοξ αθυνζζε.
Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ παηνζανπείαξ ημο δεκ ζηαιάηδζε κα δζδάζηεζ ηαζ κα
ζηδνίγεζ ημ πμίικζυ ημο ζηδκ μνευδμλδ πίζηδ. ηακ πζα είπε βενάζεζ ηαζ μζ δοκάιεζξ
ημο έδεζπκακ κα ημκ εβηαηαθείπμοκ, ημκ ιεηέθενακ ιε θμνείμ ζηδκ εηηθδζία βζα κα
δζδάλεζ ημοξ πζζημφξ. Ήηακ 105 εηχκ, εη ηςκ μπμίςκ ηα 15 ήηακ άβαιμξ, ηα 47
έββαιμξ πνζκ βίκεζ παηνζάνπδξ, ηαζ ηα 43 ζηδκ παηνζανπεία. Συηε ημζιήεδηε εκ εζνήκδ
Οη επινγίεο ησλ πξνζεπρώλ ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
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2) Σδκ αοηή διένα ιανηφνδζε μ εοαββεθζζηήξ Μαηεαίμξ, μ μπμίμξ ήηακ έκαξ απυ
ημοξ δχδεηα ιαεδηέξ ηαζ είπε ημ υκμια Λεοΐ. Ήηακ εηείκμξ πμο ηαευηακ ζημ ηεθχκζμ
έλς απυ ηδκ πυθδ ηδξ Καπενκαμφι ηαζ μ Κφνζμξ ημο είπε: «Αημθμφεδζέ ιε». Ο
εοαββεθζζηήξ Μαηεαίμξ ηα άθδζε υθα, ζδηχεδηε, ηαζ Σμκ αημθμφεδζε. Αημθμφεςξ
μνβάκςζε ιεβάθδ δελίςζδ ζημ ζπίηζ ημο βζα ημκ Κφνζμ Υνζζηυ. Αοηυ έηακε ημοξ
Φανζζαίμοξ κα ζπμθζάγμοκ ιε ρζεφνμοξ ηαηά ημο Κονίμο ηαζ κα θέκε ζημοξ ιαεδηέξ
Σμο: «Γζαηί μ δζδάζηαθυξ ζαξ ηνχεζ ηαζ πίκεζ ιε ημοξ ηεθχκεξ ηαζ ημοξ
αιανηςθμφξ;». Ο Ηδζμφξ ημφξ απάκηδζε θέβμκηαξ: «Γεκ έπμοκ ακάβηδ απυ βζαηνυ μζ
οβζείξ αθθά μζ άννςζημζ. Γεκ έπς έθεεζ βζα κα ηαθέζς ημοξ δζηαίμοξ αθθά ημοξ
αιανηςθμφξ ζε ιεηάκμζα» (Λμοη. 5:27-32).
Ο εοαββεθζζηήξ Μαηεαίμξ ηήνολε ζηδκ Παθαζζηίκδ, ηδκ Σφνμ ηαζ ηδ
ζδχκα. Καηυπζκ πήβε ζηδκ Αζεζμπία. Δζζήθεε ζηδκ πυθδ ηςκ ζενέςκ ηαζ ημοξ
ιεηέζηνερε ζηδ βκχζδ ημο Θεμφ. ηακ εέθδζε κα ιπεζ ζηδκ πυθδ, ζοκάκηδζε έκακ
κέμ, μ μπμίμξ ημο είπε: «Γεκ εα ιπμνέζεζξ κα ιπεζξ ζηδκ πυθδ εηηυξ ακ λονίζεζξ ημ
ηεθάθζ ζμο ηαζ ηναηάξ ηθαδζά θμίκζηα ζημ πένζ ζμο». Ο εοαββεθζζηήξ έηακε υ,ηζ ημο
είπε μ κέμξ. Καεχξ ζηεθηυηακ ζπεηζηά ιε αοηυ πμο ημκ είπε ζοιαμοθεφζεζ, ημο
ειθακίζεδηε μ Κφνζμξ Υνζζηυξ ιε ηδ ιμνθή ημο κέμο ημκ μπμίμ είπε ζοκακηήζεζ
κςνίηενα, ηαζ αθμφ ημκ εκδοκάιςζε ηαζ ημκ πανδβυνδζε, ελαθακίζηδηε. Ο
εοαββεθζζηήξ ζοκεζδδημπμίδζε υηζ εηείκμξ μ κέμξ ήηακ αοηυξ μ ίδζμξ μ Κφνζμξ ηδξ
Γυλδξ.
Έπεζηα εζζήθεε ζηδκ πυθδ ςξ έκαξ απυ ημοξ ζενείξ ηδξ. Πήβε ζημκ καυ ημο
Απυθθςκα, ανήηε ημκ ανπζενέα, ηαζ ζοκμιίθδζακ ζπεηζηά ιε ηα είδςθα πμο
θάηνεοακ. Σμο ελήβδζε υηζ ηα είδςθα δεκ άημοβακ ή δεκ αζζεάκμκηακ ηίπμηε ηαζ υηζ μ
αθδεζκυξ Πακημηνάηςν Κφνζμξ είκαζ Δηείκμξ μ μπμίμξ δδιζμφνβδζε ημκ μονακυ ηαζ
ηδ βδ. Ο Κφνζμξ έηακε δζ‟ αοημφ ημ ελήξ εαφια: Καηέαδηε ζ‟ αοημφξ έκα ηναπέγζ απυ
ημκ μονακυ, ηαζ έκα ιεβάθμ θςξ έθαιρε βφνς ημοξ. ηακ μ ζενέαξ Δνιήξ είδε ημ
εαφια αοηυ, ημκ νχηδζε: «Πμζμ είκαζ ημ υκμια ημο Θεμφ ζμο;». Ο απυζημθμξ
απμηνίεδηε: «Ο Θευξ ιμο είκαζ μ Κφνζμξ Υνζζηυξ». Ο ζενέαξ Δνιήξ πίζηερε ζημκ
Υνζζηυ ηαζ ημκ αημθμφεδζακ πμθθμί.
ηακ μ δζμζηδηήξ ηδξ πυθδξ ημ έιαεε αοηυ, δζέηαλε κα ημοξ ηάρμοκ. Συηε
υιςξ ζοκέαδ κα πεεάκεζ μ βζμξ ημο. Ο εοαββεθζζηήξ ηαζ απυζημθμξ Μαηεαίμξ
πνμζεοπήεδηε ηαζ ζηέηεοζε ημκ Θευ κα ακαζηήζεζ ημκ βζμ. Ο Κφνζμξ ημο απάκηδζε
ακαζηαίκμκηαξ ημ παζδί εη κεηνχκ. ηακ μ δζμζηδηήξ ημ είδε αοηυ, πίζηερε μ ίδζμξ ηαζ
μζ οπυθμζπμζ ηάημζημζ ηδξ πυθδξ. Ο άβζμξ Μαηεαίμξ, αθμφ ημοξ αάπηζζε, πεζνμηυκδζε
έκακ επίζημπμ ηαζ ζενείξ, ηαζ ημοξ έηηζζε εηηθδζία.
Αθμφ ηήνολε ζε άθθεξ πχνεξ, επέζηνερε ζηδκ Ηενμοζαθήι. Μενζημί απυ
ημοξ Δαναίμοξ πμο είπακ δεπεεί ημ ηήνοβιά ημο ηαζ είπακ πζζηέρεζ ηαζ ααπηζζηεί απυ
αοηυκ, ημο γήηδζακ κα ηαηαβνάρεζ υ,ηζ ημοξ είπε ηδνφλεζ. Έβναρε ζηα εανασηά ηδκ
ανπή ημο Δοαββεθίμο πμο απμδίδεηαζ ζ‟ αοηυκ, αθθά δεκ ημ ηεθείςζε. Λέβεηαζ υηζ ημ
μθμηθήνςζε ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ηδνφβιαηυξ ημο ζηδκ Ηκδία, ηαηά ημ πνχημ έημξ
ηδξ ααζζθείαξ ημο Κθαοδίμο ηαζ ημ έκαημ έημξ ιεηά ηδκ Ακάθδρδ ημο Κονίμο. Σμ
ιανηφνζυ ημο ζοκεηεθέζεδ ιε θζεμαμθζζιυ απυ ηα πένζα ημο ίδζμο ημο δζμζηδηή
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Ημφζημο, ηαζ ημ ζχια ημο εηάθδ ζηδκ Κανεαβέκδ ηδξ Καζζανείαξ, ζε ηυπμ ζενυ, απυ
μνζζιέκμοξ πζζημφξ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ είλαη καδί καο. Ακήλ.
3) Σδ δςδεηάηδ διένα εηάζημο Κμπηζημφ ιήκα ικδιμκεφμοιε ημκ έκδμλμ
ανπάββεθμ Μζπαήθ, ημκ ανπδβυ ηςκ επμονακίςκ Γοκάιεςκ, μ μπμίμξ ίζηαηαζ πάκημηε
εκχπζμκ ημο ενυκμο ηδξ Θείαξ Μεβαθεζυηδημξ πνεζαεφμκηαξ βζα ημ βέκμξ ηςκ
ακενχπςκ.
Οη πξεζβείεο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέπα δεκάηη ηπίηη ηος μηνόρ Μπάμπα
1) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Εαραξία ηνπ κνλαρνχ.
1) Σδκ διένα αοηή ημζιήεδηε μ άβζμξ Εαπανίαξ μ ιμκαπυξ. Σμ υκμια ημο παηένα
ημο ήηακ Ηηάνομξ. Πανυηζ πακηνειέκμξ μ Ηηάνζμξ, θαπηανμφζε ηδ ιμκαζηζηή γςή.
Δίπε ζηδ ζφγοβυ ημο βζ‟ αοηυ πμο ημκ απαζπμθμφζε ηζ εηείκδ ζοιθχκδζε ιαγί ημο. Ο
Ηηάνομξ είπε έκακ βζμ μκυιαηζ Εαπανία, ηαζ ιζα ηυνδ. Άθδζε ηα παζδζά ημο ιε ηδ
ιδηένα ημοξ ηαζ πήβε ζηδκ ένδιμ ηδξ ζηήηδξ, υπμο έβζκε ιμκαπυξ απυ ηα πένζα εκυξ
αβίμο βένμκημξ.
Μεηά απυ θίβμ απθχεδηε ζηδ πχνα ιεβάθμξ θζιυξ ηαζ δ ζφγοβμξ πήνε ηα
δφμ παζδζά ηαζ ήνεε ζηδκ ένδιμ, υπμο ήηακ μ παηέναξ ημοξ Ηηάνομξ. Σμο
παναπμκέεδηε βζα ηα αάζακα πμο ηδ ανήηακ ιε ημκ θζιυ ηαζ ημο έδςζε ηα παζδζά. Ο
Ηηάνομξ υιςξ ηδξ είπε: «Ο Θευξ έπεζ πςνίζεζ ηα δφμ παζδζά ιεηαλφ ιαξ. Πάνε εζφ ημ
ημνίηζζ ηαζ άθδζε ημ αβυνζ ζ‟ειέκα». Ζ βοκαίηα πήνε ηδκ ηυνδ ηδξ ηζ έθοβε. Ο
Ηηάνομξ πήνε ημκ βζμ ημο ημκ Εαπανία ηαζ ημκ έθενε ζημοξ βένμκηεξ, μζ μπμίμζ
πνμζεοπήεδηακ βζ‟ αοηυκ ηαζ πνμθήηεοζακ υηζ εα βζκυηακ έκαξ ηέθεζμξ ιμκαπυξ.
Ο Εαπανίαξ ιεβάθςζε ηαθά ζηδκ ένδιμ ηαζ πνμυδεοζε ζε ηάεε ανεηή.
Δπεζδή ήηακ ελαζνεηζηά υιμνθμξ ηαζ λακευξ ζηδκ υρδ, οπήνλακ ζηδκ ένδιμ ελαζηίαξ
ημο πμθθά ανκδηζηά ζπυθζα απυ ιμκαπμφξ πμο έθεβακ: «Πχξ βίκεηαζ κα ηαημζηεί ζηδκ
ένδιμ ιεηαλφ ηςκ ιμκαπχκ έκα αβυνζ ζακ ηζ αοηυ;». ηακ μ άβζμξ Εαπανίαξ ηα
άημοζε αοηά, πήβε ζηδ θίικδ Νζηνία, δ μπμία ήηακ πμθφ αθιονή, πςνίξ κα ημ πεζ ζε
ηακέκακ. Έαβαθε ηα νμφπα ημο, αμφηδλε ζηδ θίικδ, ηαζ έιεζκε ζημ κενυ βζα πμθθέξ
χνεξ. Σμ πνχια ημο έβζκε ιαφνμ ηαζ έιμζαγε ιε θεπνυ. Καηυπζκ αβήηε απ‟ ημ κενυ,
θυνεζε ηα νμφπα ημο ηαζ πήβε ζημκ παηένα ημο, μ μπμίμξ ζηδκ ανπή δεκ ημκ
ακαβκχνζζε έςξ υημο ημκ παναηήνδζε πνμζεηηζηά απυ ημκηά. ηακ ημκ νχηδζε ηζ
πνμηάθεζε αοηή ηδκ αθθαβή ημο ζηδκ ειθάκζζδ, μ άβζμξ Εαπανίαξ ημο είπε ηζ είπε
ηάκεζ.
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Σδκ Κονζαηή πήβε ιε ημκ παηένα ημο ζηδκ εηηθδζία βζα κα ζοιιεηάζπμοκ
ζηδ Θεία Λεζημονβία. Ο Κφνζμξ απμηάθορε ζημκ άβζμ Ηζίδςνμ, ημκ ζενέα ηδξ ηήηδξ,
ηζ είπε ηάκεζ μ άβζμξ Εαπανίαξ. Θαφιαζε, ηαζ είπε ζημοξ ιμκαπμφξ: «Ο Εαπανίαξ
ημζκχκδζε ηδκ πνμδβμφιεκδ Κονζαηή ςξ άκενςπμξ, αθθά ηχνα έπεζ βίκεζ έκαξ
άββεθμξ».
Ο άβζμξ Εαπανίαξ ηαηείπε πμθθέξ ανεηέξ, ζδζαίηενα δε ηδκ ανεηή ηδξ
ηαπεζκχζεςξ, ζηδκ μπμία είπε θεάζεζ ζε ηέημζμ ααειυ ηεθεζυηδηαξ, χζηε κα πεζ βζ‟
αοηυκ μ παηέναξ ημο: «Έπς ενβαζεεί πμθφ ζημκ πκεοιαηζηυ αβχκα, αθθά πμηέ ζηδκ
έηηαζδ πμο ημ ηαηυνεςζε μ βζμξ ιμο Εαπανίαξ». Ο άβζμξ Εαπανίαξ έγδζε πμθφ
αζηδηζηή γςή ηαζ αβςκίζεδηε πμθφ ζηθδνά επί 45 έηδ. ηακ ήθεε ζηδκ ένδιμ, ήηακ
επηά εηχκ, ηαζ ημζιήεδηε εκ εζνήκδ ζηδκ δθζηία ηςκ 52 εηχκ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέπα δεκάηη ηεηάπηη ηος μηνόρ Μπάμπα
1) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Φηιίππνπ, ελφο εθ ησλ επηά δηαθφλσλ.
1) Σδκ διένα αοηή ημζιήεδηε μ άβζμξ Φίθζππμξ, έκαξ εη ηςκ επηά δζαηυκςκ, μ
μπμίμξ ήηακ απυ ηδκ Καζζάνεζα ηδξ Παθαζζηίκδξ. ηακ μ Κφνζμξ Υνζζηυξ, ζημκ
Οπμίμ ακήηεζ δ δυλα, πέναζε απυ εηείκδ ηδκ πενζμπή, μ άβζμξ Φίθζππμξ Σμκ άημοζε
κα δζδάζηεζ ηαζ αιέζςξ Σμκ αημθμφεδζε. ηακ μ Κφνζμξ επέθελε ημοξ 70 ιαεδηέξ
ηαζ ημοξ έζηεζθε κα ηδνφηημοκ ηαζ κα εεναπεφμοκ ημοξ αζεεκείξ, μ άβζμξ Φίθζππμξ
ήηακ έκαξ απυ αοημφξ. Οζ δχδεηα απυζημθμζ ημκ ελέθελακ ςξ έκακ απυ ημοξ επηά
δζαηυκμοξ, βζα κα οπδνεηεί ηζξ ακάβηεξ ηςκ πζζηχκ.
Ο άβζμξ Φίθζππμξ ηήνολε ςξ απυζημθμξ ζηζξ πυθεζξ ηδξ αιανείαξ ηαζ
αάπηζζε ημοξ ηαημίημοξ ημοξ. Βάπηζζε επίζδξ ημκ ίιςκα ημκ ιάβμ, μ μπμίμξ
μδδβήεδηε ζηδκ απχθεζα υηακ πνμζπάεδζε κα αβμνάζεζ ιε πνήιαηα ημ πάνζζια ημο
Αβίμο Πκεφιαημξ.
Μζα ιένα άββεθμξ Κονίμο είπε ζημκ άβζμ Φίθζππμ: «Πήβαζκε πνμξ ημκ κυημ,
ζημκ δνυιμ πμο ζοκδέεζ ηδκ Ηενμοζαθήι ιε ηδ Γάγα». Ο άβζμξ λεηίκδζε ηαζ πήβε
υπςξ ημο οπέδεζλε μ άββεθμξ. ημκ δνυιμ είδε έκακ Αζείμπα πμο ήηακ εοκμφπμξ ηδξ
Κακδάηδξ, ηδξ ααζίθζζζαξ ηςκ Αζεζυπςκ, μ μπμίμξ είπε ηδκ επζιέθεζα υθςκ ηδξ ηςκ
εδζαονχκ ηαζ είπε πάεζ ζηα Ηενμζυθοια κα πνμζηοκήζεζ. Δπζζηνέθμκηαξ, ηαευηακ
ζημ άνια ημο ηαζ δζάααγε ημκ πνμθήηδ Ζζαΐα. Συηε ημ Άβζμ Πκεφια είπε ζημκ
Φίθζππμ: «Πθδζίαζε ηαζ πνμζημθθήζμο ζημ άνια αοηυ». Ο Φίθζππμξ έηνελε πνμξ ημκ
εοκμφπμ ηαζ, υηακ ημκ άημοζε κα δζααάγεζ ημκ πνμθήηδ Ζζαΐα, ημκ νχηδζε:
«Καηαθαααίκεζξ αοηά πμο δζααάγεζξ;».
Ο εοκμφπμξ ημφ απάκηδζε: «Πχξ ιπμνχ κα ηαηαθάας, ακ ηάπμζμξ δεκ ιε
ηαεμδδβήζεζ;», ηαζ γήηδζε απυ ημκ άβζμ κα ακέαεζ ζημ άνια ηαζ κα ηαείζεζ ημκηά
ημο. Σμ πςνίμ ηδξ Βίαθμο ημ μπμίμ δζάααγε ήηακ ημ ελήξ: «Οδδβήεδηε υπςξ ημ
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πνυααημ ζηδ ζθαβή, ηαζ ήηακ άθςκμξ υπςξ είκαζ άθςκμ ημ ανκί ιπνμζηά ζ‟ αοηυκ
πμο εα ημ ημονέρεζ. Με ημκ ίδζμ ηνυπμ δεκ άκμζλε ημ ζηυια ημο. ηακ ημκ
ηαπείκςζακ, δεκ απάκηδζε. Πμζμξ εα ηάκεζ βκςζηή ηδ βεκεά ημο; Ζ γςή ημο θεφβεζ
απυ ηδ βδ».
Έηζζ, μ εοκμφπμξ απμηνίεδηε ζημκ άβζμ Φίθζππμ θέβμκηαξ: «ε παναηαθχ,
πεξ ιμο βζα πμζμκ ημ θέεζ αοηυ μ πνμθήηδξ, βζα ημκ εαοηυ ημο ή βζα ηάπμζμκ άθθμ;».
Συηε μ άβζμξ, παίνκμκηαξ αθμνιή απυ ημ ζοβηεηνζιέκμ πςνίμ ηδξ Βίαθμο,
εοαββεθίζηδηε ζημκ ζοκμιζθδηή ημο ημκ Ηδζμφ. Καηυπζκ, ηαεχξ ηαηδθυνζγακ ημκ
δνυιμ, ανέεδηακ ημκηά ζε κενυ. Συηε μ εοκμφπμξ είπε: «Να, εδχ οπάνπεζ κενυ. Σζ ιε
ειπμδίγεζ κα ααπηζζηχ;». Ο άβζμξ Φίθζππμξ ημφ απάκηδζε: «Ακ πζζηεφεζξ ιε υθδ ζμο
ηδκ ηανδζά, ιπμνείξ κα ααπηζζηείξ». Καζ μ εοκμφπμξ ημφ απμηνίεδηε: «Πζζηεφς υηζ μ
Ηδζμφξ Υνζζηυξ είκαζ μ Τζυξ ημο Θεμφ».
Έηζζ, μ εοκμφπμξ είπε κα ζηαεεί ημ άνια, ηαζ ιαγί ιε ημκ άβζμ Φίθζππμ
ηαηέαδηακ ζημ κενυ, υπμο μ άβζμξ ημκ αάπηζζε. ηακ αβήηακ απυ ημ κενυ, ημ Πκεφια
ημο Κονίμο άνπαλε ημκ Φίθζππμ· μ εοκμφπμξ δεκ ημκ λακαείδε πθέμκ ηαζ ζοκέπζζε ημκ
δνυιμ ημο πανμφιεκμξ. ΄ιςξ, μ άβζμξ Φίθζππμξ ανέεδηε ζηδκ Άγςημ ηαζ
εοαββεθζγυηακ υθεξ ηζξ πυθεζξ απυ ηζξ μπμίεξ δζενπυηακ, ιέπνζξ πμο έθεαζε ζηδκ
Καζζάνεζα (Πνάλ. 8:26-40).
Ο άβζμξ δζήθεε ηζξ πχνεξ ηδξ Αζίαξ εοαββεθζγυιεκμξ ζ‟ αοηέξ ημ γςκηακυ
Δοαββέθζμ. Δίπε ηέζζενζξ ηυνεξ, μζ μπμίεξ ηήνολακ ιαγί ημο ημκ θυβμ ημο Θεμφ. Αθμφ
έθενε ζηδκ πίζηδ πμθθμφξ Δαναίμοξ, αιανείηεξ ηαζ άθθμοξ, ημζιήεδηε εκ εζνήκδ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέπα δεκάηη πέμπηη ηος μηνόρ Μπάμπα
1) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ Παληειεήκνλνο ηνπ ηακαηηθνχ.
1) Σδκ διένα αοηή ηαηά ημ έημξ 405 ι.Υ. ιανηφνδζε μ άβζμξ Πακηεθεήιςκ, πμο
ήηακ απυ ηδκ πυθδ ηδξ Νζημιδδείαξ. Ο παηέναξ ημο ήηακ εζδςθμθάηνδξ ηα δ ιδηένα
ημο πνζζηζακή. Οζ βμκείξ ημο ημφ έδςζακ ηαθή αβςβή ηαζ ημκ ζπμφδαζακ βζαηνυ. Ο
άβζμξ βκχνζζε έκακ ζενέα μκυιαηζ Δνιυθαμ, μ μπμίμξ ημκ δίδαλε ηα ζπεηζηά ιε ηδκ
πίζηδ ημο Κφνζμο Υνζζημφ ηαζ ημκ αάπηζζε.
Ο άβζμξ Πακηεθεήιςκ έθεαζε ζε ορδθά επίπεδα εκανέημο γςήξ. Ο Θευξ
επεηέθεζε δζ‟ αοημφ ιεβάθα εαφιαηα. Μζα θμνά, ήθεε ζ‟ αοηυκ ηάπμζμξ ηοθθυξ βζα
κα εεναπεοεεί απυ ηδκ ζαηνζηή ημο. Ο άβζμξ έηακε πάκς ζηα ιάηζα ημο ηοθθμφ ημ
ζδιείμ ημο ζηαονμφ εζξ ημ υκμια ημο Παηνυξ ηαζ ημο Τζμφ ηαζ ημο Αβίμο Πκεφιαημξ·
ηα ιάηζα ημο εεναπεφεδηακ ηαζ επακέηηδζε πθήνςξ ηδκ υναζή ημο.
ηακ μ αοημηνάημναξ άημοζε ηα κέα ηδξ εεναπείαξ ημο ηοθθμφ, ημκ ηάθεζε
ηαζ ημκ νχηδζε πχξ εεναπεφεδηακ ηα ιάηζα ημο. Σμο είπε υηζ μ άβζμξ Πακηεθεήιςκ
ημοξ εενάπεοζε αημοιπχκηαξ ημ πένζ ημο πάκς ημοξ ηαζ θέβμκηαξ: «Δζξ ημ υκμια ημο
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Παηνυξ ηαζ ημο Τζμφ ηαζ ημο Αβίμο Πκεφιαημξ». Οιμθυβδζε εκχπζμκ ημο
αοημηνάημνα υηζ ήηακ Υνζζηζακυξ· έηζζ, μ αοημηνάημναξ δζέηαλε αιέζςξ ηαζ ημκ
απμηεθάθζζακ.
Ο αοημηνάημναξ δζέηαλε κα ημο θένμοκ ημκ άβζμ Πακηεθεήιμκα, ηαζ ηυηε
νχηδζε βζα ηδκ πίζηδ ημο. Ο άβζμξ μιμθυβδζε υηζ ήηακ Υνζζηζακυξ. Ο αοημηνάημναξ
πνμζπάεδζε κα ημκ ιεηαπείζεζ ιε υθμοξ ημοξ ηνυπμοξ ηαζ ημο οπμζπέεδηε πμθθά,
αθθά δεκ ιπυνεζε κα ημο αθθάλεζ ηδκ πίζηδ. Όζηενα απ‟ υθα αοηά, έηναλε
μνβζζιέκμξ εκακηίμκ ημο απεζθχκηαξ ημκ υηζ εα ημκ οπμαάθεζ ζε δζαθυνςκ εζδχκ
θνζηηά ααζακζζηήνζα. ιςξ, μ άβζμξ έιεζκε αιεηαηίκδημξ. Συηε μ αοημηνάημναξ ημκ
οπέααθε ζε θνζηηά ααζακζζηήνζα, ηαζ ιάθζζηα ηάεε ιένα ζε δζαθμνεηζηυ. Άθθεξ
θμνέξ ημκ έδενκε ηαζ ημκ ηνειμφζε, ηαζ άθθεξ ημκ πεημφζε ζηδ εάθαζζα ή ηδ θςηζά.
Ο Κφνζμξ Υνζζηυξ ημο ειθακίζηδηε ιε ηδ ιμνθή ημο Δνιυθαμο –ημο ζενέα πμο ημκ
αάπηζζε ηαζ ημο δίδαλε ηα ηδξ πίζηεςξ– βζα κα ημκ εκζζπφζεζ, ηαζ πενπάηδζε ιαγί ημο
ζακ κα ιμζναγυηακ ιαγί ημο ηάεε ααζακζζηήνζμ ζημ μπμίμ ημκ οπέααθθακ.
Ανβυηενα, μ αοημηνάημναξ δζέηαλε κα ημκ απμηεθαθίζμοκ. ηακ μ άβζμξ
Πακηεθεήιςκ πήβε ζημκ ηυπμ ηδξ εηηέθεζδξ, πνμζεοπήεδηε ζημκ Κφνζμ Υνζζηυ ηαζ
ημκ ζηέηεοζε. Συηε άημοζε ιζα θςκή απυ ημκ μονακυ κα ημο ακαββέθθεζ ημκ ηυπμ
μονάκζαξ πανάξ πμο είπε εημζιαζηεί βζ‟ αοηυκ. Οζ ζηναηζχηεξ άημοζακ ηαζ αοημί ηδ
θςκή εηείκδ ηαζ αιέζςξ πίζηεοζακ. Πνμζήθεακ εκχπζμκ ημο αοημηνάημνα ηαζ
μιμθυβδζακ ηδκ πίζηδ ημοξ ζημκ Κφνζμ Υνζζηυ. Ο αοημηνάημναξ δζέηαλε ημοξ άκδνεξ
ημο κα ημοξ απμηεθαθίζμοκ ηαζ αοημφξ, ηαζ έηζζ έθααακ υθμζ ιαγί ημκ ζηέθακμ ημο
ιανηονίμο.
Οη πξεζβείεο ηνπο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέπα δεκάηη έκηη ηος μηνόρ Μπάμπα
1) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Αγάζσλνο, 39νπ πάπα Αιεμαλδξείαο.
2) Μλήκε ησλ αγίσλ Κάξπνπ, Απνιιψ θαη Πέηξνπ.
1) Σδκ διένα αοηή ηαηά ημ έημξ 673 ι.Υ. ημζιήεδηε μ άβζμξ παηέναξ, μ
παηνζάνπδξ αααάξ Αβάεςκ, 39μξ πάπαξ Αθελακδνείαξ, μ μπμίμξ ήηακ ιαεδηήξ ημο
αβίμο παηένα αααά Βεκζαιίκ, 38μο πάπα. Ο αααάξ Βεκζαιίκ ηνφθηδηε βζα έκα
μνζζιέκμ πνμκζηυ δζάζηδια, επεζδή ημκ ηαηαδίςηακ οπμζηδνζηηέξ ηδξ οκυδμο ηδξ
Υαθηδδυκμξ, ηαζ άθδζε πίζς ημκ Αβάεςκα βζα κα ηδνφηηεζ ζημοξ πζζημφξ ηαζ κα
ημοξ ζηδνίγεζ ζηδκ μνευδμλδ πίζηδ. Ο Αβάεςκ βφνζγε ηδ ιένα ζημοξ δνυιμοξ ηαζ ηζξ
αβμνέξ θμνχκηαξ νμφπα λοθμονβμφ, εκχ ηδ κφηηα έθενε εκδοιαζία ζενέα. Δπίζδξ,
βονκμφζε ηα ζπίηζα βζα κα ηδνφηηεζ ηαζ κα ηαεμδδβεί ημοξ πζζημφξ. οκέπζζε ηδ
δναζηδνζυηδηα αοηή ιέπνζ ηδκ ηαηάηηδζδ ηδξ Αζβφπημο απυ ημοξ Άνααεξ ηαζ ηδκ
επζζηνμθή ημο παηένα παηνζάνπδ αααά Βεκζαιίκ ζημκ ενυκμ ημο.
ηακ ημζιήεδηε μ πάπαξ Βεκζαιίκ, μ άβζμξ Αβάεςκ ελεθέβδ ζημ ορδθυ
αλίςια ημο παηνζάνπδ. Ακηζιεηχπζζε ιεβάθεξ δμηζιαζίεξ βζα ηδ δζαθφθαλδ ηδξ
86

μνεμδυλμο πίζηεςξ. Δπί παναδείβιαηζ, ηάπμζμξ ιαθαπίηδξ μκυιαηζ Θεμδυζζμξ πήβε
ζηδκ πυθδ ηδξ Γαιαζημφ ηαζ πανμοζζάζηδηε ζημκ Γζαγίκη Έιπεκ Μμάαζα, ημκ
Άνααα δζμζηδηή ηδξ πυθδξ, ζημκ μπμίμ έδςζε πμθθά πνήιαηα ηαζ ελαζθάθζζε απυ
αοηυκ δζάηαβια ιε ημ μπμίμ ημκ δζυνζγε δζμζηδηή ηδξ Αθελάκδνεζαξ, ηδξ Μπεπίνα ηαζ
ηδξ Μάννζμη. ηακ ημπμεεηήεδηε ζηδ εέζδ αοηή ηαζ ακέθααε ηαεήημκηα,
ηαθαζπχνδζε αθάκηαζηα ημκ παηνζάνπδ παηένα ιαξ ηαζ ημο επέααθε ααάζηαπημοξ
θυνμοξ. Λυβς ηδξ ιεβάθδξ ηαηίαξ ημο δζμζηδηή ηαζ υζςκ έηακε ηαηά ημο παηνζάνπδ,
μ ηυζιμξ ημκ ιζζμφζε ηαζ ημκ απμζηνεθυηακ. Έεεζε ζε ζζπφ δζάηαβια πμο πνμέαθεπε
υηζ υπμζμξ ζοκακημφζε ημκ παηνζάνπδ ζημκ δνυιμ έπνεπε κα ημκ εακαηχζεζ. Ο
παηνζάνπδξ πανέιεζκε ζημ ηεθί ημο ιέπνζ πμο απμθέζεδηε εείς εεθήιαηζ μ ηαηυξ
εηείκμξ δζμζηδηήξ. Δπί ηςκ διενχκ ημο αβίμο αοημφ παηένα, μθμηθδνχεδηε ημ
ηηίζζιμ ηδξ εηηθδζίαξ ημο αβίμο Μαηανίμο ζηδ ιμκή ημο ζηδ Νζηνία.
Μζα κφηηα άββεθμξ Κονίμο ειθακίζηδηε ζημκ άβζμ Αβάεςκα ηαζ ημο είπε
βζα ηάπμζμκ Ηςάκκδ, έκακ άβζμ ιμκαπυ απυ ημ ιμκαζηήνζ ημο αβίμο Μαηανίμο, πμο
γμφζε ζηδ Φαβζμφι. Ο άββεθμξ ημο έδςζε εκημθή κα ημκ θένεζ ημκηά ημο ηαζ κα ημκ
αμδεήζεζ ζημ ηήνοβια ηαζ ηδ δζδαπή ηςκ πζζηχκ. Ο άββεθμξ ημο είπε επίζδξ υηζ μ
Ηςάκκδξ εα βίκεζ παηνζάνπδξ ιεηά απυ εηείκμκ. Μεηά απ‟ αοηυ, μ αααάξ Αβάεςκ
έζηεζθε κα ημκ θένμοκ, ηαζ ημο ακέεεζε ηδκ μνβάκςζδ ηςκ εηηθδζζχκ, ηδ δζδαπή ηςκ
πζζηχκ ηαζ ημ ηήνοβια. Ο αααάξ Αβάεςκ, αθμφ έιεζκε ζηδκ παηνζανπεία επί 19 έηδ,
ημζιήεδηε εκ εζνήκδ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ηεθείηαζ δ ικήιδ ηςκ αβίςκ Κάνπμο, Απμθθχ ηαζ Πέηνμο,
ιαεδημφ ημο αααά Ζζαΐα ημο ακαπςνδημφ.
Οη πξνζεπρέο ηνπο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέπα δεκάηη εβδόμη ηος μηνόρ Μπάμπα
1) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Γηνζθφξνπ Β΄, 31νπ πάπα Αιεμαλδξείαο.
1) Σδκ διένα αοηή ηαηά ημ έημξ 511 ι.Υ. ημζιήεδηε μ άβζμξ παηέναξ αααάξ
Γζυζημνμξ Β΄, 31μξ πάπαξ Αθελακδνείαξ. Δλεθέβδ παηνζάνπδξ ιε ηδκ ηαεμδήβδζδ
ημο Αβίμο Πκεφιαημξ, ιεηά ηδκ ημίιδζδ ημο πνμηαηυπμο ημο αβίμο Ηςάκκδ. Ο
παηέναξ αοηυξ είπε εοβεκζηυ παναηηήνα ηαζ δζαηνίεδηε βζα ημ ένβμ ηαζ ηδ βκχζδ ημο.
Ήηακ ηέθεζμξ ηαε‟ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ παηνζανπείαξ ημο, ηαζ ηακείξ δεκ ήηακ ζακ ηζ
αοηυκ ζηδ βεκεά ημο.
Πνχημ ημο ιέθδια ιεηά ηδκ εκενυκζζή ημο ζηδκ Απμζημθζηή Έδνα ημο
αβίμο Μάνημο ήηακ κα ζοκηάλεζ επζζημθή πνμξ ημκ άβζμ παηένα αααά εαήνμ,
παηνζάνπδ Ακηζμπείαξ, ζηδκ μπμία ελέθναγε ηδκ πίζηδ υηζ ζηδκ Αβία Σνζάδα οπάνπεζ
ζζυηδηα μοζίαξ ηαζ εευηδηαξ, ηαζ ελδβμφζε ηδ άνηςζδ. ΄Δθεβε ζηδκ επζζημθή αοηή
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υηζ μ Λυβμξ ημο Θεμφ ζανηχεδηε ζε ακενχπζκμ ζχια ηέθεζμ ηαηά πάκηα, ηαζ
εκχεδηε ιε αοηυ ηαζ έβζκε έκαξ Τζυξ, έκαξ Υνζζηυξ, έκαξ Θευξ, ζε αδζαίνεηδ εκυηδηα,
ηαζ υηζ δ Σνζάδα είκαζ ιία πνζκ ηαζ ιεηά απυ αοηήκ ηδκ έκςζδ, ηαεχξ ηαζ υηζ ηαιία
πνμζεήηδ δεκ επέθενε ζημκ Λυβμ ημο Θεμφ δ άνηςζδ.
ηακ δ επζζημθή έθεαζε ζημκ αααά εαήνμ, ηδ δζάααζε, πάνδηε πμθφ ηαζ
ηδκ έηακε βκςζηή ζημοξ πζζημφξ ηδξ Ακηζυπεζαξ. Με ηδκ επζζημθή αοηή έκζςζε
ιεβάθδ αζζζμδμλία ηαζ έζηεζθε απακηδηζηή επζζημθή ζημκ άβζμ Γζυζημνμ ιε ηδκ μπμία
ημκ ζοκέπαζνε βζα ηδκ πνςημηαεεδνία ημο ζηδ πνζζηζακμζφκδ ηαζ ηδκ μνευδμλδ
πίζηδ. Σμκ πανυηνοκε κα ιδκ απμηθίκεζ ηαηά ηακέκα ηνυπμ απυ ηδκ πίζηδ ημο αοηή,
κα ααζίγεζ ηάεε θυβμ ηαζ ένβμ ημο ζηδκ μνευδμλδ πίζηδ, δ μπμία εδναζχεδηε απυ
ημοξ 318 παηένεξ ζηδ Νίηαζα, ηαζ κα είκαζ ζφιθςκμξ ιε υ,ηζ μνίγεηαζ ζηζξ ηακμκζηέξ
δζαηάλεζξ. ηακ δ απακηδηζηή επζζημθή έθεαζε ζημκ αααά Γζυζημνμ, ηδκ έθααε ιε
ιεβάθδ πανά ηαζ έδςζε εκημθή κα δζαααζηεί απυ ημκ άιαςκα χζηε κα ηδκ αημφζμοκ
υθμζ μζ πζζημί. Ο παηέναξ αοηυξ δζάααγε ηαζ δίδαζηε αηαηάπαοζηα. Αηυιδ,
πνμέηνεπε επζηαηηζηά ημοξ ζενείξ ηάεε πυθδξ κα ηαεμδδβμφκ ηαηάθθδθα ηαζ κα
αβνοπκμφκ βζα ημ πμίικζυ ημοξ. ηακ πθέμκ μθμηθήνςζε ηδκ πμνεία ημο, ημζιήεδηε
εκ εζνήκδ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέπα δεκάηη ογδόη ηος μηνόρ Μπάμπα
1) Ζ θνίκεζε ηνπ ηηκίνπ παηέξα αγίνπ Θενθίινπ, 23νπ πάπα Αιεμαλδξείαο.
1) Σδκ διένα αοηή ηαηά ημ έημξ 404 ι.Υ. ημζιήεδηε μ άβζμξ παηέναξ αααάξ
Θευθζθμξ, 23μξ πάπαξ Αθελακδνείαξ. Ήηακ ιαεδηήξ ημο αβίμο Αεακαζίμο ημο
Απμζημθζημφ ηαζ πκεοιαηζηυ ημο ακάζηδια, ηαεχξ έιαεε απυ αοηυκ ημ ζφκμθμ ημο
αβζμπκεοιαηζημφ δυβιαημξ.
ηακ ημζιήεδηε μ πάπαξ Σζιυεεμξ Α΄, μ άβζμξ Θευθζθμξ ελεθέβδ δζάδμπυξ
ημο. Ο αααάξ Θευθζθμξ ήηακ ηαθά δζαααζιέκμξ ηαζ ααεφξ βκχζηδξ ηςκ αζαθίςκ ηδξ
Δηηθδζίαξ, ιε πθήνδ ηαηακυδζδ ηδξ ενιδκείαξ ημοξ. οκέβναρε πμθθέξ μιζθίεξ ηαζ
ενβαζίεξ πμο πνμέηνεπακ ηαζ παναηζκμφζακ ζε ένβα θζθακενςπίαξ ηαζ εθεδιμζφκδξ,
άθθεξ πμο πνμεζδμπμζμφζακ ημοξ πζζημφξ κα ιδ ιεηέπμοκ ζηδ Θεία Κμζκςκία πςνίξ
ηαηάθθδθδ πνμεημζιαζία, άθθεξ ζπεηζηά ιε ηδκ Ακάζηαζδ ηαζ ηδκ ηζιςνία πμο
πενζιέκεζ ημοξ αιανηςθμφξ, ηαεχξ ηαζ πμθθέξ άθθεξ πνήζζιεξ δζδαζηαθίεξ.
Ο άβζμξ παηέναξ αααάξ Κφνζθθμξ10 ήηακ ακζρζυξ ημο ηαζ μ αααάξ Θευθζθμξ
θνυκηζζε βζα ηδκ παζδεία ημο ακζρζμφ ημο ζηέθκμκηάξ ημκ ζημκ αααά εναπίςκα ζηδκ
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ένδιμ ηδξ ηήηδξ. Δηεί μ Κφνζθθμξ ιεθέηδζε ηα αζαθία ηδξ Δηηθδζίαξ ηαζ υθα ηα
ζπεηζηά εέιαηα, ηαζ αθμφ έιεζκε πέκηε έηδ, επέζηνερε ζημκ εείμ ημο.
ηακ μ αααάξ Θευθζθμξ ήηακ ιε ημκ αααά Αεακάζζμ ημκ Απμζημθζηυ, ημκ
άημοζε ιζα ιένα κα θέεζ εκχ αηέκζγε ημοξ θυθμοξ ιπνμζηά απ‟ ημ ηεθί ημο: «Δάκ ανς
πνυκμ, εα δζαιμνθχζς ηαηάθθδθα ημοξ θυθμοξ αοημφξ χζηε ζηδ εέζδ ημοξ κα ηηίζς
ιζα εηηθδζία πνμξ ηζιήκ ημο αβίμο Ηςάκκμο ημο Βαπηζζημφ ηαζ ημο πνμθήημο Ζθία».
ηακ μ αααάξ Θευθζθμξ έβζκε παηνζάνπδξ, εοιυηακ ζοπκά ημοξ θυβμοξ αοημφξ ηαζ
ιζθμφζε ζοπκά βζ‟ αοημφξ.
Δηείκμ ημκ ηαζνυ απεαίςζε ζηδ Ρχιδ μ ζφγοβμξ ιζαξ πθμφζζαξ βοκαίηαξ,
αθήκμκηάξ ηδξ δφμ βζμοξ. Ζ πήνα πήνε ημοξ βζμοξ ηδξ ηαζ πμθθά πνήιαηα, ηαεχξ ηαζ
ιζα εζηυκα ημο ανπαββέθμο Ραθαήθ, ηαζ ήνεε ζηδκ Αθελάκδνεζα. ηακ άημοζε βζα ημ
εκδζαθένμκ ημο παηένα παηνζάνπδ ζπεηζηά ιε ηδκ ηαηάθθδθδ δζαιυνθςζδ ηςκ
θυθςκ, πήβε ζ‟ αοηυκ ιε βκήζζμ γήθμ ηαζ ημο έδςζε ανηεηά πνήιαηα βζα κα
εηπθδνχζεζ ηδκ επζεοιία ημο. Μεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηςκ ένβςκ, απμηαθφθεδηε έκαξ
μθυηθδνμξ εδζαονυξ ηάης απυ ημοξ θυθμοξ, μ μπμίμξ ήηακ ηαθοιιέκμξ ιε ιζα
πέηνζκδ πθάηα ζηδκ μπμία ήηακ παναβιέκα ζηα ημπηζηά ηνία εήηα (ΘΘΘ). ηακ μ
αααάξ Θευθζθμξ ηα είδε, ηαηάθααε ιε ηδκ ηαεμδήβδζδ ημο Αβίμο Πκεφιαημξ ημ
ιοζηζηυ ηςκ ηνζχκ αοηχκ βναιιάηςκ ηαζ είπε: «Να θμζπυκ πμο ήνεε μ ηαζνυξ κα
απμηαθοθεεί μ εδζαονυξ ηαζ κα δμεεί δ ελήβδζδ βζα ηα ηνία αοηά εήηα, πμο
ζιζθεφηδηακ ιαγί ηδκ ίδζα ιένα. Σμ πνχημ εήηα είκαζ μ Θευξ, ημ δεφηενμ μ
αοημηνάημναξ Θεμδυζζμξ, βζμξ ημο Ανηαδίμο ηαζ εββμκυξ ημο Μεβάθμο Θεμδμζίμο,
ηαζ ημ ηνίημ είκαζ μ παηνζάνπδξ Θευθζθμξ» (εκκμχκηαξ ημκ εαοηυ ημο). Βνήηε υηζ μ
εδζαονυξ αοηυξ πνμκμθμβείημ ζηδκ επμπή ημο Μεβάθμο Αθελάκδνμο, βζμο ημο
Φζθίππμο ημο Μαηεδυκμξ, πμο είπε γήζεζ 700 έηδ πνζκ.
Ο παηνζάνπδξ εκδιένςζε ημκ αοημηνάημνα βζα ημκ εδζαονυ ηαζ ημο γήηδζε
κα ένεεζ. Πνάβιαηζ μ αοημηνάημναξ ήθεε, είδε ημκ εδζαονυ, ηαζ έδςζε έκα ιεβάθμ
πμζυ ζημκ αααά Θευθζθμ. Έηζζ, μ παηέναξ παηνζάνπδξ έηηζζε πμθθμφξ καμφξ.
Ξεηίκδζε ιε ηδκ ακέβενζδ καμφ πνμξ ηζιήκ ημο αβίμο Ηςάκκμο ημο Βαπηζζημφ ηαζ ημο
πνμθήημο Ζθία. υπμο ιεηέθενε ηα θείρακά ημοξ. Καηυπζκ έηηζζε καυ πνμξ ηζιήκ ηδξ
Γεζπμίκδξ διχκ Πανεέκμο Μανίαξ, ιεηά άθθμκ πνμξ ηζιήκ ημο ανπαββέθμο Ραθαήθ
ζηδκ Δθ-Γηζγίνα, ηαεχξ ηαζ επηά αηυιδ καμφξ.
ζμ βζα ημοξ δφμ βζμοξ ηδξ βοκαίηαξ πμο ήνεε απυ ηδ Ρχιδ, μ άβζμξ
Θευθζθμξ ημοξ πεζνμηυκδζε επζζηυπμοξ. ηακ μ αοημηνάημναξ είδε ηδκ αβάπδ ημο
αααά παηνζάνπδ βζα ηδκ ακέβενζδ καχκ, ημο έδςζε υθμοξ ημοξ εζδςθμθαηνζημφξ
καμφξ ηαζ μ αααάξ Θευθζθμξ ημοξ ιεηέηνερε ζε εηηθδζίεξ ή ζε ηαηαθφιαηα βζα ημοξ
λέκμοξ, πνμζηίγμκηάξ ημοξ ιε βδ.
Έπμκηαξ μθμηθδνχζεζ ιζα γςή εοάνεζηδ ζημκ Θευ, ακαπχνδζε απυ ημκ
πανυκηα ηυζιμ εκ εζνήκδ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη ν Θεόο καο αηώληα.
Ακήλ.
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Ημέπα δεκάηη ενάηη ηος μηνόρ Μπάμπα
1) Ζ ζχγθιεζε ηεο πλφδνπ ηεο Αληηνρείαο θαηά ηνπ Παχινπ ηνπ
ακνζαηέσο.
2) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ Θενθίινπ θαη ηεο ζπδχγνπ απηνχ ζηε Φαγηνχκ.
1) Σδκ διένα αοηή ηαηά ημ έημξ 280 ι.Υ. ζοβηθήεδηε ζενά φκμδμξ ζε εηηθδζία
ηδξ Ακηζμπείαξ βζα κα απμθαζίζεζ ζπεηζηά ιε ημκ Παφθμ ημκ αιμζαηέα, μ μπμίμξ
ήηακ απυ ηα αιυζαηα ηαζ είπε εηθεβεί παηνζάνπδξ Ακηζμπείαξ. Ο ζαηακάξ ημφ
εκέζπεζνε ζημκ κμο ηδκ πίζηδ υηζ μ Κφνζμξ Υνζζηυξ ήηακ έκαξ απθυξ, ζοκδεζζιέκμξ
άκενςπμξ, ημκ μπμίμ μ Θευξ είπε δδιζμονβήζεζ ηαζ επζθέλεζ βζα κα θοηνχζεζ ημοξ
ακενχπμοξ, υηζ μ Υνζζηυξ ήηακ απθχξ ηαζ ιυκμ βζμξ ηδξ Μανίαξ, υηζ δ εευηδηα δεκ
εκχεδηε ιε ημκ Ηδζμφ αθθά ζοκδέεδηε ιαγί ημο ιυκμ ηαηά ηδ εέθδζδ ηαζ υηζ μ Θευξ
είκαζ έκα ιυκμ πνυζςπμ· έηζζ, δεκ πίζηεοε ζημκ Τζυ ή ζημ Άβζμ Πκεφια.
Δλαζηίαξ ημο θμζπυκ ζοβηθήεδηε φκμδμξ ζηδκ πυθδ ηδξ Ακηζυπεζαξ ηαηά ηδ
δζάνηεζα ηδξ ααζζθείαξ ημο αοημηνάημνα Βαθενζακμφ ηαζ ηδξ παηνζανπείαξ ημο αααά
Γζμκοζίμο, 14μο πάπα Αθελακδνείαξ· δ φκμδμξ έθααε πχνα 45 έηδ πνζκ ηδ φκμδμ
ηδξ Νζηαίαξ. Δπεζδή μ αααάξ Γζμκφζζμξ ήηακ ιεβάθμξ ζε δθζηία, δεκ ήηακ ζε εέζδ κα
θάαεζ ιένμξ ζηζξ ενβαζίεξ ηδξ οκυδμο. Έηζζ, ζοκέβναρε επζζημθή ζηδκ μπμία
δζαδήθςκε ηδκ πίζηδ ημο υηζ μ Κφνζμξ Υνζζηυξ είκαζ μ Τζυξ ηαζ Λυβμξ ημο Θεμφ ηαζ
υηζ είκαζ ίζμξ ιε Αοηυκ ηαηά ηδκ μοζία, ηδ εευηδηα ηαζ ηδκ ασδζυηδηα (αζςκζυηδηα). Ζ
Αβία Σνζάδα είκαζ έκαξ Θευξ ζε ηνία δζαηνζηά πνυζςπα. Έκα πνυζςπμ ηδξ Αβίαξ
Σνζάδμξ είκαζ μ Τζυξ, μ μπμίμξ ζανηχεδηε, ηαζ έβζκε ιε οπμζηαηζηή έκςζδ ηέθεζμξ
άκενςπμξ. Ο αααάξ Γζμκφζζμξ έδςζε ηδ ιανηονία ημο βζα ηα γδηήιαηα αοηά
πνδζζιμπμζχκηαξ πμθθέξ απμδείλεζξ απυ ηδκ Παθαζά ηαζ ηδκ Καζκή Γζαεήηδ, ηαζ
απέζηεζθε ηδκ επζζημθή αοηή ιε δφμ θυβζμοξ ζενείξ.
Γεηαηνείξ επίζημπμζ ηαζ δφμ ζενείξ ζοιιεηείπακ ζηδ φκμδμ εηείκδ. Έθενακ
ημκ Παφθμ ηαζ ημκ νχηδζακ βζα ηδκ αίνεζδ ηδκ μπμία δίδαζηε. Δπακέθααε ηδκ άπμρή
ημο ηαζ δεκ ανκήεδηε ηίπμηε. ογήηδζακ ιαγί ημο ημ υθμ γήηδια ηαζ ημο ακέβκςζακ
ηδκ επζζημθή ημο αααά Γζμκοζίμο, ηάκμκηάξ ημκ έηζζ κα αημφζεζ ηζ είπακ μζ
απυζημθμζ βζα ημκ Κφνζμ Υνζζηυ, ημκ Λυβμ ημο Θεμφ, δδθαδή υηζ είκαζ «απαφβαζια
ηδξ δυλαξ Σμο ηαζ παναβιέκδ εζηυκα ημο πνμζχπμο Σμο» (Δαν. 1:3). Αθθά μ Παφθμξ
δεκ δέπεδηε ημοξ θυβμοξ ημοξ ηαζ δεκ άθθαλε ηδκ άεεδ βκχιδ ημο. Έηζζ, αθυνζζακ
ηυζμ ημκ ίδζμ υζμ ηαζ ημοξ μπαδμφξ ημο, ηαζ ημκ ελυνζζακ. Οζ παηένεξ υνζζακ
ζπεηζημφξ ηακυκεξ, πμο οπάνπμοκ αηυιδ ζηα πένζα ηςκ πζζηχκ, μζ μπμίμζ ημοξ
αημθμοεμφκ ιέπνζ ζήιενα.
Οη επινγίεο ησλ πξνζεπρώλ ηνπο είλαη καδί καο. Ακήλ.
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2) Σδκ αοηή διένα ιανηφνδζακ μ άβζμξ Θευθζθμξ ηαζ δ ζφγοβυξ ημο ζηδ Φαβζμφι,
επί ηςκ διενχκ ημο απίζημο αοημηνάημνα Γζμηθδηζακμφ.
Κάπμζμζ ηαηδβυνδζακ ημοξ αβίμοξ αοημφξ ςξ πνζζηζακμφξ εκχπζμκ ημο
δζμζηδηή. Ο δζμζηδηήξ δζέηαλε κα ημοξ θένμοκ ιπνμζηά ημο ηαζ ημοξ νχηδζε ζπεηζηά.
Οιμθυβδζακ εκχπζμκ ημο δζμζηδηή ημκ Κφνζυ ιαξ Υνζζηυ, ζημκ Οπμίμ ακήηεζ δ δυλα.
Συηε εηείκμξ δζέηαλε κα ζηάρμοκ έκακ ααεφ θάηημ, κα ημοξ πεηάλμοκ ιέζα ηαζ ιεηά
κα ημκ ζηεπάζμοκ ιε πέηνεξ. Έηζζ, μ άβζμξ Θευθζθμξ ηαζ δ ζφγοβυξ ημο έθααακ ημκ
ζηέθακμ ημο ιανηονίμο.
Οη πξεζβείεο ηνπο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέπα εικοζηή ηος μηνόρ Μπάμπα
1) Ζ θνίκεζε ηνπ κεγάινπ αγίνπ Ησάλλνπ ηνπ Κνινβνχ (δειαδή ηνπ
βξαρχζσκνπ).
1) Σδκ διένα αοηή ημζιήεδηε ημ ιέβα θςξ, μ άβζμξ δβμφιεκμξ αααάξ Ηςάκκδξ μ
Κμθμαυξ (δδθαδή μ αναπφζςιμξ). Ήηακ απυ ηδκ Μπέηζα ηήξ Άκς Αζβφπημο ηαζ είπε
έκακ αδεθθυ. Οζ βμκείξ ημοξ ήηακ δίηαζμζ ηαζ εεμζεαείξ, πθμφζζμζ ζηδκ πίζηδ ηαζ ζε
ηαθά ένβα.
ηακ ήηακ 8 εηχκ, δ ηανδζά ημο απεζηνάθδ ηδ ιαηαζυηδηα ημο ηυζιμο
ημφημο, ηζξ επζεοιίεξ ημο ηαζ ηδ δυλα ημο, ηαζ επεεφιδζε ηδ ιμκαζηζηή γςή. Ζ πάνδ
ημο Θεμφ ημκ χεδζε κα πάεζ ζηδκ ένδιμ ηδξ ηήηδξ, υπμο επζζηέθεδηε ημκ αααά
Παιαχ απυ ημ Δθ-Μπακάζα, έκακ πεπεζναιέκμ άβζμ ιμκαπυ. Ο Ηςάκκδξ γήηδζε απυ
ημκ αααά Παιαχ κα ημο επζηνέρεζ κα ιείκεζ ιαγί ημο. Ο βένμκηαξ ημο απάκηδζε,
δμηζιάγμκηάξ ημκ: «Σέηκμκ ιμο, δεκ ιπμνείξ κα ιείκεζξ ιαγί ιαξ βζαηί αοηή είκαζ ιζα
πμθφ ζηθδνή ένδιμξ ηαζ υζμζ ηαημζημφκ ζ‟ αοηή ηνχκε απυ ηδκ ενβαζία ηςκ πενζχκ
ημοξ· εηηυξ αοημφ, εα πνέπεζ κα ηδνείξ πμθθέξ κδζηείεξ, πνμζεοπέξ, παιαζημζηίεξ
(δδθαδή φπκμ ζημ πάηςια) ηαζ πμθθέξ άθθεξ ιμνθέξ άζηδζδξ. Γφνκα ζημκ ηυζιμ ηαζ
γήζε ιε θυαμ Θεμφ». Ο αααάξ Ηςάκκδξ ημφ είπε; «Γζα η‟ υκμια ημο Θεμφ, ιδ ιε
δζχπκεζξ, βζαηί ήθεα βζα κα βίκς οπμηαηηζηυξ ζμο ιε ηδκ εοπή ζμο. Ακ ιε δεπεείξ,
πζζηεφς υηζ μ Θευξ εα ηάκεζ χζηε κα ιείκεζ δ ηανδζά ζμο πμθφ εοπανζζηδιέκδ ιαγί
ιμο».
Ο αααάξ Παιαχ είπε ηδ ζοκήεεζα κα ιδκ ηάκεζ ηίπμηε αζαζηζηά. Εήηδζε απυ
ημκ Κφνζμ Υνζζηυ κα ημκ ηαεμδδβήζεζ ιε απμηαθοπηζηυ ζδιείμ βζα ημ γήηδια ημο
κέμο αοημφ. Άββεθμξ Κονίμο ημφ ειθακίζηδηε ηαζ ημο είπε: «Γέλμο ημκ, βζαηί εα βίκεζ
δμπείμ εηθμβήξ». Μεηά απυ αοηυ, μ αααάξ Παιαχ ηάθεζε ημκ Ηςάκκδ ηαζ ημο λφνζζε
ηα ιαθθζά. πεδίαζε ημ ιμκαπζηυ ημο νάζμ, πνμζεοπήεδηε βζ‟ αοηυ ηνεζξ ιένεξ ηαζ
ηνεζξ κφπηεξ, ηαζ υηακ ημο ημ θυνεζε, είδε έκακ άββεθμ κα ηάκεζ ημ ζδιείμ ημο
ζηαονμφ πάκς ζημ νάζμ.
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Ο αααάξ Ηςάκκδξ άνπζζε ηδ ιμκαζηζηή γςή ημο ιε έκημκδ άζηδζδ ηαζ
θαιπνά ένβα. Μζα ιένα μ αααάξ Παιαχ εέθδζε κα ημκ δμηζιάζεζ· έηζζ, ημκ έδζςλε
απυ ημ ηεθί ημο θέβμκηαξ: «Γεκ ιπμνχ κα γήζς ιε ζέκα». Ο αααάξ Ηςάκκδξ αβήηε,
ηαζ έιεζκε έλς απυ ημ ηεθί, δίπθα ζηδκ πυνηα ημο, επί επηά διένεξ. Κάεε ιένα μ
αααάξ Παιαχ έαβαζκε έλς ηαζ ημκ πηοπμφζε ι‟ έκα ηθαδί θμίκζηα, ηαζ μ αααάξ
Ηςάκκδξ ημφ έηακε ιεηάκμζα ηαζ ημο έθεβε: «Έπς αιανηήζεζ». Σδκ έαδμιδ διένα, μ
βένμκηαξ αβήηε βζα κα πάεζ ζηδκ εηηθδζία ηαζ είδε επηά αββέθμοξ ιε επηά ζηεθάκμοξ
κα ημοξ επζεέημοκ ζημ ηεθάθζ ημο αααά Ηςάκκδ. Απυ ηδκ διένα εηείκδ, ημο θενυηακ
ιε ηζιή ηαζ ζεααζιυ.
Μζα ιένα μ αααάξ Παιαχ ανήηε έκα ημιιάηζ λενμφ λφθμο ηαζ ημ έδςζε
ζημκ αααά Ηςάκκδ θέβμκηάξ ημο: «Πάνε αοηυ ημ λφθμ, θφηερέ ημ ηαζ πυηζγέ ημ». Ο
αααάξ Ηςάκκδξ οπάημοζε ηαζ λεηίκδζε κα ημ πμηίγεζ δφμ θμνέξ ηδ ιένα, πανυηζ ημ
κενυ ανζζηυηακ πενίπμο 12 ιίθζα ιαηνζά απυ εηεί πμο γμφζακ. Μεηά απυ ηνία πνυκζα,
αοηυ ημ ημιιάηζ λφθμ αθάζηδζε ηαζ έβζκε έκα ηανπμθυνμ δέκηνμ. Ο αααάξ Παιαχ
πήνε ιενζημφξ απυ εηείκμοξ ημοξ ηανπμφξ ηαζ πήβε ζε υθμοξ ημοξ βένμκηεξ ηδξ
πενζμπήξ θέβμκηαξ: «Λάαεηε θάβεηε εη ημο ηανπμφ ηδξ οπαημήξ». Σμ δέκηνμ αοηυ
οπάνπεζ αηυιδ ζημ ίδζμ ιένμξ ιέζα ζημ ιμκαζηήνζ ημο.
Ο αααάξ Παιαχ αννχζηδζε επί 12 έηδ ηαζ μ αααάξ Ηςάκκδξ ημκ δζαηυκδζε
υθμ αοηυ ημ δζάζηδια, ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο μπμίμο πμηέ δεκ άημοζε απυ ημκ βένμκηά
ημο υηζ ζε ηάηζ οπμθεζπυηακ ζηδ δζαημκία ημο. Ο αααάξ Παιαχ ήηακ έκαξ
πεπεζναιέκμξ βένμκηαξ, μ μπμίμξ είπε δμηζιαζεεί πμθφ ηαζ δ αζεέκεζα ημκ είπε
αδοκαηίζεζ πμθφ, χζπμο έβζκε ζακ έκα ημιιάηζ λενυ λφθμ, χζηε κα απμηεθεί εηθεηηή
πνμζθμνά βζα ημκ Κφνζμ.
ηακ μ αααάξ Παιαχ πθδζίαγε πζα πνμξ ημκ εάκαημ, ιάγερε ημοξ βένμκηεξ
ιμκαπμφξ ηαζ, ηναηχκηαξ ημκ αααά Ηςάκκδ απυ ημ πένζ, ημοξ ημκ πανέδςζε θέβμκηαξ:
«Πάνηε ημκ ιαγί ζαξ, δζυηζ είκαζ άββεθμξ, υπζ άκενςπμξ». Έδςζε εκημθή ζημκ αααά
Ηςάκκδ κα παναιείκεζ ζημκ ηυπμ πμο είπε θοηέρεζ ημ δέκηνμ. Μεηά απυ αοηυ, μ
ιεβαθφηενμξ αδεθθυξ ημο αααά Ηςάκκδ ήθεε ζημ ιμκαζηήνζ ηαζ εηάνδ ιμκαπυξ ζακ
ηζ αοηυκ. Έβζκε ηαζ αοηυξ έκαξ ιμκαπυξ ηζιδιέκμξ απ‟ υθμοξ.
ηακ μ παηέναξ παηνζάνπδξ Θευθζθμξ υνζζε ημκ αααά Ηςάκκδ δβμφιεκμ ηδξ
ιμκήξ ημο ηαζ είπε ημπμεεηήζεζ ημ πένζ ημο πάκς ζημ ηεθάθζ ημο αααά Ηςάκκδ ηαηά
ηδκ αημθμοεία, μζ πανζζηάιεκμζ άημοζακ θςκή απυ ημκ μονακυ πμο έθεβε: «Άλζμξ,
άλζμξ, άλζμξ». ηακ μ άβζμξ αοηυξ ηαεαβίαγε ηα Σίιζα Γχνα, ιπμνμφζε κα βκςνίγεζ
υζμοξ ήηακ άλζμζ κα ημζκςκήζμοκ ηαζ υζμοξ δεκ ήηακ άλζμζ.
Κάπμηε μ αααάξ παηνζάνπδξ Θευθζθμξ έηηζζε ιζα εηηθδζία πνμξ ηζιήκ ηςκ
Σνζχκ Παίδςκ ζηδκ Αθελάκδνεζα, ηαζ εέθδζε κα ιεηαθένεζ ηα ζηδκχιαηά ημοξ ηαζ
κα ηα ημπμεεηήζεζ ζ‟ αοηήκ. Κάθεζε ημκ αααά Ηςάκκδ ηαζ ημο γήηδζε κα ηαλζδεφζεζ
ζηδ Βααοθχκα ηαζ κα θένεζ ηα άβζα ζηδκχιαηα. Μεηά απυ πμθθή ζηέρδ, μ αααάξ
Ηςάκκδξ δέπεδηε κα πναβιαημπμζήζεζ ηδκ απμζημθή. ηακ έθοβε απυ ημκ παηνζάνπδ,
έκα ζφκκεθμ ημκ πήνε ηαζ ημκ πήβε ιαηνζά, ζηδ Βααοθχκα. Δζζήθεε ζηδκ πυθδ ηαζ
είδε ηα ικδιεία, ημοξ πμηαιμφξ ηαζ ηα ακάηημνα, ηαζ ανήηε ηα ζηδκχιαηα ηςκ αβίςκ.
ηακ άνπζζε κα ηα ιεηαηζκεί απυ ηδ εέζδ ημοξ, ιζα θςκή πμο έαβαζκε απυ ηα άβζα
ζηδκχιαηα ημο είπε: «Δίκαζ εέθδια Θεμφ ημ υηζ δεκ αθήκμοιε ημκ ηυπμ αοηυ ιέπνζ
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ηδκ διένα ηδξ Ακαζηάζεςξ. Δκημφημζξ, ελαζηίαξ ηδξ αβάπδξ ημο αααά παηνζάνπδ
Θεμθίθμο, υπςξ επίζδξ ηαζ ημο ηυπμο ζμο, πνέπεζ κα πεζξ ζημκ παηνζάνπδ κα
ζοβηεκηνχζεζ ημκ ηυζιμ ζηδκ εηηθδζία, κα αάθεζ έθαζμ ζηζξ θοπκίεξ πςνίξ κα ηζξ
ακάρεζ, ηζ ειείξ εα ειθακζζημφιε ζηδκ εηηθδζία ηαζ εα ηεθεζεεί ζε ζαξ έκα ζδιείμ».
Έπεζηα μ αααάξ Ηςάκκδξ έθοβε ηαζ επέζηνερε ζηδκ Αθελάκδνεζα, υπμο είπε
ζημκ παηνζάνπδ ηζ είπακ πεζ μζ άβζμζ. ηακ μ παηνζάνπδξ ηαζ μζ πζζημί ήηακ ζηδκ
εηηθδζία, μζ θοπκίεξ άκαρακ λαθκζηά ηαζ υθμζ δυλαζακ ημκ Κφνζμ.
Κάπμζα ιένα, έκαξ ιμκαπυξ ιπήηε ζημ ηεθί ημο αααά Ηςάκκδ ηαζ ημκ ανήηε
κα είκαζ λαπθςιέκμξ ηαζ άββεθμζ κα θηενμοβίγμοκ απυ πάκς ημο.
Ανβυηενα, υηακ μζ Βεναενίκμζ επζηέεδηακ ζηδκ ένδιμ ηδξ ηήηδξ, μ αααάξ
Ηςάκκδξ έθοβε. ηακ ημκ νχηδζακ βζαηί έθοβε, απάκηδζε υηζ δεκ έθοβε επεζδή
θμαυηακ ημκ εάκαημ, αθθά επεζδή θμαήεδηε υηζ έκαξ Βεναενίκμξ εα ημκ εακάηςκε ηαζ
εα πήβαζκε (μ Βεναενίκμξ) ζηδκ ηυθαζδ· δζυηζ, εκχ είκαζ ακηίεεημζ ηαηά ηδ θαηνεία, μ
Βεναενίκμξ είκαζ αδεθθυξ ημο ηαηά ημ ζπήια. Καηυπζκ πήβε ζημ υνμξ ημο αααά
Ακηςκίμο ζηδκ Δνοενά Θάθαζζα. Δηεί έιεζκε πνμξ ηδκ πθεονά εκυξ πςνζμφ ηαζ μ
Θευξ ημο έζηεζθε έκακ πζζηυ βζα κα ημκ δζαημκεί.
ηακ μ Κφνζμξ εέθδζε κα ακαπαφζεζ ημκ αααά Ηςάκκδ ηαζ κα δχζεζ ηέθμξ
ζημκ αβχκα ημο ζημκ ηυζιμ ημφημ, ημο έζηεζθε δφμ δζηαίμοξ αβίμοξ, ημκ αααά
Μαηάνζμ ηαζ ημκ αααά Ακηχκζμ, βζα κα ημκ πανδβμνήζμοκ ηαζ κα ημκ εκδιενχζμοκ
βζα ηδκ επζηείιεκδ ημίιδζή ημο. Σδκ παναιμκή ηδξ Κονζαηήξ αννχζηδζε, ηαζ έζηεζθε
ημκ οπμηαηηζηυ ημο κα ημο θένεζ ηάηζ απυ ημ πςνζυ. Οζ άββεθμζ ηαζ πθήεμξ αβίςκ
ήνεακ ηαζ πήνακ ηδκ αβκή ημο ροπή ηαζ ηδκ πήβακ ζημκ μονακυ.
Δηείκδ ηδ ζηζβιή, μ οπμηαηηζηυξ ημο επέζηνερε ηαζ είδε ηδκ ροπή ημο αβίμο
πενζηνζβονζζιέκδ απυ πθήεμξ αβίςκ, ηαζ αββέθμοξ κα ράθθμοκ ιπνμζηά ημοξ.
Μπνμζηά απ‟ υθμοξ, οπήνπε ηάπμζμξ πμο έθαιπε υπςξ μ ήθζμξ ηαζ έραθθε. Ο
οπμηαηηζηυξ ζάζηζζε ιπνμζηά ζ‟ αοηυ ημ ιεβαθεζχδεξ εέαια. Έκαξ άββεθμξ ήθεε
δίπθα ημο ηαζ ημο έθεβε ημ υκμια ημο ηαεεκυξ απυ αοημφξ ημοξ αβίμοξ. Καηυπζκ μ
οπμηαηηζηυξ νχηδζε ημκ άββεθμ: «Πμζμξ είκαζ αοηυξ πμο ανίζηεηαζ ιπνμζηά απ‟
υθμοξ ηαζ θάιπεζ ζακ ημκ ήθζμ;». Ο άββεθμξ ημο απάκηδζε: «Αοηυξ είκαζ μ αααάξ
Ακηχκζμξ, μ παηέναξ υθςκ ηςκ ιμκαπχκ».
ηακ μ οπμηαηηζηυξ ιπήηε ζημ ηεθί, ανήηε ημ ζχια ημο αβίμο κα είκαζ
βμκαηζζιέκμ ζημ έδαθμξ, ηαεχξ είπε παναδχζεζ ηδκ ροπή ημο εκχ ήηακ
βμκαηζζιέκμξ. Ο οπμηαηηζηυξ έηθαζβε πενίθοπμξ πάκς απυ ημ ζχια ημο αααά Ηςάκκδ,
ηαζ πήβε ηνέπμκηαξ ζημοξ ηαημίημοξ ημο πςνζμφ βζα κα ημοξ πεζ ηζ είπε ζοιαεί. Ήθεακ
ηαζ ιεηέθενακ ημ άβζμ ζχια ημο ιε ιεβάθεξ ηζιέξ. ηακ ημ έθενακ ζημ πςνζυ, ιεβάθα
ζδιεία ηαζ εαφιαηα εηεθέζεδηακ δζά ημο ζχιαηυξ ημο.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.
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Ημέπα εικοζηή ππώηη ηος μηνόρ Μπάμπα
1) Μλήκε ηεο Θενηφθνπ.
2) Μλήκε ηεο αλαθνκηδήο ηνπ ζθελψκαηνο ηνπ Λαδάξνπ.
3) Ζ θνίκεζε ηνπ πξνθήηε Ησήι.
4) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Φξέηγθ (ή αββά Σεγί ή αββά Μηθξνθέθαινπ).
1) Σδκ διένα αοηή εμνηάγμοιε ηδ ικήιδ ηδξ οπεναβίαξ Γεζπμζκμίξ διχκ, ηδξ
Μδηέναξ ημο Φςηυξ, ηδξ Πανεέκμο Μανίαξ. Υαίνε, Μανία, Μήηεν ημο Θεμφ, ημο
ασδίμο Λυβμο, δζυηζ δζά ζμφ ήνεε δ ζςηδνία ημο ακενςπίκμο βέκμοξ.
Οη πξεζβείεο ηεο αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα εμνηάγμοιε ηδ ικήιδ ηδξ ακαημιζδήξ ημο ζηδκχιαημξ ημο
Λαγάνμο, ημκ μπμίμ μ Κφνζυξ ιαξ ακέζηδζε εη κεηνχκ. Ζ ακαημιζδή ημο
ζηδκχιαημξ ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ έβζκε απυ έκακ απυ ημοξ πνζζηζακμφξ
αοημηνάημνεξ. Αοηυξ, υηακ άημοζε υηζ ημ ζηήκςια ανζζηυηακ ζημ κδζί ηδξ Κφπνμο,
έζηεζθε ιενζημφξ επζζηυπμοξ ηδξ ειπζζημζφκδξ ημο ζημ κδζί, υπμο ανήηακ ημ ζενυ
ζηήκςια ημπμεεηδιέκμ ζε ιζα ζανημθάβμ πμο ήηακ ηάης απυ ηδ βδ.
ηδκ επζβναθή πμο οπήνπε πάκς ζημ θένεηνμ ήηακ βναιιέκδ δ θνάζδ:
«Αοηυ είκαζ ημ ζχια ημο Λαγάνμο, θίθμο ημο Κονίμο Υνζζημφ, ημκ μπμίμ ακέζηδζε
εη κεηνχκ, ιεηά ηδκ ηεηναήιενδ ηαθή ημο». Οζ επίζημπμζ πάνδηακ βζα ηδκ εφνεζδ,
ηαζ ιεηέθενακ ημ ζηήκςια ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ. Δηεί μζ ζενείξ αβήηακ έλς απυ
ηδκ πυθδ ηαζ πανέθααακ ημ ζηήκςια ιε ιεβάθεξ ηζιέξ ηαζ ααεφ ζεααζιυ, ιε
πνμζεοπέξ ηαζ εοιίαια. Σμ ημπμεέηδζακ πνμζςνζκά ζε ιζα ιζηνή εηηθδζία, ηαζ
ανβυηενα, αθμφ έηηζζακ ιεβάθμ καυ πνμξ ηζιήκ ημο, ιεηέθενακ ημ ζηήκςια ζημκ καυ
αοηυ ηαζ ηαεζένςζακ ημκ εμνηαζιυ ημο βεβμκυημξ αοημφ ηαηά ηδκ αβία αοηή διένα.
Οη πξεζβείεο ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
3) Σδκ αοηή διένα ημζιήεδηε μ ιέβαξ πνμθήηδξ Ηςήθ, βζμξ ημο Βαεμοήθ, απυ ηδ
θοθή Ρμοαήκ. Πνμθήηεοζε επί ηςκ διενχκ ημο Ααζά, βζμο ημο Ηενμαμάι, βζμο ημο
ααζζθέα μθμιχκηα. Νμοεέηδζε ημκ θαυ ιε ηδ δζδαζηαθία ημο ηαζ πνμθήηεοζε
ζπεηζηά ιε ηδκ εβηαημίηδζδ ημο Θεμφ ζηδ ζχκ, ημ πάεμξ Σμο, ηαεχξ ηαζ ηδκ ηάεμδμ
ημο Αβίμο Πκεφιαημξ ηαζ ηδκ επζθμίηδζή ημο ζημοξ αβίμοξ απμζηυθμοξ ηαηά ηδκ
διένα ηδξ Πεκηδημζηήξ. Πνμθήηεοζε επίζδξ υηζ μζ βζμζ ηαζ μζ ηυνεξ ημο θαμφ ημο
Ηζναήθ εα πνμθδηεφζμοκ, μζ κέμζ εα δμοκ μνάιαηα ηαζ μζ ιεβάθμζ εα εκοπκζαζημφκ
(εα δμοκ υκεζνα ζημκ φπκμ ημοξ).
Ο ίδζμξ πνμθήηδξ πνμθήηεοζε αηυιδ ηδκ έηποζδ ημο κυιμο ημο Δοαββεθίμο
απυ ηδ ζχκ, θέβμκηαξ: «Θα νεφζεζ πδβή απυ ημκ μίημ ημο Κονίμο, δ μπμία εα πμηίζεζ
ημκ πείιαννμ ηςκ ζπμίκςκ» (Ηςήθ 4:18). Δπζπθέμκ, απμηάθορε υηζ εα λεζπάζμοκ
πυθειμζ ζηδ βδ ιεηά ηδκ έθεοζδ ημο Κονίμο ιαξ Ηδζμφ Υνζζημφ. Μίθδζε επίζδξ βζα
ηδκ διένα ηδξ Ακαζηάζεςξ, πενζζζυηενμ απυ πίθζα έηδ πνζκ ηδκ έθεοζδ ημο Κονίμο
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ιαξ Ηδζμφ Υνζζημφ. Αηυιδ, είπε: «Ο ήθζμξ ηαζ δ ζεθήκδ εα ζημηεζκζάζμοκ, ηαζ ηα
αζηένζα εα πάζμοκ ηδ θάιρδ ημοξ» (Ηςήθ 4:15). Δοανεζηχκηαξ ημκ Θευ, ημζιήεδηε
εκ εζνήκδ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
4) Σδκ αοηή διένα ηαηά ημ έημξ 1405 ι.Υ. (1121 ηςκ Αβίςκ Μανηφνςκ)
ημζιήεδηε μ άβζμξ Φνέζβη, βκςζηυξ ηαζ ςξ αααάξ Μζηνμηέθαθμξ. Ο άβζμξ αοηυξ ήηακ
απυ ημ πςνζυ Μζκζέη-Γζαιίκ (πενίπμο 130 πζθζυιεηνα αυνεζα ημο Καΐνμο). Ο παηέναξ
ημο θεβυηακ Ηζαάη ηαζ δ ιδηένα ημο άννα. ηακ βεκκήεδηε, ημο έδςζακ ημ υκμια
Φνέζβη. Ήηακ βεςνβυξ ιαγί ιε ημκ παηένα ημο ηαζ είπε ιζα ιζηνή ηαιήθα, ιε ηδκ
μπμία ιεηέθενε αθάηζ ηαζ ημ πμοθμφζε. ηδκ ηαιήθα έδςζε ημ υκμια
«Μζηνμηέθαθδ». Ζ ηαιήθα ζοκήεζγε κα αάγεζ ημ ηεθάθζ ηδξ ακηίηνο απυ ημ ιάβμοθυ
ημο ζακ κα ημκ θζθμφζε. Απυ ηαπείκςζδ, έδςζε ζημκ εαοηυ ημο ημ ίδζμ υκμια ιε ηδκ
ηαιήθα ημο.
ηακ εκέζηδρακ δζςβιμί ηαηά ηςκ πνζζηζακχκ, μ άβζμξ πήβε ζημ Κάζνμ ηαζ,
ιδ έπμκηαξ ηάπμο κα ιείκεζ ή κα ηαηαθφβεζ, βονκμφζε απυ ημ έκα ιένμξ ζημ άθθμ. Σζξ
πενζζζυηενεξ κφηηεξ ηζξ πενκμφζε ιε πνμζεοπέξ ηαζ ζηεκαβιμφξ. Γεκ δζέεεηε
πακςθυνζ, μπμζαδήπμηε νμφπα, ή ηάθοιια βζα ημ ηεθάθζ ημο. Ήηακ βοικυξ, εηηυξ απυ
ημ πενίγςια ηδξ ιέζδξ ημο, εκχ ημ ηεθάθζ ημο ήηακ αηάθοπημ. Έιμζαγε ιε ημοξ
ακαπςνδηέξ ηδξ ενήιμο· ηα ιάηζα ημο ήηακ ηυηηζκα απυ ηα πμθθά δάηνοα ηαζ πμηέ
δεκ ημφνερε ηα ιαθθζά ημο. Ήηακ άκενςπμξ πμο δεκ ιζθμφζε πμθφ – ηάπμηε, έκαξ
ηαηυξ άκενςπμξ ημκ πηφπδζε άζπδια, αθθά δεκ ιίθδζε. Ο άβζμξ Μάνημξ, ηδξ ιμκήξ
ημο αβίμο Ακηςκίμο, πμο ήηακ πανχκ ζ‟ εηείκμ ημ επεζζυδζμ, επέπθδλε ημκ ηαηυ
άκενςπμ.
Καηά ημ ηεθεοηαίμ ιένμξ ηδξ γςήξ ημο, ζοκήεζγε κα θέεζ: «Χ Πανεέκε, πάνε
ιε, ηαεχξ ημ θμνηίμ ιμο είκαζ αανφ» – εκκμμφζε ημ θμνηίμ ημφ κα αίνεζ ηδκ αιανηία
ημο ηυζιμο, βζα ημ μπμίμ ζοπκά επέπθδηηε ημοξ ακενχπμοξ, πανυηζ εηείκμζ δεκ ημκ
άημοβακ.
Έγδζε επί ηςκ διενχκ ημο αβίμο παηένα πάπα Μαηεαίμο, 87μο παηνζάνπδ,
ηαζ ημο αβίμο Μάνημο ηδξ ιμκήξ ημο αβίμο Ακηςκίμο, επί ηςκ διενχκ ημο ζμοθηάκμο
Δθ-Εαπέν-Μπανημφη.
Πνμξ ημ ηέθμξ ηδξ γςήξ ημο, ηθείζηδηε ζε ιζα ιζηνή απμεήηδ εηεί πμο
γμφζε μ ιαεδηήξ ημο Μζπαήθ μ μζημδυιμξ ζημ Μεκζέη ονέβη. Έιεζκε εηεί επί 9 έηδ,
ιέπνζ ηδκ ημίιδζή ημο ηδκ 21δ ημο ιδκυξ Μπάιπα ηαηά ημ έημξ 1121 ηςκ Αβίςκ
Μανηφνςκ. Δηάθδ ζημκ καυ ηδξ Πανεέκμο ζημ Νηέζν Δθ-Κακηάη. Δηέθεζε πμθθά
εαφιαηα, εενάπεοζε αζεεκείξ, πνμθήηεοζε, ηαζ έζςζε πμθθμφξ απυ δφζημθεξ
ηαηαζηάζεζξ.
Οη πξνζεπρέο ηνπο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.
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Ημέπα εικοζηή δεςηέπα ηος μηνόρ Μπάμπα
1) Σν καξηχξην ηνπ επαγγειηζηνχ Λνπθά.
1) Σδκ διένα αοηή ιανηφνδζε μ εοαββεθζζηήξ Λμοηάξ, μ ζαηνυξ. Ήηακ έκαξ εη ηςκ
εαδμιήημκηα ιαεδηχκ, μζ μπμίμζ ικδιμκεφμκηαζ ζημ δέηαημ ηεθάθαζμ ημο
Δοαββεθίμο ημο. οκυδεοζε ημοξ απμζηυθμοξ Πέηνμ ηαζ Παφθμ ηαζ ηαηέβναρε ημκ
απμθμβζζιυ ημο ένβμο ημοξ.
Μεηά ημ ιανηφνζμ ηςκ δφμ αοηχκ απμζηυθςκ, ηήνολε ζηδ Ρχιδ ηαηά ηδ
δζέθεοζή ημο απυ εηεί. Οζ εζδςθμθάηνεξ ηαζ μζ Δαναίμζ ηδξ Ρχιδξ ζοιθχκδζακ
ιεηαλφ ημοξ ηαζ πήβακ ζημκ αοημηνάημνα Νένςκα ηαηδβμνχκηαξ ημκ άβζμ Λμοηά υηζ
πνμζείθηοε πμθθμφξ ζηδ δζδαζηαθία ημο ιε ηδ ιαβεία ημο. Ο Νένςκ δζέηαλε κα ημκ
θένμοκ ιπνμζηά ημο. ηακ μ άβζμξ ημ έιαεε, έδςζε υθα ημο ηα αζαθία ζ‟ έκακ ρανά
ηαζ ημο είπε: «Πάν‟ ηα ηαζ ηνάηδζέ ηα, δζυηζ εα ζμο πνεζαζεμφκ ηαζ εα ζμο δείλμοκ
ημκ δνυιμ ημο Θεμφ».
ηακ μ άβζμξ Λμοηάξ πνμζήθεε εκχπζμκ ημο αοημηνάημνα Νένςκα, εηείκμξ
ημκ νχηδζε: «Πυζμ αηυιδ εα παναπθακάξ ημκ ηυζιμ;». Ο άβζμξ απάκηδζε: «Γεκ
είιαζ ιάβμξ, αθθά απυζημθμξ ημο Κονίμο Ηδζμφ Υνζζημφ, ημο Τζμφ ημο γχκημξ
Θεμφ». Συηε μ αοημηνάημναξ δζέηαλε ημοξ άκδνεξ ημο κα ηυρμοκ ημ δελί πένζ ημο
αβίμο, θέβμκηαξ: «Κυρηε ημ πένζ αοηυ, ημ μπμίμ έβναρε ηα αζαθία». Ο άβζμξ ημο
απάκηδζε: «Γεκ θμαυιαζηε ημκ εάκαημ, μφηε ηδκ ακαπχνδζδ απυ ημκ ηυζιμ ημφημ,
ηαζ ηαηακμμφιε ηδ δφκαιδ ημο Κονίμο ιμο». Μεηά ζήηςζε απυ ηάης ημ ημιιέκμ ημο
πένζ ηαζ ημ επακαημπμεέηδζε ζηδκ πνχηδ ημο εέζδ· έπεζηα ημ έαβαθε ηαζ πάθζ. ζμζ
ήηακ πανυκηεξ εαφιαζακ βζα υζα έαθεπακ. Ο επζηεθαθήξ ημο αοημηναημνζημφ
ζοιαμοθίμο ηαζ δ ζφγοβυξ ημο πίζηερακ, υπςξ επίζδξ ηαζ πμθθμί άθθμζ – θέβεηαζ υηζ
υθμζ ιαγί έθεαζακ ημοξ 276. Ο αοημηνάημναξ έδςζε ηδκ εκημθή ιε ζπεηζηυ δζάηαβια
κα απμηεθαθζζεμφκ υθμζ ιαγί ιε ημκ εοαββεθζζηή Λμοηά· έηζζ, ηεθεζχεδηε ημ
ιανηφνζυ ημοξ. Άκενςπμζ ημο αοημηνάημνα έααθακ ημ ζχια ημο αβίμο ζε έκακ ζάημ
ηαζ ημ πέηαλακ ζηδ εάθαζζα. Θείς εεθήιαηζ, ηα ηφιαηα ηδξ εάθαζζαξ ημ έθενε ζ‟
έκα κδζί. Σμ ανήηε έκαξ πζζηυξ, ημ πήνε, ηαζ ημ έεαρε ιε ιεβάθεξ ηζιέξ. Ο άβζμξ
Λμοηάξ έβναρε ημ Δοαββέθζμ πμο θένεζ ημ υκμιά ημο, ηαζ ηζξ «Πνάλεζξ ηςκ
απμζηυθςκ», απεοεφκμκηαξ ημοξ θυβμοξ ημο πνμξ ημκ ιαεδηή ημο Θευθζθμ, μ μπμίμξ
ήηακ εεκζηυξ.
Η επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Ακήλ.
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Ημέπα εικοζηή ηπίηη ηος μηνόρ Μπάμπα
1) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Ησζήθ, 52νπ πάπα Αιεμαλδξείαο.
2) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ Γηνλπζίνπ, επηζθφπνπ Κνξίλζνπ.
1) Σδκ διένα αοηή ηαηά ημ έημξ 841 ι.Υ. ημζιήεδηε μ άβζμξ παηέναξ αααάξ
Ηςζήθ, 52μξ πάπαξ Αθελακδνείαξ. Ήηακ βζμξ εκυξ απυ ημοξ εφπμνμοξ εοβεκείξ ηδξ
Μεκμφθ. ηακ μζ βμκείξ ημο έθοβακ απυ ηδ γςή ηαζ ημκ άθδζακ, ημκ ακέενερακ
ηάπμζμζ πζζημί. ηακ ιεβάθςζε, αθμφ πνχηα έδςζε ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηςκ
πνδιάηςκ ημο ζε εθεδιμζφκεξ, ηαηυπζκ πήβε ζηδκ ένδιμ ημο αβίμο Μαηανίμο, υπμο
έβζκε ιμκαπυξ ημκηά ζε έκακ άβζμ βένμκηα. ηακ μ αααάξ Μάνημξ Β΄ έβζκε μ 49μξ
πάπαξ Αθελακδνείαξ ηαζ άημοζε βζα ηδ αζμηή ημφ Ηςζήθ, ημκ ηάθεζε. Ο Ηςζήθ πήβε
ζημκ πάπα ηαζ, υηακ εέθδζε κα βονίζεζ ζηδκ ένδιμ, μ αααάξ Μάνημξ ημκ πεζνμηυκδζε
ζενέα ηαζ ημκ έζηεζθε πίζς. Ο άβζμξ έιεζκε ζηδκ ένδιμ βζα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια,
ιέπνζ πμο ημζιήεδηε μ αααάξ οιεχκ Β΄, 51μξ πάπαξ Αθελακδνείαξ.
Καεχξ μ παπζηυξ ενυκμξ ηεθμφζε εκ πδνεία, ιενζημί απυ ημοξ επζζηυπμοξ
ζοιθχκδζακ ιε ηάπμζμοξ θασημφξ ηδξ Αθελακδνείαξ κα εηθέλμοκ παηνζάνπδ έκακ
έββαιμ μ μπμίμξ ημοξ είπε δςνμδμηήζεζ. ηακ ημ έιαεακ μζ άθθμζ επίζημπμζ, έκζςζακ
απέπεεζα βζα ηδκ εκένβεζα αοηή ηαζ πνμζεοπήεδηακ ζημκ Θευ κα ημοξ μδδβήζεζ ζημκ
εηθεηηυ Σμο. Ο Κφνζμξ ημοξ μδήβδζε ζημκ αααά Ηςζήθ ηαζ ηυηε έθενακ ζηδ ικήιδ
ημοξ ηδκ ηαθή αζμηή ημο αβίμο ηαζ ηζξ δζμζηδηζηέξ ημο ζηακυηδηεξ υηακ ήηακ ημκηά
ζημκ αααά Μάνημ.
Έζηεζθακ ηυηε ιενζημφξ επζζηυπμοξ κα ημκ θένμοκ. Δηείκμζ πνμζεοπήεδηακ
ζημκ Θευ θέβμκηαξ: «ε ζηεηεφμοιε, Κφνζε, εάκ μ παηέναξ αοηυξ είκαζ μ εηθεηηυξ μο
βζα ημ αλίςια ημο παηνζάνπδ, δχζε ιαξ ςξ ζδιείμ ημ κα ανμφιε ηδκ πυνηα ημο
ακμζηηή υηακ εα θεάζμοιε». ηακ θμζπυκ έθεαζακ, ανήηακ ηδκ πυνηα ημο ακμζηηή,
ηαεχξ παζνεημφζε ηάπμζμοξ ιμκαπμφξ πμο ημκ είπακ επζζηεθεεί. Σδ ζηζβιή πμο ήηακ
έημζιμξ κα ηθείζεζ ηδκ πυνηα, ημοξ είδε κα ένπμκηαζ, ημοξ οπμδέπεδηε ιε πανά, ηαζ
ημοξ ηαθςζυνζζε ζημ ηεθί ημο. ηακ ιπήηακ, ημκ έπζαζακ ηαζ ημο είπακ: «Άλζμξ».
Συηε μ άβζμξ άνπζζε κα θςκάγεζ ηαζ κα ηθαίεζ, ηαζ ιεηά ζοκέπζζε πθδνμθμνχκηαξ
ημοξ βζα ηα εθαηηχιαηα ηαζ ηζξ αιανηίεξ ημο. Δηείκμζ υιςξ δεκ δέπεδηακ ηζξ
δζηαζμθμβίεξ ημο ηαζ ημκ πήνακ ιαγί ημοξ ζηδκ Αθελάκδνεζα. Δηεί ημκ ακέδεζλακ
παηνζάνπδ.
ηακ ακήθεε ζημκ ενυκμ ημο αβίμο Μάνημο, έδεζλε ιεβάθδ θνμκηίδα βζα ηζξ
εηηθδζίεξ. Με υζα πνήιαηα είπακ απμιείκεζ απυ ημ εζζυδδιά ημο, αβυναζε αηίκδηα
ηαζ ηα πάνζζε ζηζξ εηηθδζίεξ. Γίδαζηε αδζάημπα ημκ ηυζιμ, πςνίξ κα αδζαθμνήζεζ βζα
ηακέκακ. Χζηυζμ, μ ζαηακάξ ημκ θευκδζε ηαζ ημο πνμλέκδζε ιεβάθδ εθίρδ. Οζ
επίζημπμζ Σάκδξ ηαζ Καΐνμο λεζήηςζακ εκακηίμκ ημοξ ημφξ πζζημφξ ηςκ εκμνζχκ
ημοξ (βζα ημ γήηδια ηςκ πνδιαηζηχκ εζζθμνχκ). Ο αααάξ Ηςζήθ ηαηαδίηαζε ηζξ
εκένβεζεξ ηςκ δφμ επζζηυπςκ ηαζ ημοξ γδημφζε ζοπκά κα είκαζ επζεζηείξ ιε ημ πμίικζυ
ημοξ, εηείκμζ υιςξ δεκ δέπμκηακ ηδκ εκημθή ημο. Σμ πμίικζυ ημοξ έηναγε ζημκ άβζμ
θέβμκηαξ: «Δάκ ιαξ πζέζεζξ κα οπαημφζμοιε ζ‟ αοημφξ, εα ζηναθμφιε ζε άθθδ
εηηθδζζαζηζηή δζηαζμδμζία». Ο άβζμξ ηαηέααθε ιεβάθδ πνμζπάεεζα κα ζοιθζθζχζεζ
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ηα δφμ ιένδ, αθθά ιάηαζα. Κάθεζε ημοξ άθθμοξ επζζηυπμοξ απυ ηζξ επανπίεξ ημοξ,
ημοξ ιίθδζε ζπεηζηά ιε ημοξ δφμ επζζηυπμοξ, ηαζ απμδμηίιαζε ηζξ πνάλεζξ ημοξ. Οζ
επίζημπμζ ζοιθχκδζακ ιαγί ημο ηαζ ημοξ αθυνζζακ.
Μεηά ημκ αθμνζζιυ ημοξ, μζ δφμ επίζημπμζ πήβακ ζημκ δζμζηδηή ημο Καΐνμο
ηαηδβμνχκηαξ ρεοδχξ ημκ παηένα αοηυ. Ο δζμζηδηήξ έζηεζθε ημκ πνίβηδπα αδεθθυ
ημο ιαγί ιε ιενζημφξ ζηναηζχηεξ βζα κα ημο θένμοκ ημκ παηνζάνπδ. ηακ πήβακ ζημκ
παηνζάνπδ, μ αδεθθυξ ημο δζμζηδηή έζονε ημ λίθμξ ημο βζα κα ημκ εακαηχζεζ. ιςξ, μ
Κφνζμξ έζηνερε αθθμφ ημ πένζ ημο, ηαζ ημ λίθμξ πηφπδζε πάκς ζ‟ έκακ ζηφθμ ηζ
έζπαζε. Δλαβνζςιέκμξ μ πνίβηδπαξ, έζονε ημ ιαπαίνζ ημο ηαζ ημ ηαηεφεοκε ιε υθδ
ημο ηδ δφκαιδ πνμξ ηδκ πθεονά ημο αβίμο παηένα. Σμ ιαπαίνζ υιςξ δεκ ημο
πνμλέκδζε ηαιία αθάαδ, εηηυξ απυ ημ ζπίζζιμ ημο εκδφιαηυξ ημο, ηαζ δεκ έθεαζε
ιέπνζ ηδ ζάνηα ημο.
Ο πνίβηδπαξ ζοκεζδδημπμίδζε υηζ μ παηνζάνπδξ είπε εεία πάνδ ηαζ μονάκζα
αμήεεζα, πμο ημκ πνμζηάηεοακ χζηε κα ιδκ ιπμνεί κα θμκεοεεί. Έηζζ, ημο έδεζλε ημκ
ζεααζιυ ημο ηαζ ημκ πήβε ζημκ αδεθθυ ημο, θέβμκηάξ ημο βζα υζα είπακ ζοιαεί. Ο
δζμζηδηήξ ημφ έδεζλε ηαζ αοηυξ ημκ ζεααζιυ ηαζ ημ δέμξ ημο. Καηυπζκ ημκ νχηδζε
ζπεηζηά ιε ηζξ εκακηίμκ ημο ηαηδβμνίεξ. Ο παηνζάνπδξ ημφ απέδεζλε υηζ μζ ηαηδβμνίεξ
ήηακ ρεοδείξ ηαζ ημκ εκδιένςζε βζα ημ γήηδια ιε ημοξ δφμ επζζηυπμοξ. Ο δζμζηδηήξ
πείζεδηε, ηαζ ηίιδζε ημκ παηνζάνπδ δζαηάζζμκηαξ κα ιδκ ημο ακηζηαπεεί ζημ ελήξ
ηακείξ ζε μπμζαδήπμηε πεζνμημκία ή ιεηαηίκδζδ επζζηυπςκ, ηαζ βεκζηά ζε μηζδήπμηε
αθμνά ηα ηδξ Δηηθδζίαξ.
Ο παηνζάνπδξ ηήνοηηε αδζάημπα ζημοξ αιανηςθμφξ ηαζ κμοεεημφζε ημοξ
αιεηακυδημοξ, εδναζχκμκηαξ ημκ ηυζιμ ζηδκ μνευδμλδ πίζηδ, ηδκ μπμία είπε
παναθάαεζ απυ ημοξ παηένεξ ημο. Σμοξ ενιήκεοε υ,ηζ βζ‟ αοημφξ ήηακ δφζημθμ κα
ηαηακμήζμοκ, πνμζηαηεφμκηάξ ημοξ ιε ηδ δζδαζηαθία ηαζ ηζξ πνμζεοπέξ ημο. Ο Θευξ
εηέθεζε ιεβάθα ζδιεία ηαζ ηέναηα δζά ημο αβίμο αοημφ παηένα.
Αθμφ εοανέζηδζε ημκ Θευ ιε ηδ γςή ημο, ημζιήεδηε εκ εζνήκδ έπμκηαξ
ιείκεζ ζημκ ενυκμ ημο αβίμο Μάνημο επί 19 έηδ ηαζ έπμκηαξ οπάνλεζ ιμκαπυξ επί 39
έηδ, πνζκ απυ ηα μπμία είπε γήζεζ πενίπμο 20 έηδ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ηεθείηαζ δ ικήιδ ημο ιανηονίμο ημο αβίμο Γζμκοζίμο,
επίζημπμο Κμνίκεμο, μ μπμίμξ ιανηφνδζε επί ηςκ διενχκ ημο Γζμηθδηζακμφ ηαζ ημο
Μαλζιζακμφ. Τπέιεζκε πμθθά ηαζ θνζηηά ααζακζζηήνζα βζα ηδκ πίζηδ ημο ζημκ Ηδζμφ,
ζημκ Οπμίμ ακήηεζ δ δυλα, έςξ υημο ηεθζηά ημκ απμηεθάθζζακ. Έηζζ, έθααε ημκ
ζηέθακμ ηδξ αζςκίμο δυλδξ.
Οη πξνζεπρέο ηνπο αο είλαη καδί καο θαη ζην Θεό καο αμίδεη ε δόμα ζηνπο
αηώλεο. Ακήλ.
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Ημέπα εικοζηή ηεηάπηη ηος μηνόρ Μπάμπα
1) Ζ θνίκεζε ηνπ δηθαίνπ παηέξα αββά Ηιαξίσλνο.
2) Σν καξηχξην ησλ αγίσλ Παχινπ, Λνγγίλνπ θαη Εελά.
1) Σδκ διένα αοηή ηαηά ημ έημξ 472 ι.Υ. ημζιήεδηε μ δίηαζμξ παηέναξ άβζμξ
Ηθανίςκ μ ακαπςνδηήξ. Γεκκήεδηε ζηδ Γάγα απυ βμκείξ εζδςθμθάηνεξ, μζ μπμίμζ ημκ
ιεβάθςζακ ιε ηδκ εθθδκζηή θμβμηεπκία ηαζ παζδεία. Ξεπενκμφζε ηαζ οπενηενμφζε
υζμοξ ημκ ζοκαβςκίγμκηακ ζηδ βκχζδ, αθθά ήεεθε κα πνμμδεφζεζ αηυιδ
πενζζζυηενμ. Καεχξ δεκ οπήνπε ηακείξ ζηδκ πυθδ πμο κα ιπμνεί κα ημκ αμδεήζεζ
ζηδκ εηπθήνςζδ ηδξ επζεοιίαξ ημο, πήβε ζηδκ Αθελάκδνεζα ηαζ βνάθηδηε ζηδ ζπμθή
ηδξ. Δηεί απέηηδζε βκχζδ πάκς ζε πμθθά ακηζηείιεκα.
Θείμξ γήθμξ ημκ χεδζε ζημ κα ιεθεηήζεζ επίζδξ ηαζ ηα πνζζηζακζηά δυβιαηα
ηαζ αζαθία. Εήηδζε ηα αζαθία ηδξ Δηηθδζίαξ ηαζ, αθμφ ηα δζάααζε, μ αααάξ
Αθέλακδνμξ ημο ενιήκεοζε υ,ηζ ημο ήηακ δφζημθμ κα ηαηακμήζεζ. φκημια μ αααάξ
Ηθανίςκ πίζηεοζε ζημκ Κφνζμ Υνζζηυ, ζημκ Οπμίμ ακήηεζ δ δυλα, ηαζ μ παηέναξ
παηνζάνπδξ ημκ αάπηζζε ηαζ ημο ιεηέδςζε ηδ Θεία Υάνδ. Ο αααάξ Ηθανίςκ έιεζκε ιε
ημκ αααά Αθέλακδνμ βζα θίβμ ηαζ ιεηά πήβε ζημκ ιεβάθμ αζηδηή άβζμ Ακηχκζμ. ηακ
μ αααάξ Ηθανίςκ είδε ημκ άβζμ Ακηχκζμ, εαφιαζε ηδ ααεεζά ημο εοθάαεζα ηαζ ηδ
θαιπνή πανμοζία ημο, πμο πθδιιφνζγε απυ θςξ ιε ηδ πάνδ ημο Αβίμο Πκεφιαημξ. Ζ
ηανδζά ημο ήθεε ζε ιεβάθδ ηαηάκολδ ηαζ επζεφιδζε κα αημθμοεήζεζ ηδ ιμκαζηζηή
γςή. Έαβαθε ηα ημζιζηά ημο νμφπα ηαζ εκεδφεδ ημ ιμκαπζηά νάζα. Ξεηίκδζε κα
αζηείηαζ ζηδ ιμκαπζηή ενβαζία ιε επζιέθεζα ηαζ αθμζίςζδ, αημθμοεχκηαξ ηα αήιαηα
ημο δαζηάθμο ημο.
Λίβμ ιεηά, έιαεε υηζ μζ βμκείξ ημο έθοβακ απυ ηδ γςή· έηζζ, πήβε ζηδκ
παηνίδα ημο, πήνε υζα είπακ αθήζεζ, ηαζ ηα έδςζε ζημοξ θηςπμφξ ηαζ ημοξ εκδεείξ.
Έπεζηα πήβε ζε έκα απυ ηα ιμκαζηήνζα ηδξ ονίαξ ηαζ αημθμφεδζε ημκ αζηδηζηυ
δνυιμ ιε ιεβάθδ αθμζίςζδ. Νήζηεοε υθδ ηδκ εαδμιάδα ηνχβμκηαξ πυνηα ηαζ
υζπνζα. Ο Θευξ θχηζζε ημκ κμο ημο ηαζ ημο πάνζζε ημ δχνμ κα πνμθδηεφεζ ηαζ κα
ηεθεί ζδιεία.
Ανβυηενα, μ άβζμξ Δπζθάκζμξ έβζκε ιμκαπυξ ζημ ίδζμ ιμκαζηήνζ ηαζ μ
δβμφιεκμξ ημκ ειπζζηεφεδηε ζηα πένζα ημο αβίμο Ηθάνςκμξ. Ο άβζμξ Ηθανίςκ ημφ
δίδαλε ημκ δνυιμ ηδξ ιμκαζηζηήξ γςήξ ηαζ ηα δυβιαηα ηδξ Δηηθδζίαξ, ηαζ
πνμθήηεοζε υηζ μ άβζμξ Δπζθάκζμξ εα βζκυηακ επίζημπμξ Κφπνμο.
Ο αααάξ Ηθανίςκ έγδζε 80 έηδ. Σα 10 πνχηα ηα πέναζε ζημ παηνζηυ ημο
ζπίηζ, 7 ζηδκ Αθελάκδνεζα, ηαζ 63 ζηδ θαηνεία. Δοανέζηδζε ζημκ Θευ ηαζ ημζιήεδηε
ζε ααεεζά βενάιαηα. Ο άβζμξ Ηςάκκδξ μ Υνοζυζημιμξ ημκ εβηςιίαζε ζε ηάπμζμοξ
θυβμοξ ημο ηαζ μ άβζμξ Βαζίθεζμξ ηάκεζ ικεία βζ‟ αοηυκ ζε ιενζηέξ μιζθίεξ ημο.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
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2) Σδκ αοηή διένα ηεθείηαζ δ ικήιδ ημο ιανηονίμο ηςκ αβίςκ Βαζζθείμο,
Λμββίκμο ηαζ Εδκά.
Οη πξεζβείεο ηνπο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέπα εικοζηή πέμπηη ηος μηνόρ Μπάμπα
1) Ζ θνίκεζε ησλ αγίσλ Απνιιψ θαη Ακπίκπ.
2) Μλήκε ηνπ θαζαγηαζκνχ ηνπ λανχ ηνπ αγίνπ Ηνπιίνπ Δι-Αθθάο.
1) Σδκ διένα αοηή ημζιήεδηακ μζ δίηαζμζ άβζμζ αααάξ Απμθθχ, πμο μιμζχεδηε ιε
ημοξ αββέθμοξ, ηαζ αααάξ Αιπίιπ, μ εοζεαήξ δμφθμξ ημο Θεμφ.
Ο αααάξ Απμθθχ βεκκήεδηε ζηδκ πυθδ Αηιίι. Ο παηέναξ ημο θεβυηακ
Αιακί ηαζ δ ιδηένα ημο Ηζά. Ήηακ δίηαζμζ εκχπζμκ ημο Θεμφ, αάδζγακ ζημκ δνυιμ
Σμο, ηαζ αβαπμφζακ ημοξ λέκμοξ ηαζ ημοξ αβίμοξ.
ιςξ, μ Αιακί ηαζ δ Ηζά δεκ είπακ παζδί. Μζα κφηηα, δ ιδηένα ημο αααά
Απμθθχ είδε ζε υκεζνμ έκακ θαιπνυ άκδνα πμο είπε ιαγί ημο έκα δέκδνμ. Σμ θφηερε
ζημ ζπίηζ ηδξ, ηαζ αοηυ ιεβάθςζε ηαζ έηακε ηανπυ. Ο άκδναξ ηήξ είπε: «΄Οπμζμξ θάεζ
απυ ημκ ηανπυ αοηυ εα γήζεζ αζχκζα». Ζ Ηζά, υηακ έθαβε απυ ημκ ηανπυ, ημκ ανήηε
βθοηυ, ηαζ είπε: «Ακανςηζέιαζ ακ εα ιπμνμφζα κα ηθακς ηζ εβχ ηανπυ». ηακ
λφπκδζε, είπε ζημκ ζφγοβυ ηδξ βζα υζα είδε ζημκ φπκμ ηδξ. Σδξ είπε υηζ είπε δεζ ημ
ίδζμ υναια, ηαζ δυλαζακ ημκ Κφνζμ. οιθχκδζακ κα εκζζπφζμοκ ημκ πκεοιαηζηυ ημοξ
αβχκα ηαζ ηα ένβα δζηαζμζφκδξ. Νήζηερακ επί δφμ διένεξ, ιυκμ ιε ρςιί ηαζ αθάηζ.
Όζηενα απυ θίβεξ διένεξ δ Ηζά ζοκέθααε, ηαζ πνμζεοπυηακ εενιά έςξ υημο ημ παζδί
βεκκήεδηε. Σμ μκυιαζακ Απμθθχ ηαζ ζοκέπζζακ κα πνμμδεφμοκ ζηδκ εοζέαεζα.
ηακ ημ αβυνζ ιεβάθςζε ηαζ ζπμφδαζε εεμθμβία, επζεφιδζε ηδ ιμκαζηζηή
γςή. Ζ επζεοιία αοηή ιεβάθςζε υηακ βκςνίζεδηε ιε έκακ θίθμ ημο μκυιαηζ Αιπίιπ.
Πήβακ ιαγί ζε έκα ιμκαζηήνζ ηαζ έβζκακ εηεί ιμκαπμί. Αζηήεδηακ πμθφ ζηδ
ιμκαζηζηή ενβαζία. Έγδζακ αβαεή γςή, δ μπμία εοανέζηδζε ζημκ Θευ. Ο άβζμξ
αααάξ Αιπίιπ ημζιήεδηε ηδκ 25δ ημο ιδκυξ Μπάιπα.
Μεηά απυ αοηυ, μ άβζμξ Απμθθχ πήβε ζημ υνμξ Δοθυβζμ, ηαζ
ζοβηεκηνχεδηακ πμθθμί ημκηά ζ‟ αοηυκ. Σμοξ δίδαλε ημκ θυαμ Θεμφ ηαζ ηδ δεηηή
απυ ημκ Θευ θαηνεία. Καηά ηδκ 25δ ημο ιδκυξ Μπάιπα ευνηαζακ ηδ ικήιδ ημο αβίμο
αααά Αιπίιπ, χζηε κα εηπθδνςεεί ημ νδηυ ηδξ Αβίαξ Γναθήξ: «Ο δίηαζμξ εα
ικδιμκεφεηαζ αζχκζα» (Φαθι. 112:6).
Ο αααάξ Απμθθχ έγδζε πμθθά έηδ ιεηά, ηαζ ηαεμδήβδζε πκεοιαηζηά
πμθθμφξ αδεθθμφξ ηαζ μθυηθδνεξ ιμκέξ. Ήηακ ζφβπνμκμξ ημο αβίμο Μαηανίμο ημο
Μεβάθμο, μ μπμίμξ, υηακ άημοζε βζα ημκ άβζμ Απμθθχ, αβαθθίαζε. Ο άβζμξ Μαηάνζμξ
ημο έβναρε επζζημθή βζα κα πανδβμνήζεζ πκεοιαηζηά ημκ ίδζμ ηαζ ημοξ αδεθθμφξ ηαζ
κα ημοξ ζηενεχζεζ ζηδκ οπαημή πνμξ ημκ Κφνζμ. Ο αααάξ Απμθθχ βκχνζγε,
θςηζζιέκμξ απυ ημ Άβζμ Πκεφια, υηζ μ άβζμξ Μαηάνζμξ ημοξ έβναρε επζζημθή.
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Τπήνπακ πμθθμί βφνς ημο πμο ιζθμφζακ βζα ημκ Λυβμ ημο Θεμφ. Σμοξ είπε:
«Αημφζηε, αδεθθμί ιμο, ζδμφ μ ιέβαξ αααάξ Μαηάνζμξ βνάθεζ ζ‟ ειάξ επζζημθή
πανδβμνίαξ ηαζ πκεοιαηζηήξ δζδαζηαθίαξ». ηακ έθεαζε αδεθθυξ ιε ηδκ επζζημθή
ημο αβίμο Μαηανίμο, ημκ οπμδέπεδηακ ιε πανά· υηακ ηδ δζάααζακ, μζ ηανδζέξ ημοξ
πανδβμνήεδηακ.
Ο άβζμξ Απμθθχ ήηακ εηείκμξ πμο πήβε ζημκ Άβζμ Αιιχκ ηαζ είδε ηδκ αβία
βοκαίηα πμο ζηεηυηακ ζηδ ιέζδ ηδξ θςηζάξ ηαζ δεκ ηαζβυηακ.
ηακ πθέμκ μ Κφνζμξ Υνζζηυξ εέθδζε κα ημκ απαθθάλεζ απυ ημκ ηυπμ ημο
ηυζιμο ημφημο, μ αααάξ Απμθθχ ημζιήεδηε εκ εζνήκδ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ηαεαβζάζεδηε μ καυξ ημο αβίμο Ημοθίμο Δθ-Αηθάξ. Ο άβζμξ
αοηυξ ιανηφνδζε ζηδκ πυθδ Σεαά. Ο ηαεαβζαζιυξ ημο καμφ έθααε πχνα ιεηά ημκ
εάκαημ ημο Γζμηθδηζακμφ ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ααζζθείαξ ημο Κςκζηακηίκμο, θίβμ
πνζκ ηδ αάπηζζή ημο. ηακ μ Κςκζηακηίκμξ ααπηίζηδηε, δ πνζζηζακζηή αοημηναημνία
ελαπθχεδηε ηαζ ηηίγμκηακ εηηθδζίεξ πνμξ ηζιήκ ιανηφνςκ πμο είπακ εακαηςεεί απυ
αζεαείξ αοημηνάημνεξ.
Ο αοημηνάημναξ Κςκζηακηίκμξ πθδνμθμνήεδηε ζπεηζηά ιε ημκ άβζμ Ημφθζμ
ηαζ βζα ημ πχξ μ Κφνζμξ ημκ είπε επζθέλεζ ηαζ ημκ θφθαηηε ιαγί ιε ημοξ άκδνεξ ημο βζα
κα θνμκηίγμοκ ηα ζηδκχιαηα ηςκ ιανηφνςκ. Ο αοημηνάημναξ έηακε ηδκ ακαημιζδή
ηςκ ζηδκςιάηςκ, αθμφ πνχηα ηα ηφθζλε ζε ζάαακα, ηαζ ζοκέβναρε ημοξ αίμοξ ηςκ
ιανηφνςκ ηαζ ημ πχξ αοημί ιανηφνδζακ. Έζηεζθε ηα ζηδκχιαηα ζηδκ παηνίδα ημο
ηάεε ιάνηονα ακηίζημζπα. Ο αοημηνάημναξ εβηςιίαζε ημκ αβχκα ημο αβίμο αοημφ
ηαζ ιαηάνζζε ηδκ ενβαζία ημο. Έζηεζθε πμθθά πνήιαηα ζηδκ Αίβοπημ, ηαζ δζέηαλε κα
ηηζζηεί ζηδκ Αθελάκδνεζα καυξ πνμξ ηζιήκ ημο. Αθμφ ηηίζεδηε μ καυξ, ημπμεεηήεδηε
εηεί ημ ζηήκςιά ημο. Ο ηαεαβζαζιυξ ημο καμφ έβζκε απυ ημκ παηνζάνπδ αααά
Αθέλακδνμ ηαζ ανηεημφξ επζζηυπμοξ, ηαζ μνίζεδηε κα ηεθείηαζ δ εμνηή βζα ημκ
ηαεαβζαζιυ ημο καμφ ηαηά ηδκ διένα αοηή.
Οη πξεζβείεο ηνπο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.
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Ημέπα εικοζηή έκηη ηος μηνόρ Μπάμπα
1) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ απνζηφινπ Σίκσλνο.
2) Μλήκε ησλ Δπηά Μαξηχξσλ ηνπ φξνπο ηνπ αγίνπ Αλησλίνπ.
1) Σδκ διένα αοηή ιανηφνδζε μ άβζμξ απυζημθμξ Σίιςκ. Ήηακ έκαξ απυ ημοξ
εαδμιήημκηα απμζηυθμοξ, ημοξ μπμίμοξ είπε εηθέλεζ ηαζ είπε μνίζεζ μ Κφνζμξ. Ο άβζμξ
Σίιςκ είπε ηδ δςνεά κα εεναπεφεζ ημοξ αννχζημοξ ηαζ κα εηαάθθεζ ημοξ δαίιμκεξ.
Αημθμφεδζε ημκ Κφνζμ ιέπνζ ηδκ Ακάθδρή Σμο ζημοξ μονακμφξ ηαζ ηαηυπζκ
ζοκέπζζε κα δζαημκεί ημοξ απμζηυθμοξ έςξ υημο δ πάνδ ημο Αβίμο Πκεφιαημξ
επζθμίηδζε ζε υθμοξ ημοξ. Οζ απυζημθμζ ημκ ελέθελακ ςξ έκακ εη ηςκ επηά δζαηυκςκ,
μζ μπμίμζ είπακ ημ ένβμ κα οπδνεημφκ ζηζξ ζοκεζηζάζεζξ ηςκ πζζηχκ. Ζ Αβία Γναθή
ιανηονεί υηζ μζ επηά δζάημκμζ ήηακ πθήνεζξ Πκεφιαημξ Αβίμο ηαζ ζμθίαξ (Πνάλ. 6:26).
Αθμφ πανέιεζκε δζάημκμξ βζα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια, πεζνμημκήεδηε
επίζημπμξ ζηδκ Δθθάδα, ζηδκ πυθδ ηδξ Βενμίαξ. Δηεί ηήνολε ημκ Κφνζμ Υνζζηυ ηαζ
αάπηζζε πμθθμφξ Έθθδκεξ ηαζ Δαναίμοξ. Ο δζμζηδηήξ ημκ ζοκέααθε ηαζ ημκ οπέααθε
ζε θνζηηά ααζακζζηήνζα. Σεθζηά, ημκ εακάηςζε ζηδκ πονά, ηαζ έηζζ μ άβζμξ Σίιςκ
έθααε ημκ ζηέθακμ ημο ιανηονίμο.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ηεθείηαζ δ ικήιδ ηςκ Δπηά Μανηφνςκ, μζ μπμίμζ ιανηφνδζακ
απυ ημοξ Βεναενίκμοξ ζημ υνμξ ημο ιεβάθμο αβίμο αααά Ακηχκζμο παηένα υθςκ ηςκ
ιμκαπχκ.
Οη πξνζεπρέο ηνπο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέπα εικοζηή εβδόμη ηος μηνόρ Μπάμπα
1) Σν καξηχξην ηνπ δηθαίνπ παηξφο αγίνπ Μαθαξίνπ, επηζθφπνπ Έληθν
1) Σδκ διένα αοηή ιανηφνδζε μ εοθμβδιέκμξ παηέναξ άβζμξ Μαηάνζμξ, επίζημπμξ
Έκηημ. ημκ άβζμ αοηυ άκενςπμ εηπθδνχεδηακ μζ θυβμζ ημο πνμθήηδ Γααίδ, πμο
θέκε: «Μαηάνζμξ είκαζ εηείκμξ πμο δεκ αημθμοεεί ημ εέθδια ηςκ αζεαχκ, δεκ
πμνεφεηαζ ημκ δνυιμ ηςκ αιανηςθχκ, ηαζ δεκ ηάεεηαζ ζημκ ενυκμ ηδξ πενζθνυκδζδξ.
Θέθδιά ημο δεκ είκαζ άθθμ απυ ημκ κυιμ ημο Κονίμο· ημκ κυιμ Σμο έπεζ ζημκ κμο ημο
ιένα ηαζ κφηηα» (Φαθι. 1:1-2). Ο άβζμξ αοηυξ ηήνδζε ηζξ εκημθέξ ημο Κονίμο Σμο·
αλζμπμίδζε ηα ηάθακηά ημο ηαζ ηα πμθθαπθαζίαζε. Πμθθά ήηακ ηα ζδιεία ηαζ ηα
εαφιαηα πμο μ Θευξ εηέθεζε δζά ηςκ πεζνχκ ημο.
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ηδκ πυθδ Έκηημ, ηάεε θμνά πμο ακέααζκε ζημκ άιαςκα βζα κα ηδνφλεζ
ζημοξ πζζημφξ έηθαζβε. ηακ έκαξ απυ ημοξ ιαεδηέξ ημο ημκ νχηδζε βζαηί έηθαζβε,
απάκηδζε υηζ έαθεπε ηζξ αιανηίεξ ηςκ ακενχπςκ ηαζ ηα αζεαή ένβα ημοξ. ε άθθδ
πενίπηςζδ, είδε ημκ Κφνζυ ιαξ Υνζζηυ ζημ εοζζαζηήνζμ, ηαζ αββέθμοξ κα Σμο
πνμζημιίγμοκ ηα ένβα ηςκ ακενχπςκ, ημ έκα ιεηά ημ άθθμ. Ο αααάξ Μαηάνζμξ
άημοζε ιζα θςκή κα θέεζ: «Γζαηί, επίζημπε, είζαζ παθανυξ υηακ ηδνφηηεζξ ζημ πμίικζυ
ζμο;». Δηείκμξ απάκηδζε: «Κφνζέ ιμο, δεκ δέπμκηαζ ημοξ θυβμοξ ιμο». Συηε μ Κφνζμξ
ημο είπε: «Ο επίζημπμξ πνέπεζ κα ηδνφηηεζ ηαζ, ακ μζ άκενςπμζ δεκ δέπμκηαζ ημοξ
θυβμοξ ημο, ημ αίια ημοξ εα πέζεζ πάκς ζημ ηεθάθζ ημοξ».
Ο αααάξ Μαηάνζμξ έθααε πνυζηθδζδ κα πάεζ ζηδ φκμδμ ηδξ Υαθηδδυκαξ
ιαγί ιε ημκ αααά Γζυζημνμ. ηακ έθεαζε ζημ παθάηζ ημο αοημηνάημνα, μζ θνμονμί
ημφ απαβυνεοζακ ηδκ είζμδμ, θυβς ηδξ θηςπζηήξ ημο εκδοιαζίαξ, ιέπνζ πμο μ αααάξ
Γζυζημνμξ ημοξ είπε υηζ ήηακ μ επίζημπμξ Έκηημ. ηακ ιπήηε ηαζ άημοζε ηζ έθεβακ
βζα ημκ Κφνζμ Υνζζηυ, αθυνζζε ημκ αοημηνάημνα ζηδ φκμδμ. Ήηακ έημζιμξ κα
παναδμεεί ζημκ εάκαημ βζα ηδκ ηήνδζδ ηδξ μνεμδυλμο πίζηεςξ. Σμκ ελυνζζακ ιαγί ιε
ημκ αααά Γζυζημνμ ζημ κδζί ηδξ Γάββναξ. Απυ εηεί μ αααάξ Γζυζημνμξ ημκ έζηεζθε
ζηδκ Αθελάκδνεζα ιαγί ιε ηάπμζμκ πζζηυ έιπμνμ, θέβμκηάξ ημο: «Δηεί ζε πενζιέκεζ μ
ζηέθακμξ ημο ιανηονίμο». Λίβμ ιεηά αθυημο έθεαζε ζηδκ Αθελάκδνεζα, έθεαζε ηαζ
μ αββεθζαθυνμξ ημο αοημηνάημνα ιαγί ιε ημ κέμ παθηδδυκζμ δυβια, πμο υνζγε υηζ μ
Υνζζηυξ έπεζ δφμ θφζεζξ. Ο αοημηνάημναξ ημο είπε δχζεζ ηδκ ελήξ δζαηαβή: «Δηείκμξ
πμο εα οπμβνάρεζ πνχημξ ημ δυβια αοηυ εα βίκεζ μ παηνζάνπδξ ηδξ πυθδξ».
Δπζηεθαθήξ ηςκ ζενέςκ ηδξ πυθδξ ήηακ ηυηε μ Βνμηάνζμξ. ηακ θμζπυκ πήνε ημ
έββναθμ βζα κα οπμβνάρεζ πνχημξ, μ άβζμξ επίζημπμξ Μαηάνζμξ ημο οπεκεφιζζε ηζ
ημο είπε πεζ μ αααάξ Γζυζημνμξ πνζκ πάεζ ζηδ φκμδμ: «Δζφ εα πάνεζξ ηα δκία ηδξ
Δηηθδζίαξ ιεηά απυ ειέκα». Ο Βνμηάνζμξ ημ εοιήεδηε ηαζ απέθοβε κα οπμβνάρεζ.
ηακ μ αββεθζαθυνμξ ημο αοημηνάημνα έιαεε υηζ μ επίζημπμξ δζαθχκδζε ιε
ημ δυβια ημο αοημηνάημνα ηαζ δεκ οπέβναρε, πήδδζε πάκς ζημκ επίζημπμ ηαζ ημκ
ηηφπδζε. Ο άβζμξ Μαηάνζμξ πανέδςζε επί ηυπμο ηδκ ροπή ημο, θαιαάκμκηαξ έηζζ ημκ
ζηέθακμ ημο ιανηονίμο. Οζ πζζημί πήνακ ημ ζενυ ζηήκςιά ημο ηαζ ημ έεαρακ ιαγί ιε
ηα ζηδκχιαηα ημο αβίμο Ηςάκκμο ημο Βαπηζζημφ ηαζ ημο πνμθήημο Δθζζζαίμο. ΄Δηζζ,
εηπθδνχεδηε αοηυ πμο μζ δφμ αοημί άβζμζ είπακ πεζ ζημκ παηένα επίζημπμ ζε υναια,
υηζ ημ ζχια ημο εα είκαζ ιαγί ιε ηα δζηά ημοξ. Ακαπχνδζε θμζπυκ πνμξ ημκ Κφνζμ
Υνζζηυ θαιαάκμκηαξ ημκ ζηέθακμ ηδξ δυλδξ.
Οη πξνζεπρέο ηνπο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.
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Ημέπα εικοζηή ογδόη ηος μηνόρ Μπάμπα
1) Σν καξηχξην ησλ αγίσλ Μαξθηαλνχ θαη Μεξθνπξίνπ.
1) Σδκ διένα αοηή ηαηά ημ έημξ 351 ι.Υ. ιανηφνδζακ μζ ιεβάθμζ άβζμζ Μανηζακυξ
ηαζ Μενημφνζμξ, Ήηακ ιαεδηέξ ημο αβίμο Παφθμο ημο ιάνηονα, παηνζάνπμο
Κςκζηακηζκμοπυθεςξ. ηακ μ αοημηνάημναξ Κςκζηακηίκμξ Β‟, βζμξ ημο Μεβάθμο
Κςκζηακηίκμο, οζμεέηδζε ηδκ πίζηδ ημο Ανείμο, μ παηνζάνπδξ αααάξ Παφθμξ ημφ
ακηζηάπεδηε. Έηζζ, ημκ ελυνζζε ζηδκ Ανιεκία, υπμο ημκ εακάηςζακ ιε ζηναββαθζζιυ.
Οζ δφμ άβζμζ πμο εμνηάγμκηαζ ζήιενα έηθαζβακ πθάζ ζημκ άβζμ Παφθμ ηδκ
διένα πμο έθεοβε βζα ηδκ ελμνία. Έηακακ ιάθζζηα παναηηδνζζιμφξ βζα ημκ
αοημηνάημνα, θέβμκηαξ υηζ ήηακ μπαδυξ ηδξ πίζηδξ ημο αζεαμφξ Ανείμο. Έκαξ
μπαδυξ ημο Ανείμο ημοξ ηαηδβυνδζε ζημκ αοημηνάημνα. Συηε εηείκμξ έδςζε εκημθή
κα ημοξ θένμοκ ιπνμζηά ημο ηαζ ηαηυπζκ δζέηαλε κα ημοξ εακαηχζμοκ ιε λίθμξ. Έηζζ,
μζ δφμ άβζμζ εακαηχεδηακ ηαζ εηάθδζακ, εκχ ηα ζχιαηά ημοξ πανέιεζκακ εηεί ιέπνζ
ημοξ πνυκμοξ ημο αβίμο Ηςάκκμο ημο Υνοζμζηυιμο. ηακ μ άβζμξ αοηυξ άημοζε βζα
ημ ιανηφνζυ ημοξ, έζηεζθε ηαζ έθενακ ηα ζεπηά ζηδκχιαηά ημοξ ζηδκ
Κςκζηακηζκμφπμθδ, υπμο έηηζζε καυ πνμξ ηζιήκ ημοξ, ζημκ μπμίμ απέεεζε ηα
ζηδκχιαηά ημοξ ηαζ εηέθεζε εμνηή.
Οη πξνζεπρέο ηνπο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέπα εικοζηή ενάηη ηος μηνόρ Μπάμπα
1) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ Γεκεηξίνπ ζηε Θεζζαινλίθε.
1) Σδκ διένα αοηή ιανηφνδζε επί ηςκ διενχκ ημο αοημηνάημνα Μαλζιζακμφ μ
ιεβαθμιάνηοξ άβζμξ Γδιήηνζμξ, μ μπμίμξ ήηακ έκαξ εοζεαήξ πνζζηζακυξ κέμξ απυ ηδ
Θεζζαθμκίηδ. Απέηηδζε βκχζεζξ ζε δζάθμνα εέιαηα, πνμ πάκηςκ υιςξ ζ‟ εηείκα ηδξ
Ονεμδυλμο Δηηθδζίαξ. Με επζιέθεζα δίδαζηε ηαζ ηήνοηηε εζξ ημ υκμια ημο Κονίμο
Υνζζημφ, θένκμκηαξ πμθθμφξ ζηδκ πίζηδ.
Μενζημί ημκ ηαηδβυνδζακ ζημκ αοημηνάημνα Μαλζιζακυ, μ μπμίμξ δζέηαλε
κα ημο ημκ θένμοκ ιπνμζηά ημο. ηακ ήνεε εκχπζμκ ημο αοημηνάημνα, ζοκέαδ κα
είκαζ πανχκ έκαξ παθαζζηήξ ιε ζχια πακίζπονμ ηαζ βζβάκηζμ, πμο λεπενκμφζε υθμοξ
ημοξ ακενχπμοξ ηδξ επμπήξ ημο ζηδ δφκαιδ. Ο αοημηνάημναξ ημκ αβαπμφζε ηαζ ήηακ
οπενήθακμξ βζ‟ αοηυκ, ζε ζδιείμ κα μνίζεζ έκα ιεβάθμ πνδιαηζηυ πμζυκ βζα υπμζμκ
εα ιπμνμφζε κα ημκ κζηήζεζ. Έκαξ πνζζηζακυξ μκυιαηζ Νέζηςν αβήηε ιέζα απυ ημ
πθήεμξ πμο ήηακ ζοβηεκηνςιέκμ εηείκδ ηδ ζηζβιή ηαζ γήηδζε απυ ημκ άβζμ Γδιήηνζμ
κα πνμζεοπδεεί βζ‟ αοηυκ ηαζ κα ηάκεζ επάκς ζημ ζχια ημο ημ ζδιείμ ημο ζηαονμφ
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ιε ημ άβζμ πένζ ημο. Ο άβζμξ πνμζεοπήεδηε ηαζ έηακε επάκς ζημκ Νέζημνα ημ ζδιείμ
ημο ηζιίμο ζηαονμφ, ημ μπμίμ ηάκεζ εηείκμοξ πμο πζζηεφμοκ ζ‟ αοηυ ακίηδημοξ.
Ο Νέζηςν πήβε ηαζ γήηδζε κα παθέρεζ ιε ημκ παθαζζηή βζα ημκ μπμίμ
ηαοπζυηακ μ αοημηνάημναξ. Ο Νέζηςν πάθερε ι‟ αοηυκ ηαζ ημκ ζοκέηνζρε. Ο
αοημηνάημναξ θοπήεδηε πμθφ ηαζ ηαηακηνμπζάζεδηε, αθθά επίζδξ ακανςηζυηακ πχξ
ιπυνεζε κα κζηήζεζ μ Νέζηςν. Ρχηδζε θμζπυκ ημοξ ζηναηζχηεξ βζα ημ ιοζηζηυ πμο
ηνοαυηακ πίζς απυ ηδ κίηδ αοηή. Σμο είπακ υηζ έκαξ άκδναξ μκυιαηζ Γδιήηνζμξ
πνμζεοπήεδηε βζ‟ αοηυκ ηαζ έηακε ημ ζδιείμ ημο ζηαονμφ επάκς ζημ πνυζςπυ ημο.
Ο αοημηνάημναξ έβζκε έλαθθμξ ιε ημκ άβζμ ηαζ δζέηαλε κα ημκ δείνμοκ ιέπνζ
κα πνμζθένεζ εοιίαια ζηα είδςθα ημο αοημηνάημνα ηαζ κα ηα πνμζηοκήζεζ. ηακ μ
άβζμξ Γδιήηνζμξ ανκήεδηε, μ αοημηνάημναξ δζέηαλε ημοξ άκδνεξ ημο κα ηνοπήζμοκ
ιε ηζξ θυβπεξ ημοξ ημ ζχια ημο, ιέπνζ αοηυ κα βίκεζ ημιιάηζα ηαζ μ άβζμξ κα πεεάκεζ.
Σμ είπακ αοηυ ζημκ άβζμ βζα κα ημκ θμαίζμοκ ηαζ κα ημκ ηάκμοκ κα απανκδεεί ηδκ
πίζηδ ημο ζημκ Κφνζμ Υνζζηυ ηαζ κα πνμζηοκήζεζ ηα είδςθα. Σμοξ είπε: «Κάκεηε υ,ηζ
εέθεηε· εβχ μφηε εα πνμζηοκήζς μφηε εα πνμζθένς εοιίαια, εηηυξ απυ ημκ Κφνζυ
ιμο Υνζζηυ, ημκ αθδεζκυ Θευ». Συηε μζ ζηναηζχηεξ ημκ ηνφπδζακ ιε ηζξ θυβπεξ ημοξ,
ιέπνζ πμο πανέδςζε ηδκ αβκή ημο ροπή.
ηακ πέηαλακ ιαηνζά ημ άβζμ ζχια ημο, ιενζημί πνζζηζακμί ημ πήνακ ηαζ ημ
έααθακ ζ‟ έκα ιανιάνζκμ θένεηνμ. Σμ ζηήκςια πανέιεζκε ηνοιιέκμ ιέπνζ ημ ηέθμξ
ηςκ δζςβιχκ, υηακ εηείκμξ πμο ημ είπε ηνφρεζ ημ έθενε ζημ θςξ. Πνμξ ηζιήκ ημο
ηηίζηδηε ιεβάθμξ καυξ ζηδ Θεζζαθμκίηδ, ιέζα ζημκ μπμίμ απέεεζακ ημ ζηήκςιά
ημο.
Πμθθά ιεβάθα ζδιεία ηεθέζεδηακ ζημ υκμιά ημο. Κάεε διένα, έζηαγε ιφνμ
απυ ημ ζηήκςιά ημο, ημ μπμίμ εενάπεοε υζμοξ ημ πνδζζιμπμζμφζακ ιε πίζηδ,
ζδζαίηενα ηαηά ηδκ διένα ηδξ εμνηήξ ημο. Σδκ διένα ηδξ εμνηήξ ημο, ημ ιφνμ έννεε
ζε ιεβαθφηενδ πμζυηδηα απυ μπμζαδήπμηε άθθδ διένα ηαζ έζηαγε απυ ημοξ ημίπμοξ
ηαζ ημοξ ζηφθμοξ ημο καμφ. Πανυηζ δ ζοιιεημπή ημο ηυζιμο ήηακ ηενάζηζα, υθμζ
έθααακ ιενίδζμ απυ ημ ιφνμ, ημ μπμίμ έαβαγακ απυ ημοξ ημίπμοξ ηαζ ημ έααγακ ζηα
δμπεία ημοξ. Οζ δίηαζμζ εηείκμζ ζενείξ πμο ημ είδακ ημ ακέθενακ ηαζ ημ πζζημπμίδζακ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.
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Ημέπα ηπιακοζηή ηος μηνόρ Μπάμπα
1) Μλήκε ηνπ θαζαγηαζκνχ ηνπ λανχ ηνπ αγίνπ επαγγειηζηνχ Μάξθνπ θαη ε
εκθάληζε ηεο ηηκίαο θεθαιήο ηνπ.
2) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Αβξαάκ ηνπ εξεκίηνπ.
1) Σδκ διένα αοηή ηεθείηαζ δ ικήιδ ημο ηαεαβζαζιμφ ημο καμφ ημο αβκμφ αβίμο
εοαββεθζζημφ Μάνημο, ζδνοημφ ηήξ εκ Αζβφπης Δηηθδζίαξ, ηαζ δ ικήιδ ηδξ
ειθακίζεςξ ηδξ ηζιίαξ ηεθαθήξ ημο ζηδκ Αθελάκδνεζα.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ημζιήεδηε μ ιέβαξ άβζμξ, μ πζζηυξ αβςκζζηήξ άβζμξ Ααναάι μ
ενδιίηδξ. Ο παηέναξ αοηυξ ήηακ απυ ηδκ πυθδ Μεκμφθ, ηαζ ήηακ βζμξ πθμοζίςκ
πνζζηζακχκ βμκέςκ. ηακ ιεβάθςζε, πμεμφζε ααεεζά ημκ ιμκαπζηυ αίμ. Ανπζηά
έθεαζε ζηδκ πυθδ Αηιίι ηαζ απυ εηεί πήβε ζημκ άβζμ Παπχιζμ, μ μπμίμξ ημκ εκέδοζε
ημ ιμκαπζηυ νάζμ. Ο άβζμξ Ααναάι ελάκηθδζε ημ ζχια ημο ιε ηδκ άζηδζδ ηαζ ηδ
ιεηάκμζα. Έιεζκε ιε ημκ άβζμ Παπχιζμ επί 23 έηδ, ηαζ ηαηυπζκ επεεφιδζε ηδ γςή ημο
ακαπςνδηή εβηαηααζχκμκηαξ ζε ζπδθζέξ. Κάηζ ηέημζμ ημο ημ είπε επζηνέρεζ μ άβζμξ
Παπχιζμξ.
Έπθεηε δίπηοα βζα ημοξ ρανάδεξ. Έκαξ θασηυξ ζοκήεζγε κα πδβαίκεζ, κα
παίνκεζ ημ πνμσυκ ηδξ ενβαζίαξ ημο βζα κα ημ πμοθήζεζ, κα αβμνάγεζ θαζυθζα βζ‟
αοηυκ, ηαζ κα δίκεζ ημ οπυθμζπμ ηςκ πνδιάηςκ ςξ εθεδιμζφκδ ελ μκυιαηυξ ημο.
Έγδζε έηζζ επί 13 έηδ· δ ηνμθή ημο ηάεε ανάδο ήηακ ιζα πμφθηα αθαηζζιέκα θαζυθζα
ιμοζηειέκα ζημ κενυ. Δπεζδή ημ νάζμ ιε ημ μπμίμ είπε λεηζκήζεζ απυ ηδ ιμκή είπε
πθέμκ θεανεί, ηαθφθεδηε ι‟ έκα ημιιάηζ θζκάηζα. Πήβαζκε ζηδ ιμκή ηάεε δφμ ή ηνία
έηδ βζα κα ιεηέπεζ ηδξ Θείαξ Κμζκςκίαξ. Οζ δαίιμκεξ ημκ πμθειμφζακ πμθφ ζημ
λεηίκδια ηδξ γςήξ ημο ζ‟ εηείκδ ηδ ζπδθζά. Σμκ εκμπθμφζακ ιε πανάλεκεξ θςκέξ ηαζ
ημκ ηνυιαγακ ιε εζηυκεξ πμο πνμλεκμφζακ θυαμ. ιςξ, ιε ηδ πάνδ ημο Θεμφ
ζοκήεζγε κα ημοξ οπενκζηά ηαζ κα ημοξ απμιαηνφκεζ.
ηακ πθδζίαγε δ ημίιδζή ημο, έζηεζθε ζηδ ιμκή ημκ θασηυ αδεθθυ πμο
ζοκήεζγε κα ημκ δζαημκεί, βζα κα θένεζ ημκ αααά Θευδςνμ, οπμηαηηηυ ημο αβίμο
Παπςιίμο. ηακ μ αααάξ Θευδςνμξ, ημο έααθε ιεηάκμζα ηαζ ημο γήηδζε κα ημκ
εοιάηαζ ζηζξ πνμζεοπέξ ημο. Όζηενα μ άβζμξ Ααναάι ζδηχεδηε υνεζμξ ηαζ
πνμζεοπήεδηε ιαγί ιε ημκ άβζμ Θευδςνμ. Μεηά λάπθςζε ηάης ημζηάγμκηαξ πνμξ ηδκ
Ακαημθή ηαζ πανέδςζε ηδκ ροπή ημο. ηακ μ άβζμξ Θευδςνμξ έζηεζθε ηα κέα ζηδ
ιμκή, μζ ιμκαπμί ήνεακ ηαζ ημκ πήνακ. Καηυπζκ πνμζεοπήεδηακ υθμζ ιαγί πάκς απυ
ημ ζχια ημο, πήνακ ηδκ εοθμβία ημο ηαζ ημκ ημπμεέηδζακ ιαγί ιε ηα ζχιαηα ηςκ
αβίςκ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.
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Ο ΕΤΛΟΓΗΜΕΝΟ ΜΗΝΑ ΥΑΣΟΤΡ
Ημέπα ππώηη ηος μηνόρ Υαηούπ
1) Σν καξηχξην ησλ αγίσλ Μαμίκνπ, Ννπκηηίνπ, Βίθησξνο θαη Φηιίππνπ.
2) Μλήκε ηνπ αγίνπ απνζηφινπ Κιεφπα θαη ηεο ζπλνδείαο απηνχ.
1) Σδκ διένα αοηή ιανηφνδζακ μζ αβςκζζηέξ άβζμζ Μάλζιμξ, Νμοιίηζμξ, Βίηηςν
ηαζ Φίθζππμξ, μζ μπμίμζ έγδζακ επί ηςκ διενχκ ημο αοημηνάημνα Γεηίμο. Καηά ηδ
δζάνηεζα ηδξ ααζζθέζαξ ημο, μζ Δπηά Παίδεξ ελαθακίζηδηακ ιέζα ζηδ ζπδθζά εκυξ
υνμοξ ζηδκ Έθεζμ.
Οζ εκ θυβς ηέζζενζξ άβζμζ ήηακ απυ ηδκ Αθνζηή ηαζ ήηακ πκεοιαηζημί
αδεθθμί ειπκευιεκμζ απυ ημκ εείμ ένςηα. Ζ αβάπδ βζα ημκ Υνζζηυ ήηακ εηείκδ πμο
ημφξ ζοβηέκηνςζε ιαγί. ηακ μ αοημηνάημναξ Γέηζμξ οπέααθθε ζε ααζακζζηήνζα
ημοξ πνζζηζακμφξ, μζ ηέζζενζξ άβζμζ ζοιθχκδζακ κα μιμθμβήζμοκ ηδκ πίζηδ ημοξ.
Πνμζήθεακ θμζπυκ εκχπζμκ ημο επάνπμο ηαζ μιμθυβδζακ υηζ είκαζ
πνζζηζακμί ηαζ υηζ ιυκμ ημκ Υνζζηυ πνμζηοκμφκ ηαζ θαηνεφμοκ. Ο έπανπμξ δζέηαλε
κα ιαζηζβςεμφκ ηαζ κα νααδζζεμφκ, ηάηζ πμο επακαθήθεδηε πμθθέξ θμνέξ. Δπίζδξ,
ημοξ έηαρακ ηδκ πθάηδ ιε πονςιέκεξ νάαδμοξ. Μεηά ημοξ έηνζρακ ηα ζχιαηα ιε
ηνίπζκα ημονέθζα αμοηδβιέκα ζε λφδζ ηαζ αθάηζ.
Παν‟ υθα αοηά ηα θνζηηά ααζακζζηήνζα, έιεζκακ εδναίμζ ζηδκ πίζηδ ημοξ.
Μενζημί απυ ημοξ πανζζηαιέκμοξ, υηακ είδακ ηδκ ακημπή ηαζ ηδκ οπμιμκή ηςκ
αβίςκ, πίζηερακ ζημκ Κφνζμ Υνζζηυ. Σεθζηά, μ έπανπμξ δζέηαλε άθθμζ απυ ημοξ
αβίμοξ κα απμηεθαθζζεμφκ ηαζ άθθμζ κα εακαηςεμφκ ιε λίθμξ. Έηζζ, υθμζ έθααακ
ημκ ζηέθακμ ημο ιανηονίμο.
Οη πξνζεπρέο ηνπο αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ηεθείηαζ δ ικήιδ ημο αβίμο απμζηυθμο Κθευπα ηαζ ηδξ
ζοκμδείαξ αοημφ.
Οζ άβζμζ αοημί πμνεφμκηακ πνμξ ημ πςνζυ Διιαμφξ, υηακ, ζογδηχκηαξ
ιεηαλφ ημοξ, ζοκεζδδημπμίδζακ υηζ μ ίδζμξ μ Ηδζμφξ ήηακ δίπθα ημοξ ηαζ
πνμπςνμφζε ιαγί ημοξ. ηακ αηυιδ δεκ είπακ ακηζθδθεεί υηζ ήηακ Δηείκμξ, ημοξ
είπε: «Ακυδημζ ηαζ αναδοηάνδζμζ ζημ κα πζζηεφεηε ζε υθα υζα είπακ μζ πνμθήηεξ!
Γεκ έπνεπε κα πάεεζ υθα αοηά μ Υνζζηυξ ηαζ κα εζζέθεεζ ζηδ δυλα ημο;». Ανβυηενα,
υηακ ηάεζζε ιαγί ημοξ ζημ ηναπέγζ, πήνε άνημ, ημκ εοθυβδζε, ημκ ηειάπζζε ηαζ ημοξ
έδςζε κα θάκε απυ αοηυκ. Συηε μζ μθεαθιμί ημοξ άκμζλακ ηαζ Σμκ ακαβκχνζζακ,
αθθά Δηείκμξ έβζκε άθακημξ απυ ιπνμζηά ημοξ (Λμοη. 24:13-31). Ο άβζμξ Κθευπαξ
ηαζ δ ζοκμδεία αοημφ ακήηακ ζημοξ εαδμιήημκηα δφμαπμζηυθμοξ.
Οη πξνζεπρέο ηνπο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.
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Ημέπα δεςηέπα ηος μηνόρ Υαηούπ
1) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Πέηξνπ Γ΄, εηθνζηνχ εβδφκνπ παηξηάξρνπ
Αιεμαλδξείαο.
1) Σδκ διένα αοηή ηαηά ημ έημξ 481 ι.Υ. ημζιήεδηε μ ιέβαξ άβζμξ αααάξ Πέηνμξ
Γ΄, εζημζηυξ έαδμιμξ παηνζάνπδξ Αθελακδνείαξ. Δλεθέβδ παηνζάνπδξ ιεηά ηδκ
ημίιδζδ ημο αβίμο Σζιμεέμο, εζημζημφ έηημο παηνζάνπμο.
Λίβμ ιεηά ηδκ εκενυκζζή ημο ζημκ απμζημθζηυ ενυκμ, έθααε επζζημθή απυ
ημκ άβζμ Αηάηζμ, παηνζάνπδ Κςκζηακηζκμοπυθεςξ, ζηδκ μπμία μιμθμβμφζε ηδ ιία
θφζδ ημο Υνζζημφ, ζφιθςκα ιε ηδκ πίζηδ ηςκ αβίςκ Κονίθθμο ηαζ Γζμζηυνμο.
Δπίζδξ, έθεβε ζαθχξ ζηδκ επζζημθή αοηή υηζ δεκ είκαζ μνευ κα ακαβκςνίγμοιε δφμ
πςνζζηέξ θφζεζξ ζημκ Υνζζηυ ιεηά ηδκ έκςζδ, ηαεχξ, ζε ακηίεεηδ πενίπηςζδ, δ
ςθέθεζα ηδξ εκχζεςξ εα απέααζκε ιάηαζδ. Ο αααάξ Πέηνμξ απάκηδζε ιε επζζημθή,
ζηδκ μπμία ηαεζζημφζε ζαθέξ υηζ μ αααάξ Αηάηζμξ δέπεηαζ ηδκ μνευδμλδ πίζηδ.
Σδκ επζζημθή ηδκ απέζηεζθε ιε ηνεζξ ιμνθςιέκμοξ επζζηυπμοξ ζημκ αααά Αηάηζμ,
μ μπμίμξ ημοξ οπμδέπεδηε ιε ηζιή ηαζ ημοξ γήηδζε κα ζοιπνμζεοπδεμφκ ζηδ Θεία
Λεζημονβία.
Ο αααάξ Αηάηζμξ ακέβκςζε ηδκ επζζημθή ζημοξ δζημφξ ημο ακενχπμοξ ηαζ
ημοξ αημθμφεμοξ ημο. Όζηενα ζοκέβναρε άθθδ ηαεμθζηή επζζημθή ζημκ αααά
Πέηνμ. ηακ μ αααάξ Πέηνμξ ηδκ έθααε, ζοβηέκηνςζε ημοξ επζζηυπμοξ ηαζ ημοξ
παηένεξ, ηαζ ημοξ ηδκ ακέβκςζε. θμζ πάνδηακ απενζυνζζηα ηαζ εαφιαζακ ημ
πενζεπυιεκμ ηδξ επζζημθήξ, ζδζαίηενα δε ηζξ ελδβήζεζξ πμο πενζθαιαάκμκηακ ζ‟
αοηήκ, ακαβκςνίγμκηαξ έηζζ ηδκ αδεθθυηδηά ημοξ ιε ημκ αααά Αηάηζμ ζηδκ
μνευδμλμδ πίζηδ.
Ο αααάξ Πέηνμξ οπέζηδ πμθθέξ δμηζιαζίεξ απυ εηείκμοξ πμο ήηακ
ακηίεεημζ ζηδ ενδζηεία ημο ηαζ ηδκ άπμρή ημο. Δλμνίζηδηε ιία θμνά απυ ημκ ενυκμ
ημο, αθθά ανβυηενα απμηαηαζηάεδηε, ηδκ ελμνία δίδαζηε αδζάθεζπηα ημ πμίικζυ
ημο. Σμοξ ηήνοηηε ιε βναπηά ιδκφιαηα ηαζ, υηακ ήηακ πανχκ, ιε ημοξ θυβμοξ ημο.
Αθμφ έιεζκε επί μηηχ έηδ ζημ πδδάθζμ ηδξ Απμζημθζηήξ Έδναξ ημο αβίμο Μάνημο,
ημζιήεδηε εκ εζνήκδ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

108

Ημέπα ηπίηη ηος μηνόρ Υαηούπ
1) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Κπξηαθνχ.
2) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Αζαλαζίνπ θαη ηεο αδειθήο ηνπ Δηξήλεο.
1) Σδκ διένα αοηή ημζιήεδηε μ άβζμξ παηέναξ Κονζαηυξ. Ο πκεοιαηζηυξ αοηυξ
αβςκζζηήξ ιεβάθςζε ζηδκ Κυνζκεμ ηδξ Δθθάδμξ. Ήηακ βζμξ πνζζηζακχκ βμκέςκ, μζ
μπμίμζ ημκ ακέενερακ ιε ηα κάιαηα ηδξ πίζηεςξ. Σμκ πήβακ ζημκ αααά Πέηνμ,
επίζημπμ Κμνίκεμο, μ μπμίμξ ήηακ ελάδεθθυξ ημο, ηαζ ημκ πεζνμεέηδζε ακαβκχζηδ.
Ο Κονζαηυξ ιεθεημφζε ζοκεπχξ, εκηνοθχκηαξ ζδζαίηενα ζηδκ ενιδκεία ηδξ Αβίαξ
Γναθήξ, έκα ακηζηείιεκμ ζημ μπμίμ λεπέναζε πμθθμφξ ηδξ επμπήξ ημο. Ο αααάξ
Πέηνμξ, μ μπμίμξ ημο ακέεεζε κα ακαβζκχζηεζ ζημοξ πζζημφξ ζηδκ εηηθδζία ηαζ
ζημκ ίδζμ ημκ επίζημπμ ζημ ηεθθί ημο, ήηακ πμθφ εοπανζζηδιέκμξ ιαγί ημο.
ηακ ήηακ δεηαμηηχ εηχκ, μζ βμκείξ ημο ημκ νχηδζακ ακ ήεεθε κα
πακηνεοεεί, αθθά εηείκμξ απάκηδζε ανκδηζηά. Σμοξ γήηδζε ηδκ άδεζα κα επζζηεθεεί
ιία ιμκή ιε ζημπυ κα πάνεζ ηδκ εοθμβία απυ ημοξ αβίμοξ ιμκαπμφξ ηδξ. οκέπζζε κα
επζζηέπηεηαζ ηδ ιμκή απυ ηαζνμφ εζξ ηαζνυκ ηαζ επεεφιδζε κα εκδοεεί ημ ιμκαπζηυ
νάζμ. Πήβε ζηδκ αβία πυθδ ηςκ Ηενμζμθφιςκ ηαζ επζζηέθεδηε ημκ ημπζηυ επίζημπμ
αααά Κφνζθθμ, ζημκ μπμίμ ελέεεζε ηδκ επζεοιία ημο κα βίκεζ ιμκαπυξ. Ο αααάξ
Κφνζθθμξ εκέηνζκε ηδκ επζεοιία ημο ηαζ πνμθήηεοζε υηζ εα βίκεζ έκαξ ιεβάθμξ
παηέναξ, υηζ εα έπεζ πμθθά πανίζιαηα ηαζ υηζ πμθθέξ ροπέξ εα θςηζζεμφκ απυ ηδ
δζδαπή ημο. Ο επίζημπμξ ημο έδςζε ηδκ εοθμβία ημο ηαζ ημκ έζηεζθε ζημκ ιεβάθμ
παηένα Δοεφιζμ, ημκ παηένα ηςκ ιμκαπχκ ηδξ Παθαζζηίκδξ.
Ο παηέναξ Δοεφιζμξ ημκ δέπεδηε ιε πανά ηαζ ημκ εκέδοζε ημ ιμκαπζηυ
νάζμ. Σμκ ειπζζηεφεδηε ζε έκακ απυ ημοξ βένμκηεξ ηδξ ιμκήξ, μ μπμίμξ ημκ δίδαλε
ηδκ μδυ ηδξ ανεηήξ ηαζ ημο απμηάθορε ηα ηεπκάζιαηα ημο ζαηακά. Ο αααάξ
Κονζαηυξ έγδζε εκάνεημ αίμ, ιε ιεβάθδ άζηδζδ, θυαμ Θεμφ, ηαπείκςζδ ηαζ
εοζέαεζα. Ο Θευξ ημο έδςζε ημ πάνζζια ηδξ ζάζεςξ· έηζζ, εενάπεοε υθμοξ εηείκμοξ
πμο πνμζένπμκηακ ζηδ ιμκή ιε υθςκ ηςκ εζδχκ ηζξ αζεέκεζεξ ή ηζξ ακαπδνίεξ. Οζ
ανεηέξ ηαζ δ αβζυηδηά ημο έβζκακ βκςζηέξ πακημφ.
Ο άβζμξ αοηυξ άκδναξ ζοκυδεοζε ημκ επίζημπμ Ηενμζμθφιςκ αααά
Κφνζθθμ ζηδκ Οζημοιεκζηή φκμδμ ηςκ εηαηυκ πεκήκηα παηένςκ πμο
ζοβηεκηνχεδηακ ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ βζα ημκ Μαηεδυκζμ, ημκ επενυ ημο Αβίμο
Πκεφιαημξ. Ο αααάξ Κονζαηυξ ακηζιεηχπζζε επζηοπχξ ηα επζπεζνήιαηα ημο
Μαηεδμκίμο ηαζ ημκ ηαηαηνυπςζε ιε ιανηονίεξ ηαζ απμδείλεζξ. Ο άβζμξ Κονζαηυξ
ημζιήεδηε ζε ααεφ βήναξ. Ο Κφνζμξ ηέθεζε πμθθά ζδιεία ηαζ εαφιαηα δζά ημο
ζηδκχιαημξ ημο αβίμο, ημ μπμίμ ιέπνζ ζήιενα θοθάζζεηαζ ζε ιμκή ηςκ
Ηενμζμθφιςκ, πςνίξ ηαιιία θεμνά ή αθθμίςζδ, ζε ζδιείμ κα κμιίγεζ υπμζμξ ημ
αθέπεζ ζήιενα υηζ μ άβζμξ ημζιήεδηε ιυθζξ θίβμ ηαζνυ πνζκ. Πενζζζυηενα απυ
επηαηυζζα έηδ πέναζακ απυ ηδκ ημίιδζή ημο ιέπνζ ηδ ζοββναθή ημο αίμο ημο.
Έγδζε επί ηςκ διενχκ ημο Μεβάθμο Θεμδμζίμο, πνμξ ημ ηέθμξ ημο ηέηανημο
ιεηαπνζζηζακζημφ αζχκα.
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Οη πξεζβείεο ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ημζιήεδηακ μ άβζμξ Αεακάζζμξ ηαζ δ αδεθθή ημο Δζνήκδ, μζ
μπμίμζ οπέθενακ θνζηηά ααζακζζηήνζα ζηα πένζα ημο Μαλζιζακμφ. Καεχξ δεκ
ιπυνεζε κα ημοξ ιεηαζηνέρεζ απυ ηδκ πίζηδ ημοξ ζημκ Υνζζηυ, δζέηαλε κα ημοξ
πεηάλμοκ ζ‟ έκακ άδεζμ θάηημ ηαζ κα ημκ ζθναβίζμοκ. Δηεί ηαζ ημζιήεδηακ.
Οη πξεζβείεο ηνπο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέπα ηεηάπηη ηος μηνόρ Υαηούπ
1) Σν καξηχξην ησλ αγίσλ Ησάλλε θαη Ηαθψβνπ, επηζθφπσλ Πεξζίαο.
2) Σν καξηχξην ησλ αγίσλ Δπηκάρνπ θαη Αδξηαλνχ.
1) Σδκ διένα αοηή μζ άβζμζ Ηςάκκδξ ηαζ Ηάηςαμξ ιανηφνδζακ ζηα πένζα ημο
απμφν, βζμο ημφ Ονιμφγ, ααζζθζά ηδξ Πενζίαξ.
ηακ μ ααζζθζάξ αλίςζε απυ ημοξ αβίμοξ κα πνμζηοκήζμοκ ημκ ήθζμ ηαζ ηδ
θςηζά, ηαζ κα ημοξ πνμζθένμοκ εοζία, εηείκμζ ανκήεδηακ. Ακηζεέηςξ,
ελαημθμφεδζακ κα δζδάζημοκ ημκ θαυ ηαζ κα ημκ ζηενεχκμοκ ζηδκ πίζηδ ημο
Κονίμο Υνζζημφ, ζημκ Οπμίμ ακήηεζ δ δυλα. Έηζζ, μ ααζζθζάξ δζέηαλε κα
οπμαθδεμφκ ζε θνζηηά ααζακζζηήνζα. Καεχξ εηείκμζ, πανά ηα ααζζκζηήνζά ημοξ,
δεκ ανκμφκηακ ηδκ πίζηδ ημοξ ηαζ δεκ έπαοακ κα δζδάζημοκ ημκ θαυ ηαζ κα ημκ
εκδοκαιχκμοκ, μ ααζζθζάξ δζέηαλε κα ημοξ πεηάλμοκ ζηδ θςηζά. Πανέδςζακ ηδκ
ροπή ημοξ ζηα πένζα ημο Κονίμο Υνζζημφ, θαιαάκμκηαξ έηζζ ημκ ζηέθακμ ηδξ δυλδξ
ιεηά πάκηςκ ηςκ αβίςκ.
Οη πξνζεπρέο ηνπο αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ιανηφνδζακ ζηδκ πυθδ ημοξ μζ άβζμζ Δπίιαπμξ ηαζ Αδνζακυξ,
μζ μπμίμζ ήηακ απυ ηδ Ρχιδ. Κάπμζμζ ημοξ ηαηδβυνδζακ ζημκ δζμζηδηή ηδξ πυθεςξ,
ημκ μπμίμ είπε δζμνίζεζ μ αοημηνάημναξ Μαλζιζακυξ, υηζ είκαζ πνζζηζακμί.
Ο δζμζηδηήξ ημφξ έθενε εκχπζυκ ημο ηαζ ημοξ νχηδζε βζα ηδκ πίζηδ ημοξ.
Δηείκμζ μιμθυβδζακ υηζ είκαζ πνζζηζακμί. Καηυπζκ ημκ επζηίιδζακ βζα ημ υηζ είπε
εβηαηαθείρεζ ηδ θαηνεία ημο Θεμφ, μ Οπμίμξ δδιζμφνβδζε ημκ μονακυ, ηδ βδ ηαζ
υθα υζα είκαζ ζ‟ αοηά. Δπίζδξ, ημκ επέπθδλακ βζα ημ υηζ θάηνεοε ηα είδςθα, πμο
είκαζ θηζαβιέκα απυ ακενχπμοξ, ηα μπμία μφηε κα δμοκ ιπμνμφκ μφηε κ‟ αημφζμοκ
ηαζ είκαζ ηαημζηδηήνζα ημο ζαηακά, μ μπμίμξ παναπθακεί ημοξ ακενχπμοξ
μδδβχκηαξ ημοξ ζηδ θαηνεία ηςκ εζδχθςκ αοηχκ. Ο δζμζηδηήξ απυνδζε ιε ηδκ
ηυθιδ ημοξ ηαζ δζέηαλε κα απμηεθαθζζεμφκ.Έηζζ, έθααακ ημκ ζηέθακμ ημο
ιανηονίμο.
Οη πξεζβείεο ηνπο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.
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Ημέπα πέμπηη ηος μηνόρ Υαηούπ
1) Ζ ζαπκαηνπξγηθή εκθάληζε ηεο ηηκίαο θάξαο ηνπ αγίνπ Λνγγίλνπ ηνπ
ζηξαηηψηνπ.
2) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ Σηκνζένπ θαη ε αλαθνκηδή ηνπ ιεηςάλνπ ηνπ αγίνπ
Θενδψξνπ ηνπ εγεκφλνο ζηελ πφιε νηκπ.
1) Σδκ διένα αοηή ειθακίζεδηε εαοιαημονβζηά δ ηζιία ηάνα ημο αβίμο
Λμββίκμο ημο ζηναηζχημο, μ μπμίμξ ηνφπδζε ιε ηδ θυβπδ ημο ηδκ πθεονά ημο
ςηήνμξ ιαξ υηακ ήηακ επάκς ζημκ ζηαονυ. Ο αοημηνάημναξ Σζαένζμξ Καίζαν
έζηεζθε έκακ ζηναηζχηδ ζηδκ Καππαδμηία βζα κα απμηεθαθίζεζ ημκ άβζμ αοηυ, υπςξ
ακαθένεηαζ ζηδκ εζημζηή ηνίηδ ημο ιδκυξ Αιπίιπ. Ο ζηναηζχηδξ, αθμφ ελεηέθεζε
ηδ δζαηαβή, έθενε ηδκ ηεθαθή ζηα Ηενμζυθοια ηαζ ηδκ άθδζε ζηα πένζα ημο
Πμκηίμο Πζθάημο. Ο Πζθάημξ ηδκ έδεζλε ζημοξ Ημοδαίμοξ, μζ μπμίμζ πάνδηακ βζ‟
αοηυ. Ο Πζθάημξ δζέηαλε κα ηαθεί δ ηεθαθή ζ‟ έκακ ζςνυ απυ αηαεανζίεξ έλς απυ
ηα Ηενμζυθοια.
Τπήνπε ιζα βοκαίηα πμο είπε πζζηέρεζ πάνδ ζημκ άβζμ Λμββίκμ υηακ
εηείκμξ ηήνοηηε ζηδκ Καππαδμηία. ηακ ημκ απμηεθάθζγακ, εηείκδ ήηακ ιάνηοναξ
ημο βεβμκυημξ, ηαεχξ ζηεηυηακ ημκηά δαηνοζιέκδ. Ανβυηενα δ βοκαίηα αοηή
ηοθθχεδηε. Έηζζ, πήβε ιαγί ιε ημκ βζμ ηδξ ζηα Ηενμζυθοια βζα κα θάαεζ ηδκ εοθμβία
ηςκ Αβίςκ Συπςκ, ηαζ ζδζαίηενα ημο Πακαβίμο Σάθμο, ιε ηδκ εθπίδα κα
επακαηηήζεζ ημ θςξ ηδξ. ηακ έθεαζε ζηα Ηενμζυθοια, μ βζμξ ηδξ έπαζε ηδ γςή
ημο. Ζ βοκαίηα ιεηά απ‟ αοηυ θοπήεδηε πμθφ ηαζ έπεζε ζε ιεβάθδ εθίρδ ελαζηίαξ
ηδξ ηαηάζηαζήξ ηδξ, ηαεχξ δεκ οπήνπε ηακείξ κα ηδ αμδεήζεζ κα επζζηνέρεζ ζηδκ
παηνίδα ηδξ.
Δκχ ημζιυηακ θμζπυκ, είδε ημκ άβζμ Λμββίκμ, ηαζ ιαγί ημο κα είκαζ μ βζμξ
ηδξ, πμο είπε θφβεζ απ‟ ηδ γςή. Ο άβζμξ ηδκ μδήβδζε εηεί πμο είπε ηαθεί δ ηεθαθή
ημο ηαζ ηδξ οπέδεζλε κα ηδκ πάνεζ. ηακ λφπκδζε, έραλε βζα ημ ιένμξ εηείκμ, ιέπνζ
πμο ημ ανήηε. ηάαμκηαξ ζημ έδαθμξ, έκα βθοηυ άνςια απυ εοιίαια ακαδφεδηε.
ηακ έθεαζε ζηδκ ηεθαθή ημο αβίμο, ιέβα θςξ πήβαζε απυ αοηή· αιέζςξ μζ
μθεαθιμί ηδξ άκμζλακ ηαζ ιπμνμφζε πθέμκ κα αθέπεζ. Γυλαζε ημκ Κφνζμ Υνζζηυ,
αζπάζηδηε ηδκ ηεθαθή, ηδκ άθεζρε ιε ανχιαηα ηαζ ηδκ ημπμεέηδζε ιαγί ιε ημ
ζχια ημο βζμο ηδξ. Όζηενα απ‟ υθα αοηά, βφνζζε ζηδκ παηνίδα ηδξ δμλάγμκηαξ ημκ
Κφνζμ Υνζζηυ, μ μπμίμξ εηέθεζε εαφιαηα δζά ηςκ αβίςκ Σμο.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αγίνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ηεθείηαζ δ ικήιδ ημο ιανηονίμο ημο αβίμο Σζιμεέμο, ηαζ δ
ικήιδ ηδξ ακαημιζδήξ ημο θεζράκμο ημο αβίμο Θεμδχνμο ημο δβειυκμξ ζηδκ πυθδ
μηιπ, ζηδκ επανπία Αζζζμφη. (Ζ ικήιδ ημο ιανηονίμο ημο ηεθείηαζ ζηζξ είημζζ ημο
ιδκυξ Αιπίιπ).
Η επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.
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Ημέπα έκηη ηος μηνόρ Υαηούπ
1) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Φήιηθνο, πάπα Ρψκεο.
2) Ο θαζαγηαζκφο ηνπ λανχ ηεο Παξζέλνπ ζηε κνλή Μνπράξαθ ηνπ φξνπο
Κφζθακ.
1) Σδκ διένα αοηή ημζιήεδηε μ άβζμξ παηέναξ Φήθζλ, πάπαξ Ρχιδξ. Γεκκήεδηε
ζηδ Ρχιδ απυ πνζζηζακμφξ βμκείξ ηαηά ημ έημξ 210 ι.Υ. Οζ βμκείξ ημο ημκ
ακέενερακ ιε ορδθέξ πνζζηζακζηέξ ανπέξ ηαζ πνμυδεοζε ααειζαία ζηα
εηηθδζζαζηζηά αλζχιαηα. Ο πάπαξ Ρχιδξ Ακαζηάζζμξ ημκ πεζνμηυκδζε δζάημκμ ηαζ
μ επυιεκμξ πάπαξ Ημφζημξ, αθέπμκηαξ ηδ δζηαζμζφκδ ηαζ ηζξ ανεηέξ ημο, ημκ
πεζνμηυκδζε πνεζαφηενμ.
ηακ ημζιήεδηε μ πάπαξ Ρχιδξ αααάξ Γζμκφζζμξ (μ μπμίμξ ήηακ
ζφβπνμκμξ ημο πάπα Αθελακδνείαξ αβίμο Σαμφκα), μ παηέναξ αοηυξ ελεθέβδ βζα ηδκ
Απμζημθζηή Έδνα ηδξ Ρχιδξ. Πμίιακε ημ πμίικζμ ημο Υνζζημφ ιε ηδ ιέβζζηδ
θνμκηίδα. ηακ ααζίθεοε μ ηαίζαν Αονδθζακυξ, οπμηίκδζε δζςβιυ εκακηίμκ υζςκ
πίζηεοακ ζημκ Κφνζμ Υνζζηυ. Σμοξ ααζάκζγε ιε ιεευδμοξ πμο πνμηαθμφζακ πμθφ
πυκμ, ηαζ πμθθμί ιανηφνδζακ ζηα πένζα ημο. Καεχξ μ άβζμξ Φήθζλ δμηζιαγυηακ
ζηθδνά απυ ημκ αοημηνάημνα, εηθζπανμφζε ημκ Θευ κα άνεζ ηζξ δμηζιαζίεξ αοηέξ
απυ ημκ θαυ Σμο. Υάνδ ζηζξ πνμζεοπέξ ημο, μ αοημηνάημναξ έθοβε απυ ηδ γςή ηαηά
ημ δεφηενμ έημξ ηδξ ααζζθείαξ ημο.
Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ααζζθείαξ ημο, μ Γζμηθδηζακυξ ελαπέθοζε μιμίςξ
δζςβιυ ηαηά ηςκ πνζζηζακχκ ηαζ άνπζζε κα ημοξ ααζακίγεζ. Ο πάπαξ Φήθζλ
πνμζεοπήεδηε ζημκ Κφνζμ κα ημκ απαθθάλεζ απυ ημ κα δεζ ημοξ πνζζηζακμφξ κα
ααζακίγμκηαζ ηαζ πάθζ. Έηζζ, ημζιήεδηε ηαηά ημ πνχημ έημξ ηδξ ααζζθείαξ ημο
Γζμηθδηζακμφ, έπμκηαξ ιείκεζ ζημκ απμζημθζηυ ενυκμ ηδξ Ρχιδξ επί πέκηε έηδ.
Άθδζε πμθθέξ μιζθίεξ ηαζ θυβμοξ, απυ ημοξ μπμίμοξ άθθμζ είπακ δζδαηηζηή πνήζδ
ηαζ άθθμζ δμβιαηζηή.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα έβζκε μ ηαεαβζαζιυξ ημο καμφ ηδξ Πανεέκμο ζηδ ιμκή
Μμοπάναη ημο υνμοξ Κυζηαι. ηα πνυκζα ημο ηαεαβζαζιμφ ημο, μ καυξ αοηυξ
εοθμβήεδηε ιε ηδκ πανμοζία ημο Κονίμο ηαζ ςηήνα ιαξ Ηδζμφ Υνζζημφ, ηαεχξ
ηαζ ηςκ ιαεδηχκ Σμο, υπςξ ιανηονείηαζ απυ ημοξ πάπεξ Αθελακδνείαξ αβίμοξ
Φζθυεεμ ηαζ Κφνζθθμ.
Οη πξνζεπρέο ηνπο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.
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Ημέπα εβδόμη ηος μηνόρ Υαηούπ
1) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ Γεσξγίνπ ζηελ Αιεμάλδξεηα.
2) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ Νερξνχα.
3) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Μελά, επηζθφπνπ Θκνχεσο.
4) Ο θαζαγηαζκφο ηνπ λανχ ηνπ αγίνπ Γεσξγίνπ απφ ηελ Καππαδνθία.
1) Σδκ διένα αοηή ιανηφνδζε ζηδκ Αθελάκδνεζα μ άβζμξ Γεχνβζμξ. Ο παηέναξ
ημο ήηακ έιπμνμξ ζηδκ Αθελάκδνεζα ηαζ ανπζηά δεκ είπε παζδί. Κάπμηε ζοκέαδ κα
ηαλζδεφζεζ ζηδκ πυθδ ηδξ Λφδδαξ ηαζ κα ζοιιεηάζπεζ ζηδκ εμνηή ημο ηαεαβζαζιμφ
ημο καμφ ημο ιεβαθμιάνηονα Γεςνβίμο. Πνμζεοπήεδηε ζημκ Θευ, επζηαθμφιεκμξ
ηαζ ηζξ πνεζαείεξ ημο ιεβάθμο Σμο αβίμο, κα απμηηήζεζ παζδί. Ο Θευξ απάκηδζε
ζηζξ πνμζεοπέξ ημο πανίγμκηάξ ημο έκακ βζμ, πμο ημκ μκυιαζε Γεχνβζμ. Ζ ιδηένα
ημο Γεςνβίμο ήηακ αδεθθή ημο δζμζηδηή ηδξ Αθελακδνείαξ Ανιεκίμο.
Οζ βμκείξ ημο Γεςνβίμο ημζιήεδηακ υηακ εηείκμξ ήηακ 25 εηχκ. Ο
Γεχνβζμξ ήηακ εθεήιςκ, πθήνδξ αβάπδξ ηαζ ηαθςζφκδξ πνμξ ημοξ πηςπμφξ, ηαζ
αβαπμφζε ηδκ Δηηθδζία. Μεηά ηδκ ημίιδζδ ηςκ βμκέςκ ημο έιεκε ιε ημκ εείμ ημο,
μ μπμίμξ είπε ιυκμ ιία ηυνδ. Μζα ιένα θμζπυκ δ ηυνδ ημο εείμο ημο πήβε εηδνμιή
ιε θζθζηά ηδξ πνυζςπα. Δκχ πενπαημφζακ ημκηά ζε ιζα ιμκή έλς απυ ηδκ πυθδ,
άημοζε ημοξ ιμκαπμφξ ηδξ κα ράθθμοκ οπένμπα φικμοξ. ,ηζ άημοβε ηδκ άββζλε
ιέζα ηδξ, ηαζ νχηδζε ζπεηζηά ημκ ελάδεθθυ ηδξ Γεχνβζμ. Δηείκμξ ηδξ απμηνίεδηε
υηζ μζ ιμκαπμί αοημί εβηαηέθεζρακ ημκ ηυζιμ βζα κα αθμζζςεμφκ ζημκ Κφνζμ
Υνζζηυ ηαζ ηδκ μδήβδζε ζηδκ πίζηδ Σμο. Σδξ ιίθδζε βζα ηδκ ηεθζηή Κνίζδ, ηαηά
ηδκ μπμία μζ αιανηςθμί εα μδδβδεμφκ ζηδκ ηυθαζδ ηαζ μζ δίηαζμζ ζηδ πανά.
ηακ επέζηνερε ζημκ παηένα ηδξ, ημο είπε υηζ πζζηεφεζ ζημκ Υνζζηυ.
Δηείκμξ πνμζπάεδζε, ιζθχκηαξ ιαγί ηδξ, κα ηδ ιεηαπείζεζ ηαζ κα ηδ δεθεάζεζ ιε
οπμζπέζεζξ. Όζηενα πνδζζιμπμίδζε απεζθέξ. ηακ πθέμκ είδε υηζ εηείκδ δεκ ημκ
άημοβε ζε υ,ηζ ηζ ακ έθεβε, δζέηαλε κα ηδκ απμηεθαθίζμοκ, θαιαάκμκηαξ έηζζ ημκ
ζηέθακμ ημο ιανηονίμο.
Ανβυηενα μ δζμζηδηήξ πθδνμθμνήεδηε υηζ οπεφεοκμξ βζα ηδ ιεηαζηνμθή
ηδξ ήηακ μ Γεχνβζμξ. Σμκ ζοκέθααε θμζπυκ ηαζ ημκ οπέααθε ζε θνζηηά
ααζακζζηήνζα. Έπεζηα ημκ έζηεζθε ζηδκ Ακηζκυδ, υπμο ημκ ααζάκζζακ εη κέμο, ηαζ
ηεθζηά ημο απέημρακ ηδκ ηζιία ηεθαθή ημο. Έηζζ, έθααε ηαζ εηείκμξ ημκ ζηέθακμ
ημο ιανηονίμο. Έκαξ δζάημκμξ μκυιαηζ αιμοήθ πανέθααε ημ ηίιζμ ζχια ημο ηαζ ημ
έθενε ζηδκ πυθδ Μακθ, ηδξ επανπίαξ Δθ-Γηίγα. ηακ δ ζφγοβμξ ημο εείμο ημο
Ανιεκίμο ημ πθδνμθμνήεδηε, έζηεζθε κα ημ πάνμοκ ηαζ ημ ημπμεέηδζε ιαγί ιε ημ
ζχια ηδξ ιάνηονμξ ηυνδξ ηδξ ζηδκ Αθελάκδνεζα.
Οη πξεζβείεο ηνπο αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ιανηφνδζε μ άβζμξ Νεπνμφα, μ μπμίμξ ήηακ απυ ηδκ
πενζθένεζα ηδξ Φαβζμφι ηαζ είπε θυαμ Θεμφ. ηακ άημοζε βζα ημοξ ιάνηονεξ, πήβε
ζηδκ Αθελάκδνεζα βζα κα πεεάκεζ βζα ημ υκμια ημο Κονίμο Υνζζημφ.
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Με υναια πθδνμθμνήεδηε υηζ πνέπεζ κα πάεζ ζηδκ Ακηζυπεζα. Καεχξ
ζηεπηυηακ πχξ κα πάεζ εηεί ηαζ ράπκμκηαξ κα ανεζ πθμίμ κα επζαζααζεεί, μ Θευξ ημφ
έζηεζθε ημκ ανπάββεθμ Μζπαήθ, μ μπμίμξ ημκ ιεηέθενε επάκς ζηα θηενά ημο απυ
ηδκ Αθελάκδνεζα ζηδκ Ακηζυπεζα ηαζ ημκ ηαηέααζε εκχπζμκ ημο Γζμηθδηζακμφ. Δηεί
μιμθυβδζε ημκ Κφνζμ Υνζζηυ. Ο Γζμηθδηζακυξ ημκ νχηδζε βζα ημ υκμιά ημο ηαζ ηδ
πχνα ημο, ηαζ υηακ άημοζε ηδκ ζζημνία ημο Νεπνμφα, εαφιαζε βζα ημκ ηνυπμ ιε ημκ
μπμίμ έθεαζε εκχπζυκ ημο.
Ο αοημηνάημναξ ημο πνμζέθενε πμθθά πνήιαηα ηαζ πμθθέξ δζαηνίζεζξ
βζα κα ημκ ιεηαζηνέρεζ απυ ηδκ πίζηδ ημο, αθθά μ Νεπνμφα ηα απέννζρε. Όζηενα μ
Γζμηθδηζακυξ πνδζζιμπμίδζε απεζθέξ, αθθά δεκ ιπυνεζε κα ημκ θμαίζεζ. Μεηά απυ
αοηά, μ αοημηνάημναξ δζέηαλε κα ημκ ααζακίζμοκ ιε δζάθμνμοξ ηνυπμοξ.
Ανπζηά ημκ ααζάκζζακ αθήκμκηαξ εθεφεενα θζμκηάνζα κα ημο επζηεεμφκ.
Μεηά πνμζπάεδζακ κα ημκ ηάρμοκ. Όζηενα ημκ έααθακ ζημκ ηνμπυ πζέγμκηάξ ημκ.
Καηυπζκ ημκ πέηαλακ ζ‟ έκακ θέαδηα ηάης απυ ημκ μπμίμ έηαζβε θςηζά. Σεθζηά ημκ
απμηεθάθζζακ ιε ζπαεί, ηαζ έηζζ έθααε ημκ ζηέθακμ ημο ιανηονίμο. Ο άβζμξ
Νεπνμφα έβζκε ημ πνυηοπμ βζα υζμοξ απυ ηδκ Ακηζυπεζα ιανηφνδζακ ζηδ βδ ηδξ
Αζβφπημο.
οκέαδ κα είκαζ πανχκ ηαηά ημ ιανηφνζμ ημο αβίμο Νεπνμφα μ άβζμξ
Ημφθζμξ Δθ-Αηθαζή. Έηζζ, πανέθααε ημ ζχια ημο ηαζ ιε ιεβάθεξηζιέξ ημ έζηεζθε ιε
δφμ δζημφξ ημο ακενχπμοξ ζηδ πχνα ημο αβίμο Νεπνμφα.
Οη πξεζβείεο ηνπο αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
3) Σδκ αοηή διένα ημζιήεδηε μ άβζμξ Μδκάξ, επίζημπμξ Θιμφεςξ Δθ-Αικηίκη
ζηδ ζιπεθαααΐκ. Ο παηέναξ ημο ήηακ απυ ηδκ πυθδ αιακκμφκη. Ήηακ ημ ιμκαδζηυ
παζδί ηςκ βμκέςκ ημο, πμο είπακ θυαμ Θεμφ ηαζ αζημφζακ ηα ένβα ηςκ ιμκαπχκ,
υπςξ κδζηεία, πνμζεοπή ηαζ άζηδζδ, έςξ υημο δ θήιδ ημοξ δζαδυεδηε ζε υθδ ηδ
πχνα.
Πανυηζ ακάβηαζακ ημκ βζμ ημοξ κα πακηνεοεεί πςνίξ ηδ εέθδζή ημο,
εηείκμξ ζοιθχκδζε ιε ηδ ζφγοβυ ημο κα ηδνήζμοκ πανεεκία. Πανέιεζκακ έηζζ,
ηάκμκηαξ πμθθέξ ιεηάκμζεξ υπςξ μζ ιμκαπμί, θμνμφζακ ηνίπζκα νμφπα ηαζ
πενκμφζακ ηζξ πενζζζυηενεξ κφπηεξ πνμζεοπυιεκμζ ηαζ ιεθεηχκηαξ ημκ θυβμ ημο
Θεμφ. Ο άβζμξ Μδκάξ, εέθμκηαξ κα βίκεζ ιμκαπυξ, ζογήηδζε βζα ημ εέια αοηυ ιε ηδ
ζφγοβυ ημο ηαζ ηδξ είπε: «Γεκ είκαζ ζςζηυ κα αζημφιε ηδ ιμκαπζηή γςή γχκηαξ
ιέζα ζημκ ηυζιμ».
Δηείκδ ζοιθχκδζε ιαγί ημο ηαζ μ άβζμξ πήβε ζηδ ιμκή ημο αααά
Ακηςκίμο, χζηε κα ανίζηεηαζ ιαηνζά απυ ημοξ βμκείξ ημο. Αοημί, ιδ βκςνίγμκηαξ
πμφ ανίζηεηαζ, έραπκακ κα ανμοκ ημκ άβζμ Μδκά βζα κα επζζηνέρεζ ζηδ ζφγοβυ ημο.
Δηείκμξ πήβε ιαγί ιε ημκ αααά Μζπαήθ, μ μπμίμξ έβζκε ανβυηενα ηεζζαναημζηυξ
έηημξ παηνζάνπδξ Αθελακδνείαξ, ζηδ ιμκή ημο αβίμο Μαηανίμο, υπμο έβζκακ
ιμκαπμί. Αοηυ ζοκέαδ ημκ ηαζνυ πμο έθαιπακ μζ δφμ θαεζκμί αζηένεξ αααάξ
Ααναάι ηαζ αααάξ Γααανβάξ. Ο παηέναξ Μδκάξ έβζκε οπμηαηηζηυξ ημοξ. Έιαεε
πμθθά απυ αοημφξ, αημθμφεδζε ημκ δνυιμ ηδξ αζηήζεχξ ημοξ ηαζ αφλδζε ηα
αββεθζηά ημο ένβα, έςξ υημο λεπέναζε ζηδ ιεηάκμζα πμθθμφξ απυ ημοξ παηένεξ.
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Ο ζαηακάξ ημκ θευκδζε βζα ημκ επίπμκμ αβχκα ημο ηαζ ημκ έπθδλε ζηα
πυδζα, ιε απμηέθεζια κα ιείκεζ πεζιέκμξ ζημ πάηςια επί δφμ ιήκεξ. Έπεζηα απυ
αοηυ, μ Κφνζμξ Υνζζηυξ εενάπεοζε ημκ άβζμ Μδκά, μ μπμίμξ κίηδζε ημκ ζαηακά ιε
ηδ δφκαιδ ημο Θεμφ.
Ανβυηενα ηθήεδηε κα θάαεζ ημκ ααειυ ημο επζζηυπμο. ηακ μζ
απεζηαθιέκμζ ημο παηνζάνπδ έθεαζακ ζ‟ αοηυκ ηαζ έιαεε εηείκμξ ημκ θυβμ ηδξ
επζζηέρεχξ ημοξ, έηθαρε ηαζ θοπήεδηε κα αθήζεζ ηδκ ένδιμ. Οζ παηένεξ ημκ
έπεζζακ υηζ αοηυ ήηακ εέθδια Θεμφ. Έηακε οπαημή ηαζ πήβε ιαγί ιε ημοξ
απεζηαθιέκμοξ ζημκ παηνζάνπδ, μ μπμίμξ ημκ πεζνμηυκδζε επίζημπμ Θιμφεςξ.
Ο Κφνζμξ ημο έδςζε ημ πάνζζια κα εεναπεφεζ αζεεκείξ ηαζ κα βκςνίγεζ ηα
ηνφθζα. Έηζζ, βκχνζγε ηζξ ζηέρεζξ ηςκ ακενχπςκ. Οζ επίζημπμζ ηςκ υιμνςκ
επανπζχκ ζοκήεζγακ κα πδβαίκμοκ ζ‟ αοηυκ ηαζ κα ζοζηέπημκηαζ ιαγί ημο.
Άκενςπμζ απυ πακημφ ένπμκηακ κα αημφζμοκ ηζξ δζδαζηαθίεξ ημο. Ήηακ
πκεοιαηζηυξ παηέναξ ηεζζάνςκ παηνζανπχκ ηαζ έεεζε ημ πένζ ημο επάκς ημοξ υηακ
πεζνμημκήεδηακ παηνζάνπεξ. Αοημί ήηακ μζ: αααάξ Αθέλακδνμξ Β΄, αααάξ Κμζιάξ,
αααάξ Θευδςνμξ ηαζ αααάξ Μζπαήθ Α΄.
ηακ μ Κφνζμξ Υνζζηυξ εέθδζε κα ακαπςνήζεζ μ άβζμξ Μδκάξ απυ ημκ
εθήιενμ ημφημ ηυζιμ, ημκ πθδνμθυνδζε ζπεηζηά. Ο αααάξ Μδκάξ ηάθεζε ημοξ
πζζημφξ ηδξ επζζημπήξ ημο ηαζ ημοξ έδςζε εκημθή κα παναιείκμοκ δοκαημί ζηδκ
μνευδμλδ πίζηδ ηαζ κα ηδνμφκ ηζξ εκημθέξ ημο Θεμφ. Καηυπζκ ημοξ ειπζζηεφεδηε
ζηα πένζα ημο αθδεζκμφ ημοξ πμζιέκα, ημο Κονίμο Ηδζμφ Υνζζημφ, ηαζ ακαπχνδζε
απυ ημκ ιάηαζμ ημφημ ηυζιμ βζα κα πάεζ ζημκ Υνζζηυ, ημκ μπμίμ αβαπμφζε. Οζ
πζζημί έηθαζβακ ηαζ ενδκμφζακ βζα ηδκ απχθεζα ημο πμζιέκα ηαζ παηένα ημοξ ιεηά
ημκ Κφνζμ, πμο θνυκηζγε βζα ηζξ ροπέξ ημοξ. Σμκ ηήδεοζακ ηαηά ημκ πνέπμκηα ηνυπμ
ηαζ ημκ απέεεζακ ζημ ικήια ημο υπςξ ημοξ είπε οπμδείλεζ απυ πνζκ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
4) Σδκ αοηή διένα ηεθείηαζ δ ικήιδ ημο ηαεαβζαζιμφ ημο καμφ ημο ηζιίμο
ιεβαθμιάνηονα αβίμο Γεςνβίμο ζηδκ πυθδ Λφδδα. Δπίζδξ, ηεθμφιε ηδ ικήιδ ηςκ
ιεβάθςκ ζδιείςκ ηαζ εαοιάηςκ πμο εκήνβδζε εηεί μ Κφνζμξ, ηα μπμία έβζκακ
βκςζηά ακά ηδκ οθήθζμ.
ηακ μ αοημηνάημναξ Γζμηθδηζακυξ έιαεε βζα ημκ καυ αοηυ, έζηεζθε ημκ
ανπδβυ ημο ζηναηεφιαημξ Δφηθεζμ ιαγί ιε ζηναηζχηεξ, βζα κα ημκ ηαηαζηνέρμοκ. Ο
Δφηθεζμξ πήβε ιε αθαγμκεία εηεί πμο ήηακ δ εζηυκα ημο αβίμο Γεςνβίμο ηαζ άνπζζε
κα πθεοάγεζ ημοξ πνζζηζακμφξ ηαζ ημκ άβζμ. Μ‟ έκα ημκηάνζ πμο είπε ζημ πένζ ημο
πηφπδζε ημ ηακηήθζ πμο έηαζβε ιπνμζηά απυ ηδκ εζηυκα ημο αβίμο Γεςνβίμο ηαζ ημ
έζπαζε. Έκα ιεβάθμ ημιιάηζ απυ ημ ζπαζιέκμ ηακηήθζ έπεζε ζημ ηεθάθζ ημο. Σμκ
ηονίεοζε ιεβάθμξ θυαμξ ηαζ ηνυιμξ ηαζ έπεζε ηάης ιε ημ πνυζςπμ πνμξ ημ έδαθμξ.
Οζ ζηναηζχηεξ ημκ ζήηςζακ βζα κα ημκ θένμοκ πίζς ζηδ πχνα ημο, βκςνίγμκηαξ υηζ
αοηυ πμο ημο ζοκέαδ έβζκε επεζδή πθεφαζε ημκ ιεβαθμιάνηονα. Πέεακε αηζιςηζηά
ζημκ δνυιμ ηδξ επζζηνμθήξ, ηαζ ημκ πέηαλακ ζηδ εάθαζζα.
ηακ μ Γζμηθδηζακυξ έιαεε ζπεηζηά ιε υζα ζοκέαδζακ, μνβίζεδηε ηαζ
απμθάζζζε κα πάεζ μ ίδζμξ ζημκ καυ ηαζ κα ημκ ηαηαζηνέρεζ. Ο Κφνζμξ δεκ ακέπεδηε
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άθθμ ηδκ ειιμκή ημο Γζμηθδηζακμφ κα εθανιυζεζ υ,ηζ είπε απμθαζίζεζ ηαζ ημκ
έπθδλε ιε ηφθθςζδ, εκχ μζ οπήημμζ ηδξ αοημηναημνίαξ ημο ελεβένεδηακ εκακηίμκ
ημο. Ο Κφνζμξ ημο αθαίνεζε ηδ ααζζθεία ηαζ έααθε ζηδ εέζδ ημο ημκ δίηαζμ
αοημηνάημνα Κςκζηακηίκμ. Ο αοημηνάημναξ Κςκζηακηίκμξ έηθεζζε ημοξ
εζδςθμθαηνζημφξ καμφξ ηαζ άκμζλε ηζξ εηηθδζίεξ. Οζ εηηθδζίεξ ηαζ ημ ζφιπακ
μθυηθδνμ πακδβφνζζακ, ζδζαίηενα δε δ εηηθδζία ημο ιεβαθμιάνηονα Γεςνβίμο, ημο
εςεζκμφ αζηένα.
Η πξεζβεία ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέπα ογδόη ηος μηνόρ Υαηούπ
1) Ζ κλήκε ησλ ηεζζάξσλ αζσκάησλ δψσλ.
1) Σδκ διένα αοηή ηεθείηαζ δ ικήιδ ηςκ ηεζζάνςκ αζςιάηςκ γχςκ πμο
ααζηάγμοκ ημκ ενυκμ ημο Θεμφ. Μκδιμκεφμκηαζ απυ ημκ άβζμ Ηςάκκδ, μ μπμίμξ
δζέζςζε ηδ ιανηονία αοηή ζηδκ Απμηάθορή ημο ςξ ελήξ: «Αιέζςξ ήθεα ζημ
Πκεφια· ηαζ ζδμφ έκαξ ενυκμξ ήηακ ημπμεεηδιέκμξ ζημκ μονακυ ηαζ Κάπμζμξ πμο
ηαευηακ επάκς ζημκ ενυκμ. Καζ εηείκμξ πμο ηαευηακ ζημκ ενυκμ ήηακ υιμζμξ ζηδκ
ειθάκζζδ ιε ημοξ πμθφηζιμοξ θίεμοξ ίαζπζ ηαζ ζάνδζμ, ηαζ έκα μονάκζμ ηυλμ οπήνπε
βφνς απυ ημκ ενυκμ υιμζμ ζηδκ ειθάκζζδ ιε ζιανάβδζ. […] ημ ιέζμ ημο ενυκμο
ηαζ βφνς απυ αοηυκ οπήνπακ ηέζζενα γχα βειάηα μθεαθιμφξ ιπνμζηά ηαζ πίζς. Σμ
πνχημ γχμ έιμζαγε ιε θζμκηάνζ, ημ δεφηενμ ιε ιμζπάνζ, ημ πνυζςπμ ημο ηνίημο ιε
πνυζςπμ ακενχπμο, ηαζ ημ ηέηανημ ιε αεηυ πμο πεηάεζ. Καεέκα απυ ηα ηέζζενα
γχα είπε έλδ θηενά ηαζ ήηακ βειάηα απυ μθεαθιμφξ βφνς ημοξ ηαζ ιέζα ημοξ· ηαζ
δεκ έπμοκ ακάπαοζδ μφηε ηδ ιένα μφηε ηδ κφηηα θέβμκηαξ: „„Άβζμξ, Άβζμξ, Άβζμξ,
είκαζ μ Κφνζμξ μ Θευξ μ Πακημηνάηςν, αοηυξ πμο ήηακ, πμο είκαζ, ηαζ πμο
ένπεηαζ‟‟» (Απμη. 4:2-8).
Δπίζδξ,, μ πνμθήηδξ Ζζαΐαξ είπε: «Δίδα ημκ Κφνζμ κα ηάεεηαζ ζε ενυκμ
ρδθυ ηαζ ημπμεεηδιέκμ ρδθά, ηαζ μ μίημξ Σμο ήηακ βειάημξ απυ ηδ δυλα ημο. Καζ
βφνς ημο ζηέημκηακ εναθίι, ιε έλδ θηενά ημ ηαεέκα: Με ηα δφμ ηάθοπηακ
εκηεθχξ ημ πνυζςπμ, ιε ηα δφμ ηάθοπηακ εκηεθχξ ηα πυδζα, ηαζ ιε ηα δφμ
πεημφζακ. Καζ έηναγε ημ έκα ζημ άθθμ θέβμκηαξ: „„Άβζμξ, Άβζμξ, Άβζμξ είκαζ μ
Κφνζμξ ηςκ Γοκάιεςκ· υθδ δ βδ είκαζ βειάηδ απυ ηδ δυλα Σμο‟‟ (Ζζ. 6:1-3).
Αηυιδ, μ πνμθήηδξ Ηεγεηζήθ είπε: «Καζ είδα, ηαζ ζδμφ έκαξ ακειμζηνυαζθμξ ενπυηακ
απυ ημκ Βμννά, ιε έκα ιεβάθμ ζφκκεθμ εκηυξ ημο, ηαζ ιε ιεβάθδ θάιρδ βφνς ημο
ηαζ θςηζά πμο άζηναθηε, ηαζ ζημ ηέκηνμ ημο έιμζαγε ιε ηεπνζιπάνζ, ηαζ ιε ιεβάθδ
θάιρδ ζημ ηέκηνμ ηδξ θςηζάξ. Καζ ζηδ ιέζδ έιμζαγε ιε ηέζζενα γχα. Καζ αοηή
ήηακ δ ειθάκζζή ημοξ: Έιμζαγακ ιε άκενςπμ […] ηαζ ηαεέκα είπε ηέζζενα θηενά.
Καζ ηα πυδζα ημοξ ήηακ ίζζα, ηαζ ηα πέθιαηα ηςκ πμδζχκ ήηακ ζακ ηα πέθιαηα
ιμζπανζμοφ. Άζηναθηακ ζακ ημ πνχια παθημφ πμο θθέβεηαζ…» (Ηεγ. 1:4-7).
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Σέθμξ, μ άβζμξ Ηςάκκδξ μ εοαββεθζζηήξ είπε: «Μεηά απυ αοηά άημοζα
θςκή ιεβάθδ ζημκ μονακυ απυ υπθμ πμθφ, πμο έθεβε: „„Αθθδθμφζα· δ ζηδνία ηαζ δ
δυλα ηαζ δφκαιδ ακήημοκ ζημκ Κφνζυ ιαξ Θευ…‟‟ […] ηαζ ηα ηέζζενα γχα έπεζακ
ηαζ πνμζηφκδζακ ημκ Θευ, μ μπμίμξ ηαευηακ επάκς ζημκ ενυκμ, ηαζ έθεβακ:
„„Αιήκ, αθθδθμφζα‟‟, […] δζυηζ ααζζθεφεζ μ Κφνζμξ μ Θευξ μ Πακημηνάηςν. Αξ
παίνμοιε ηαζ αξ αβαθθυιαζηε ηαζ αξ Σμκ δμλάγμοιε…» (Απμη. 19:1-7).
Ο Κφνζμξ ημπμεέηδζε ηα γχα αοηά δίπθα ζημκ ενυκμ ημο, βζα κα ζηεηεφμοκ
οπέν υθδξ ηδξ ηηίζεςξ. Σμ γχμ ιε ηδ ιμνθή ακενχπμο ζηεηεφεζ βζα ημ ακενχπζκμ
βέκμξ, ημ γχμ ιε ηδ ιμνθή θζμκηανζμφ ζηεηεφεζ βζα ηα ηηήκδ, ημ γχμ ιε ηδ ιμνθή
ιμζπανζμφ ζηεηεφεζ βζα ηα οπυθμζπα γχα, ηαζ ημ γχμ ιε ηδ ιμνθή αεημφ ζηεηεφεζ βζα
ηα πηδκά. Οζ δζδάζηαθμζ ηδξ Δηηθδζίαξ ηηίγμοκ καμφξ πνμξ ηζιήκ ημοξ ηαζ ηα
ικδιμκεφμοκ ηαηά ηδκ πανμφζα διένα.
Οη πξεζβείεο ηνπο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέπα ενάηη ηος μηνόρ Υαηούπ
1) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ παηέξα αββά Ηζαάθ, ηεζζαξαθνζηνχ πξψηνπ
παηξηάξρνπ Αιεμαλδξείαο.
2) Ζ ζχγθιεζε ηεο ελ Νηθαία Οηθνπκεληθήο πλφδνπ.
1) Σδκ διένα αοηή ηαηά ημ έημξ 679 ι.Υ. ημζιήεδηε μ ιέβαξ άβζμξ παηέναξ
αααάξ Ηζαάη, ηεζζαναημζηυξ πνχημξ παηνζάνπδξ Αθελακδνείαξ, μ μπμίμξ
βεκκήεδηε ζημ Δθ-Μπμνμθυξ απυ πθμφζζμοξ βμκείξ πμο είπακ θυαμ Θεμφ. Σμκ
απέηηδζακ πμθφ ηαζνυ ιεηά ημκ βάιμ ημοξ. Καηά ηδ αάπηζζή ημο μ επίζημπμξ πμο
ημκ αάπηζγε είδε έκακ θςηεζκυ ζηαονυ πάκς απυ ημ ηεθάθζ ημο παζδζμφ. Άπθςζε ημ
πένζ ημο παζδζμφ πάκς απυ ημ δζηυ ημο ηεθάθζ ηαζ πνμθήηεοζε ζπεηζηά ιε ημ παζδί
θέβμκηαξ: «Ο Θευξ εα ημο ειπζζηεοεεί ηδκ Δηηθδζία Σμο». Καηυπζκ είπε ζημοξ
βμκείξ ημο: «Να ημκ θνμκηίγεηε, βζαηί είκαζ ζηεφμξ εηθμβήξ ημο Θεμφ».
ηακ ιεβάθςζε, έιαεε βναθή ηαζ βαθμοπήεδηε ιε ηα πνζζζηζακζηά
δυβιαηα ηαζ ηα κάιαηα ηδξ πίζηεςξ. Γζάααγε εκηαηζηά ημοξ αίμοξ ηςκ αβίςκ ηαζ
ήηακ βειάημξ εζςηενζηά απυ ηδκ αβκή γςή ημοξ. Δπζεοιχκηαξ ηδ ιμκαπζηή γςή,
άθδζε ημοξ βμκείξ ημο ηαζ πήβε ζηδκ ένδιμ ημο αβίμο Μαηανίμο. Δηάνδ ιμκαπυξ
ηαζ έβζκε οπμηαηηζηυξ ημο αααά Εαπανίμο ημο δβμοιέκμο. Άββεθμξ Κονίμο είπε
πθδνμθμνήζεζ πνμδβμοιέκςξ ημκ βένμκηά ημο βζα ημκ ενπμιυ ημο, ηαζ εηείκμξ ημκ
οπμδέπεδηε ιε πανά. Μζα ιένα έκαξ απυ ημοξ αβίμοξ παηένεξ ημκ είδε ζηδκ
εηηθδζία ηαζ πνμθήηεοζε βζ‟ αοηυκ θέβμκηαξ; «Ο Υνζζηυξ εα ημο ειπζζηεοεεί ηδκ
Δηηθδζία Σμο».
Ο πάπαξ Ηςάκκδξ, μ ηυηε παηνζάνπδξ, γήηδζε έκακ ιμκαπυ βζα βναθέα ηαζ
πνμζςπζηυ ημο βναιιαηέα. Οζ πανζζηάιεκμζ ημο πνυηεζκακ ημκ ηίιζμ παηένα Ηζαάη.
Ο πάπαξ ηάθεζε ημκ παηένα Ηζαάη ηαζ ημο έδςζε έκα αζαθίμ βζα κα ημ ακηζβνάρεζ. Ο
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αααάξ Ηζαάη ζημπίιςξ έηακε θάεδ ηαηά ηδκ ακηζβναθή, ιε ηδκ εθπίδα υηζ μ πάπαξ
εα ημκ έζηεθκε πίζς οπμθμβίγμκηαξ ηδ δυλα ηςκ ακενχπςκ. ιςξ, υηακ μ πάπαξ
πθδνμθμνήεδηε ηδκ πνυεεζδ ημο αααά Ηζαάη, ημο είπε: «Ζ ακηζβναθή ζμο ήηακ
ηαθή· ιδ θφβεζξ».
ηακ μ αααάξ Ηζαάη ζοκεζδδημπμίδζε υηζ μ παηνζάνπδξ δεκ εα ημκ άθδκε
κα επζζηνέρεζ, πνδζζιμπμίδζε υθδ ημο ηδ βκχζδ ηαζ ηδκ ζηακυηδηά ημο ζηδ βναθή.
Οζ ανεηέξ ημο έβζκακ εονφηενα βκςζηέξ ηαζ έπαζνε ηδξ εηηζιήζεςξ ημο παηνζάνπμο.
Πανυθα αοηά, ηαεχξ μ αααάξ Ηζαάη ελαημθμοεμφζε κα επζεοιεί ηδ ιμκαπζηή γςή, μ
παηνζάνπδξ ημκ άθδζε κα επζζηνέρεζ ζηδκ ένδιμ.
ηακ πθδζίαγε δ ημίιδζδ ημο πάπα Ηςάκκδ, γήηδζε μ ίδζμξ απυ ημκ Κφνζμ
Υνζζηυ κα ημο ηάκεζ βκςζηυ πμζμξ εα ημκ δζαδεπεεί. Σμο εζπχεδηε ζε υναια υηζ μ
οπμηαηηζηυξ ημο Ηζαάη είκαζ εηείκμξ πμο εα ημκ δζαδεπεεί ζημκ ενυκμ. Ο πάπαξ είπε
ζημκ θαυ υηζ, έπεζηα απυ εεία απμηάθορδ ηαζ ιε εκημθή ημο Κονίμο, μ Ηζαάη εα
έπνεπε κα ημκ δζαδεπεεί ζημκ ενυκμ.
ηακ μ αααάξ Ηζαάη ακήθεε ζημκ ενυκμ ηδξ Απμζημθζηήξ Έδναξ, δ
Δηηθδζία έθαιρε απυ θςξ. Ο κέμξ πάπαξ ακαζηφθςζε πμθθμφξ καμφξ, ζδζαίηενα ημκ
καυ ημο αβίμο εοαββεθζζημφ Μάνημο, ηαζ ημ παηνζανπζηυ ιέβανμ.. Τπέζηδ πμθθέξ
δμηζιαζίεξ ηαζ έιεζκε ζημκ παηνζανπζηυ ενυκμ επί ηνία έηδ ηαζ έλδ ιήκεξ. Καηυπζκ
ημζιήεδηε εκ εζνήκδ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ηαηά ημ έημξ 325 ι.Υ., επί ηςκ διενχκ ημο δζηαίμο
αοημηνάημνα Κςκζηακηίκμο, ζοβηεκηνχεδηακ ζε φκμδμ μζ ηνζαηυζζμζ δεηαμηηχ
παηένεξ ηδξ οκυδμο ηδξ Νζηαίαξ. Μεηαλφ ημοξ ήηακ ηαζ μζ πνμηαεήιεκμζ ηςκ
ηεζζάνςκ Απμζημθζηχκ Δδνχκ, μζ μπμίμζ ήηακ μζ: αααάξ Αθέλακδνμξ, δέηαημξ
έκαημξ πάπαξ Αθελακδνείαξ, μ μπμίμξ ζοκμδεουηακ απυ ημκ Αεακάζζμ, ανπζδζάημκυ
ημο ηαζ πνμζςπζηυ ημο βναιιαηέα· Δοζηάεζμξ, ανπζεπίζημπμξ Ακηζμπείαξ·
Μαηάνζμξ, ανπζεπίζημπμξ Ηενμζμθφιςκ. Ο ανπζεπίζημπμξ Ρχιδξ φθαεζηνμξ, θυβς
ηδξ πνμπςνδιέκδξ ημο δθζηίαξ, δεκ πνμζήθεε ζηδ φκμδμ ηαζ έζηεζθε ζηδ εέζδ ημο
δφμ ζενείξ.
Ζ φκμδμξ ζοβηθήεδηε ελαζηίαξ ημο Ανείμο, εκυξ ζενέα ηδξ Αθελακδνείαξ.
Ο Άνεζμξ αθαζθδιμφζε ημκ Τζυ ημο Θεμφ, ημκ Κφνζμ Ηδζμφ Υνζζηυ, ζζπονζγυιεκμξ
υηζ δεκ είκαζ ίζμξ ηαηά ηδκ μοζία ιε ημκ Θευ, ημκ Παηένα ημο, ηαζ υηζ οπήνπε
πνυκμξ ηαηά ημκ μπμίμ μ Τζυξ δεκ οπήνπε.
Ακάιεζα ζ‟ εηείκμοξ πμο παναημθμοεμφζακ ηδ φκμδμ οπήνπακ άβζμζ
παηένεξ πμο, αημθμοεχκηαξ ημοξ απμζηυθμοξ, ιπμνμφζακ κα ακαζηαίκμοκ κεηνμφξ,
κα εεναπεφμοκ αζεεκείξ ηαζ κα επζηεθμφκ ιεβάθα εαφιαηα. Ακάιεζά ημοξ επίζδξ
οπήνπακ άκενςπμζ πμο οπέθενακ ααζακζζηήνζα πάνζκ ηδξ πίζηεχξ ημοξ, έπαζακ
ημοξ μθεαθιμφξ ημοξ, ή ημοξ είπακ ηυρεζ ηα πένζα ή ηα πυδζα, ή ημοξ είπακ ζπάζεζ
ηα δυκηζα, ή ημοξ είπακ αβάθεζ ηα κφπζα, ή ημοξ είπακ ζπάζεζ ηα πθεονά. Έκαξ απυ
αοημφξ ήηακ μ αβςκζζηήξ άβζμξ Παθκμφηζμξ μ μιμθμβδηήξ, έκαξ εη ηςκ επζζηυπςκ
ηδξ Άκς Αζβφπημο, μ μπμίμξ είπε οπμαθδεεί ζε θνζηηά ααζακζζηήνζα επί ηςκ
διενχκ ημο Γζμηθδηζακμφ. Σμο είπακ αβάθεζ ημκ δελζυ μθεαθιυ, ημο είπακ ηάρεζ ηδ
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ζάνηα ημο ανζζηενμφ ημο πμδζμφ, ημκ είπακ αθοζμδέζεζ, ηαζ ημκ είπακ ζηείθεζ κα
ζπάγεζ ιάνιανμ ζ‟ έκα θαημιείμ. Γζα υθα αοηά ημκ απμηαθμφζακ «ιάνηονα ιεηαλφ
ηςκ ζενέςκ». Ήηακ έκαξ άβζμξ βένμκηαξ, αβαπδηυξ απυ ημκ Θευ ηαζ ημοξ πζζημφξ. Ο
Κφνζμξ επεηέθεζε πμθθά εαφιαηα δζά ηςκ δεήζεςκ ηαζ ηςκ πνμζεοπχκ ημο.
ηακ ζοβηεκηνχεδηακ μζ παηένεξ, ηάεζζακ ζηζξ εέζεζξ ημοξ, πμο είπακ
ηαηάθθδθα πνμεημζιαζεεί βζ‟ αοημφξ. Καηυπζκ πνμζήθεε μ δίηαζμξ αοημηνάημναξ
Κςκζηακηίκμξ ηαζ ημοξ παζνέηδζε, ανπίγμκηαξ απυ ηζμκ άβζμ επίζημπμ Παθκμφηζμ,
ημκ μπμίμ οπμθδπηυηακ πμθφ. Ο αοημηνάημναξ αζπάζηδηε ιε πμθφ ζεααζιυ ηζξ
μοθέξ απυ ηζξ πθδβέξ ημο αβίμο. Μεηά ημπμεέηδζε ιπνμζηά ζημοξ παηένεξ ημ
αοημηναημνζηυ ημο ζηήπηνμ ηαζ ημ λίθμξ ημο θέβμκηαξ: «Ηδμφ δ πανμφζα διένα·
έπεηε ηδ δφκαιδ ηδξ ζενςζφκδξ ηαζ ηδ Βαζζθεία, χζηε κα θφκεηε ηαζ κα δέκεηε, υπςξ
είπε μ Κφνζμξ: „„Έπεηε ηδκ ελμοζία κα εηδζχηεηε ή κα ηναηάηε ημκηά ζαξ υπμζμκ
εζείξ ηνίκεηε‟‟».
Σμ Άβζμ Πκεφια θχηζζε ημκ κμο ηςκ πανυκηςκ, μζ μπμίμζ ιεηνήεδηακ ηαζ
ανέεδηακ κα είκαζ ηνζηυζζμζ δεηαεκκέα, μζ εέζεζξ υιςξ ανέεδηακ κα είκαζ
ηνζαηυζζεξ δεηαμηηχ! Έηζζ, εηπθδνχεδηε ημ θυβζμ ημο Κονίμο Υνζζημφ: «πμο
έπμοκ ζοκαπεεί δφμ ή ηνεζξ ζημ υκμιά ιμο, εηεί είιαζ ηαζ εβχ ακάιεζά ημοξ»
(Μαηε. 18:20).
Έθενακ θμζπυκ ημκ Άνεζμ εκχπζυκ ημοξ ηαζ ημο γήηδζακ κα ημοξ εηεέζεζ
ηδκ πίζηδ ημο. Δηείκμξ αθαζθήιδζε θέβμκηαξ: «Ο Παηέναξ οπήνπε υηακ μ Τζυξ δεκ
οπήνπε». ηακ ημο ελήβδζακ ημ ζθάθια ημο ηαζ εηείκμξ δεκ άθθαλε βκχιδ,
αθυνζζακ ηυζμ ημκ ίδζμ υζμ ηαζ υζμοξ ζοιιενίγμκηακ ηζξ απυρεζξ ηαζ ηδκ πίζηδ ημο.
Καηυπζκ ζοκέηαλακ ημκ Κακυκα ηδξ πνζζηζακζηήξ πίζηεςξ πμο είκαζ βκςζηυξ ιε ημκ
υνμ «φιαμθμ ηδξ Πίζηεςξ» (ηδξ Νζηαίαξ), ημ μπμίμ θέεζ:
1. Πηζηεύσ εηο έλα Θεόλ, Παηέξα, Παληνθξάηνξα, πνηεηήλ νπξαλνύ θαη γήο,
νξαηώλ ηε πάλησλ θαη ανξάησλ.
2. Καη εηο έλα Κύξηνλ Ιεζνύλ Φξηζηόλ, ηνλ Υηόλ ηνπ Θενύ ηνλ Μνλνγελή, ηνλ εθ ηνπ
Παηξόο γελλεζέληα πξν πάλησλ ησλ αηώλσλ. Φσο εθ Φσηόο, Θεόλ αιεζηλόλ εθ Θενύ
αιεζηλνύ, γελλεζέληα νπ πνηεζέληα, νκννύζηνλ ησ Παηξί, δη’ νύ ηα πάληα εγέλεην.
3. Τνλ δη’ εκάο ηνπο αλζξώπνπο θαη δηά ηελ εκεηέξαλ ζσηεξίαλ θαηειζόληα εθ ησλ
νπξαλώλ θαη ζαξθσζέληα εθ Πλεύκαηνο Αγίνπ θαη Μαξίαο ηεο Παξζέλνπ θαη
ελαλζξσπήζαληα.
4. Σηαπξσζέληα ηε ππέξ εκώλ επί Πνληίνπ Πηιάηνπ, θαη παζόληα θαη ηαθέληα.
5. Καη αλαζηάληα ηε ηξίηε εκέξα θαηά ηαο Γξαθάο.
6. Καη αλειζόληα εηο ηνπο νπξαλνύο, θαη θαζεδόκελνλ εθ δεμηώλ ηνπ Παηξόο.
7. Καη πάιηλ εξρόκελνλ κεηά δόμεο, θξίλαη δώληαο θαη λεθξνύο· νύ ηεο βαζηιέηαο
νπθ έζηαη ηέινο.
[Γδθαδή: 1. Πηζηεύσ ζε έλα Θεό, Παηέξα, Παληνθξάηνξα (=Παληνδύλακν), ν
νπνίνο δεκηνύξγεζε ηνλ νπξαλό θαη ηε γε, θαη όια ηα νξαηά θαη ηα αόξαηα.
2. Καη ζε έλα Κύξην, ηνλ Ιεζνύ Φξηζηό, ηνλ κνλαδηθό Υηό ηνπ Θενύ, ν νπνίνο
γελλήζεθε από ηνλ Παηέξα πξηλ από όινπο ηνπο αηώλεο. (Πηζηεύσ όηη ν Υηόο είλαη)
θσο από θσο, αιεζηλόο Θεόο από αιεζηλό Θεό, όηη γελλήζεθε θαη δελ
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δεκηνπξγήζεθε, όηη είλαη ηεο ίδηαο νπζίαο κε ηνλ Παηέξα θαη όηη δη’ απηνύ (ηνπ Υηνύ)
έγηλαλ ηα πάληα.
3. (Πηζηεύσ ζ’ Απηόλ, ν νπνίνο) γηα εκάο ηνπο αλζξώπνπο θαη γηα ηε ζσηεξία καο
θαηέβεθε από ηνπο νπξαλνύο θαη ζαξθώζεθε από ην Άγην Πλεύκα θαη ηελ Παξζέλν
Μαξία, θαη έγηλε άλζξσπνο.
4. Καη ν νπνίνο ζηαπξώζεθε γηα εκάο ηελ επνρή ηνπ Πνληίνπ Πηιάηνπ, θαη έπαζε
(ππέζηε ηα Πάζε, ηα καξηύξηα) θαη εηάθε (ζάθηεθε).
5. Καη ν νπνίνο αλαζηήζεθε ηελ Τξίηε εκέξα, ζύκθσλα κε ηηο Γξαθέο.
6. Καη ν νπνίνο αλέβεθε (αλαιήθζεθε) ζηνπο νπξαλνύο θαη θάζηζε ζηα δεμηά ηνπ
Παηέξα.
7. Καη ν νπνίνο έξρεηαη θαη πάιη κε δόμα, γηα λα θξίλεη ηνπο δσληαλνύο θαη ηνπο
λεθξνύο. Η βαζηιέηα ηνπ δελ ζα έρεη ηέινο.]
Ανβυηενα, υηακ ζοβηθήεδηε ηαηά ημο Μαηεδμκίμο, ημο επενμφ ημο Αβίμο
Πκεφιαημξ, δ φκμδμξ ηδξ Κςκζηακηζκμοπυθεςξ, μζ εηαηυκ πεκήκηα παηένεξ μζ
μπμίμζ ζοιιεηείπακ ζ‟ αοηήκ ζοκέηαλακ ηδ ζοκέπεζα ημο ςξ άκς οιαυθμο, δ μπμία
έπεζ ςξ ελήξ:
8. Καη εηο ην Πλεύκα ην Άγηνλ, ην θύξηνλ, ην δσνπνηόλ, ην εθ ηνπ Παηξόο
εθπνξεπόκελνλ, ην ζπλ Παηξί θαη Υηώ ζπκπξνζθπλνύκελνλ θαη ζπλδνμαδόκελνλ, ην
ιαιήζαλ δηά ησλ πξνθεηώλ.
9. Δηο κίαλ, αγίαλ, θαζνιηθήλ θαη απνζηνιηθήλ Δθθιεζίαλ.
10. Οκνινγώ έλ βάπηηζκα εηο άθεζηλ ακαξηηώλ.
11. Πξνζδνθώ αλάζηαζηλ λεθξώλ.
12. Καη δσήλ ηνπ κέιινληνο αηώλνο. Ακήλ.
[Γδθαδή: 8. (Πηζηεύσ) θαη ζην Άγην Πλεύκα, ην νπνίν είλαη θύξην (θπξίαξρν), ην
νπνίν δίλεη δσή, ην νπνίν εθπνξεύεηαη από ηνλ Παηέξα θαη δνμάδεηαη θαη
πξνζθπλείηαη καδί κε ηνλ Παηέξα θαη ηνλ Υηό, ην νπνίν κίιεζε κέζσ ησλ πξνθεηώλ.
9. (Πηζηεύσ) ζε κία, αγία, θαζνιηθή θαη απνζηνιηθή εθθιεζία.
10. Οκνινγώ έλα βάπηηζκα γηα ηελ άθεζε (ζπγρώξεζε) ησλ ακαξηηώλ.
11. Πξνζδνθώ (αλακέλσ, πεξηκέλσ) ηελ αλάζηαζε ησλ λεθξώλ.
12. Καη ηε δσή ηνπ κειινληηθνύ αηώλα (ηεο πεξηόδνπ πνπ ζα έιζεη). Ακήλ.]
Οζ παηένεξ ηδξ οκυδμο απαβυνεοζακ κα πνμζηεεεί ή κα αθαζνεεεί
μηζδήπμηε απυ ημ φιαμθμ ηαζ υνζζακ χζηε υθμζ μζ πζζημί (ηθδνζημί, θασημί,
ιεβάθμζ ηαζ ιζηνμί ζηδκ δθζηία, άκδνεξ ηαζ βοκαίηεξ) κα ημ απαββέθθμοκ ηαζ κα ημ
θέκε ηαηά ηδ Θεία Λεζημονβία ηαζ ζε υθεξ ηζξ πνμζεοπέξ.
Μεηά ημκ αθμνζζιυ ημο Ανείμο ηαζ ηδ ζφκηαλδ ημο οιαυθμο ηδξ
Πίζηεςξ, μζ παηένεξ ηδξ οκυδμο ηδξ Νζηαίαξ ελέδςζακ ηαζ άθθεξ απμθάζεζξ, υπςξ:
i) Ακαθμνζηά ιε ημκ Μέθζημ, επίζημπμ Αζζμοΐη, μ μπμίμξ ακηζδνμφζε ηαηά ημο
ακςηένμο ημο, ημο πάπα Αθελακδνείαξ αβίμο Πέηνμο ημο ιάνηονμξ, δ φκμδμξ
επεηφνςζε ηδκ ελμοζία ημο πάπα Αθελακδνείαξ επί ηςκ οθζζηαιέκςκ ημο, ζηζξ
δζαηάλεζξ οπ‟ ανζειυκ 5, 6 ηαζ 7 ηδξ οκυδμο.
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ii) Ζ φκμδμξ έδςζε θφζδ ζηδκ έκημκδ ακηίεεζδ πμο οπήνπε ιεηαλφ ηςκ
επζζηυπςκ ηδξ Αθνζηήξ ηαζ ηδξ Μζηνάξ Αζίαξ αθεκυξ, ηαζ ημο επζζηυπμο Ρχιδξ
αθεηένμο, ζπεηζηά ιε ημ αάπηζζια ηςκ αζνεηζηχκ. Ζ φκμδμξ απμθάζζζε υηζ ημ
αάπηζζια πμο ηεθμφζακ μζ αζνεηζημί ήηακ άκεο αλίαξ, ζε ακηίεεζδ ιε υ,ηζ
οπμζηήνζγακ μ επίζημπμξ Ρχιδξ ηαζ μζ μπαδμί ημο.
iii) Αηυιδ, μζ παηένεξ ηδξ οκυδμο υνζζακ ηδκ διένα εμνηαζιμφ ηδξ
Ακαζηάζεςξ. Απμθαζίζεδηε υηζ δ Ακάζηαζδ εα έπνεπε κα εμνηάγεηαζ ηαηά ηδκ
Κονζαηή ιεηά ηδκ πακζέθδκμ ημο Πάζπα ηςκ Δαναίςκ. Έηζζ, δεκ εα έπνεπε κα
εμνηάγμοκ ηδκ Ακάζηαζδ πνζκ απυ ημοξ Δαναίμοξ ή ιαγί ιε αοημφξ. Ζ φκμδμξ
ελμοζζμδυηδζε ημκ εηάζημηε πάπα Αθελακδνείαξ (θυβς ηςκ βκχζεχκ ημο ηαζ ηδξ
ζηακυηδηάξ ημο κα οπμθμβίγεζ μνεά ηζξ διενμιδκίεξ) κα βκςζημπμζεί ηδκ διένα ηαηά
ηδκ μπμία εα πνέπεζ κα εμνηάγεηαζ ηάεε έημξ δ Ακάζηαζδ.
Οζ άβζμζ παηένεξ ηδξ οκυδμο ηδξ Νζηαίαξ, αθμφ αεααίςζακ ημκ εεζιυ ηδξ
Δηηθδζίαξ ηαζ εδναίςζακ ημ θςξ ηδξ πίζηεςξ, αημθμφεςξ ακαπχνδζακ βζα ηζξ
εηηθδζζαζηζηέξ ημοξ ημζκυηδηεξ.
Οη πξνζεπρέο ηνπο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέπα δεκάηη ηος μηνόρ Υαηούπ
1) Σν καξηχξην ηεο αγίαο νθίαο θαη ησλ κεη’ απηήο Πελήληα Παξζέλσλ.
2) χγθιεζε ηεο πλφδνπ ηεο Ρψκεο ιφγσ ηεο ενξηήο ησλ Θενθαλείσλ θαη
ηεο Μεγάιεο Σεζζαξαθνζηήο.
1) Σδκ διένα αοηή ιανηφνδζακ μζ άβζεξ αβκέξ Πεκήκηα Πανεέκμζ ηαζ δ ιδηένα
ημοξ μθία. Οζ ιάνηονεξ αοηέξ ήηακ απυ δζάθμνεξ πχνεξ. Ο εείμξ ένςξ ηαζ μ
αζηδηζηυξ αίμξ ηζξ είπακ ζοβηεκηνχζεζ ιαγί ηαζ έηζζ γμφζακ ζε βοκαζηεία ιμκή
πανεέκςκ ζημ Δθ-Ραπά. Ζ αβία μθία, δ δβμοιέκδ, πθήνδξ ζμθίαξ ηαζ πάνζημξ, ηζξ
ηαεμδδβμφζε ζηδκ πκεοιαηζηή αφλδζδ ηαζ πνυμδμ, χζηε έβζκακ ζακ άββεθμζ επί ηδξ
βδξ. Αζημφζακ ηδκ αδζάθεζπηδ πνμζεοπή, κήζηεοακ, ηαζ ιεθεημφζακ ηα ζενά αζαθία
ηαζ ημοξ αίμοξ ηςκ ιμκαπχκ ηαζ ηςκ αβίςκ. Ακάιεζά ημοξ οπήνπακ ηάπμζεξ πμο
γμφζακ ζηδ ιμκή επί εαδμιήκηα έηδ, ηαζ άθθεξ πμο ήηακ κέεξ ζηδκ δθζηία αθθά
εδναίεξ ηαζ δοκαηέξ ζηδκ πίζηδ.
ηακ μ αοημηνάημναξ Ημοθζακυξ μ Πανααάηδξ έιαεε υηζ μ ααζζθζάξ ηδξ
Πενζίαξ απμφν ζηυπεοε κα ημο επζηεεεί, εημίιαζε ημκ ζηναηυ ημο ηαζ ημκ λεηίκδζε
ηδκ εηζηναηεία ηαηά ημο απμφν. Ζ πυθδ Δθ-Ραπά ήηακ ζημκ δνυιμ ημο, ηαζ υηακ
πενκμφζε απυ ηδ ιμκή ηςκ πανεέκςκ, δζέηαλε ημοξ ζηναηζχηεξ κα θμκεφζμοκ ημοξ
εκμίημοξ ηδξ ηαζ κα ηδ θεδθαηήζμοκ. Οζ ζηναηζχηεξ εηηέθεζακ ηδ δζαηαβή:
Καηέημρακ ιε ηα λίθδ ημοξ ηζξ ιμκαπέξ ηαζ έηθερακ υ,ηζ ανήηακ.
Ο αζεαήξ αοηυξ αοημηνάημναξ ηαηαδζηάζεδηε απυ ημκ Κφνζμ κα
ηαηαζθαβεί ζε ιάπδ απυ ημ δυνο εκυξ ζππέα. (Λέβεηαζ πςξ μ ζππέαξ αοηυξ ήηακ μ
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άβζμξ Μενημφνζμξ). Ο αοημηνάημναξ έπεζε απυ ημ άθμβυ ημο ηαζ πέεακε ηαηά ημ
έημξ 363 ι.Υ. ζμ βζα ηζξ αβίεξ πανεέκμοξ, έθααακ ημκ ζηέθακμ ημο ιανηονίμο.
Οη πξνζεπρέο ηνπο αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ζοβηθήεδηε ζηδ Ρχιδ αβία φκμδμξ επί ηςκ διενχκ ημο
πάπα Ρχιδξ Βίηηςνμξ ηαζ ημο πάπα Αθελακδνείαξ αααά Γδιδηνίμο. Ο θυβμξ
ζφβηθδζδξ ηδξ οκυδμο αοηήξ ήηακ ημ βεβμκυξ υηζ ηυηε μζ πνζζηζακμί ηδκ επμιέκδ
ηδξ εμνηήξ ηςκ
Θεμθακείςκ άνπζγακ κδζηεία ζανάκηα διενχκ, δ μπμία
μθμηθδνςκυηακ ηδκ εζημζηή δεοηένα ημο ιδκυξ Αιζίν. Μεηά απυ θίβεξ διένεξ
κήζηεοακ ηαηά ηδ Μεβάθδ Δαδμιάδα ηαζ ηαηυπζκ ηεθμφζακ ηδ θαιπνή εμνηή ηδξ
Ακαζηάζεςξ.
ηακ μ Γδιήηνζμξ ελεθέβδ παηνζάνπδξ ημο ενυκμο ηδξ Αθελακδνείαξ, μ
Θευξ θχηζζε ημκ κμο ημο ιε Θεία Υάνδ. Μεθέηδζε ηα εηηθδζζαζηζηά αζαθία ηαζ
ενιήκεοζε πμθθά απυ αοηά. Καεζένςζε ηδ αάζδ οπμθμβζζιμφ ηςκ διενχκ ηδξ
κδζηείαξ ηαζ ηςκ ηζκδηχκ εμνηχκ, ηζξ μπμίεξ εμνηάγμοιε ιέπνζ ζήιενα. Απέζηεζθε
ακηίβναθα ημο ηνυπμο οπμθμβζζιμφ ζημοξ: αααά Βίηηςνα, παηνζάνπδ Ρχιδξ· αααά
Μάλζιμ, παηνζάνπδ Ακηζμπείαξ· αααά Αβάπζμ, επίζημπμ Ηενμζμθφιςκ.
ηακ μ αααάξ Βίηηςν έθααε ημ ιήκοιά ημο, ημ ακέβκςζε ηαζ ημ εηηίιδζε
ζδζαζηένςξ. Κάθεζε δεηαηέζζενζξ εη ηςκ θμβίςκ επζζηυπςκ ημο ηαζ πμθθμφξ εη ηςκ
θμβίςκ ζενέςκ ημο. Σμ ελέηαζακ, ημ απμδέπεδηακ ηαζ ημ δζέδςζακ ζηζξ πενζμπέξ
ημοξ.
Έηημηε δ ζενά κδζηεία ηαζ δ εμνηή ηδξ Ακαζηάζεςξ μνίγμκηαζ ιε ημκ
ηνυπμ πμο βίκεηαζ έςξ ζήιενα ζηδκ Κμπηζηή Ονευδμλδ Δηηθδζία ιαξ.
Αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Ακήλ.

Ημέπα ενδεκάηη ηος μηνόρ Υαηούπ
1) Ζ θνίκεζε ηεο αγίαο Άλλεο, κεηέξαο ηεο Θενηφθνπ.
2) Μλήκε ηνπ καξηπξίνπ ηνπ αγίνπ Αξρειάνπ θαη ηνπ καξηπξίνπ ηνπ
Διηζζαίνπ ηνπ εγνπκέλνπ.
1) Σδκ διένα αοηή ημζιήεδηε δ εοζεαήξ ηαζ δζηαία Άκκα, ιδηένα ηδξ Γεζπμίκδξ
διχκ Θεμηυημο, ηδξ Πανεέκμο Μανίαξ. Ζ αβία αοηή βοκαίηα ήηακ ηυνδ ημο
Μαηεάκ, οζμφ ημφ Λεοΐ, οζμφ ημο Μεθηί, μ μπμίμξ ήηακ απυβμκμξ ημο ζενέα Αανχκ.
Ζ ιδηένα ηδξ θεβυηακ Μανζάι (Μανία) ηαζ ήηακ απυ ηδ θοθή ημο Ημφδα.
Ο Μαηεάκ είπε ηνεζξ ηυνεξ. Ζ πνχηδ θεβυηακ Μανζάι (Μανία) απυ ηδ
ιδηένα ηδξ ηαζ ήηακ ιδηένα ηδξ αθχιδξ ηδξ ιαίαξ. Γεφηενδ ήηακ δ μθία, ιδηένα
ηδξ Δθζζάαεη, ιδηέναξ ημο αβίμο Ηςάκκμο ημο Βαπηζζημφ. Σνίηδ ήηακ δ αβία Άκκα,
ζφγοβμξ ημο δζηαίμο Ηςαηείι, μ μπμίμξ ήηακ απυ ηδ θοθή ημο Ημφδα. Ζ Άκκα ήηακ
ιδηένα ηδξ Γεζπμίκδξ διχκ Θεμηυημο, ηδξ Πανεέκμο Μανίαξ, ηδξ ιδηέναξ ημο
ςηήνμξ ημο ηυζιμο. Δπμιέκςξ, δ Γέζπμζκά ιαξ Πανεέκμξ Μανία, δ αθχιδ ηαζ δ
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Δθζζάαεη ήηακ ελαδέθθεξ. Μμθμκυηζ βκςνίγμοιε θίβα ζπεηζηά ιε ηδκ αβία Άκκα, ημ
βεβμκυξ υηζ είπε εηθεβεί απυ ημκ Θευ κα βίκεζ ιδηένα ηδξ ιδηέναξ ημο Θεμφ ηαηά
ζάνηα είκαζ εκδεζηηζηυ ηςκ ανεηχκ ηαζ ηδξ δζηαζμζφκδξ ηδξ, δ μπμία ηδκ λεπχνζγε
απυ ηζξ άθθεξ βοκαίηεξ, χζηε κα ηφπεζ ηδξ ιεβάθδξ αοηήξ πάνζημξ. Καεχξ δεκ είπε
παζδζά, δευηακ ζημκ Θευ κα ηδκ απαθθάλεζ απυ ημ υκεζδμξ ηδξ αηεηκίαξ. Έηζζ, μ
Κφνζμξ ηδξ πάνζζε ιία ηυνδ, δ μπμία ζηυνπζζε πανά ζηδκ ίδζα ηαζ ζε υθδ ηδκ
ακενςπυηδηα· είκαζ δ Πανεέκμξ Μανία, δ ιδηένα ημο ςηήνμξ ημο ηυζιμο.
Οη πξεζβείεο ηεο αο είλαη καδί κε όινπο καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ηεθείηαζ δ ικήιδ ημο ιανηονίμο ημο αβίμο Ανπεθάμο ηαζ ημο
ιανηονίμο ημο αααά Δθζζζαίμο ημο δβμοιέκμο.
Οη πξνζεπρέο ηνπο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέπα δυδεκάηη ηος μηνόρ Υαηούπ
1) Δνξηή ηνπ αγίνπ αξραγγέινπ Μηραήι.
1) Σδκ διένα αοηή δ Δηηθδζία ηεθεί ηδκ εμνηή ημο αβίμο ανπαββέθμο Μζπαήθ,
ημο επζηεθαθήξ ηςκ μονακίςκ δοκάιεςκ, μ μπμίμξ ζηέηεηαζ αδζαθείπηςξ εκχπζμκ
ημο ενυκμο ημο Θεμφ, πνεζαεφμκηαξ εη ιένμοξ ημο ακενςπίκμο βέκμοξ.
Ο Ηδζμφξ ημο Ναοή ημκ είδε κα είκαζ ζε ιεβάθδ δυλα ηαζ, ηαεχξ θμαήεδηε
πμθφ, έπεζε ιε ημ πνυζςπμ ζηδ βδ ηαζ ημο είπε: «Δίζαζ δζηυξ ιαξ ή ηςκ
ακηζπάθςκ;». Κζ εηείκμξ απάκηδζε: «Έπς ένεεζ ςξ ανπζζηνάηδβμξ ηδξ ζηναηζάξ ημο
Κονίμο». Καζ μ Κφνζμξ είπε ζημκ Ηδζμφ ημο Ναοή: «Παναδίδς ζηα πένζα ζμο ηδκ
Ηενζπχ ηαζ ημκ ααζζθζά ηδξ» (Ηδζμφξ ημο Ναοή, 5:13-14, 6:2).
Ο ανπάββεθμξ Μζπαήθ ήηακ ιαγί ιε υθμοξ ημοξ αβίμοξ ηαζ ημοξ ιάνηονεξ.
Σμοξ εκίζποε ηαζ ημοξ εκδοκάιςκε, χζηε κα ακηέπμοκ ιε οπμιμκή ηζξ δμηζιαζίεξ
ημοξ ιέπνζ ημ ηέθμξ. Καηά ηδ δςδεηάηδ εηάζημο Κμπηζημφ ιδκυξ ηεθμφκηαζ πνμξ
ηζιήκ ημο εμνηέξ ηαζ πνμζθένεηαζ ζημ υκμιά ημο εθεδιμζφκδ.
Ηδμφ εκδεζηηζηά έκα απυ ηα εαφιαηά ημο: Έκαξ άκδναξ ιε θυαμ Θεμφ
μκυιαηζ Γςνυεεμξ ηαζ δ βοκαίηα ημο Θεμπίζηδ ηεθμφζακ εμνηή πνμξ ηζιήκ ημο
αβίμο ανπαββέθμο Μζπαήθ ηαηά ηδ δςδεηάηδ εηάζημο ιδκυξ. οκέαδ θμζπυκ κα
πενζπέζεζ ζε δοζημθίεξ δ δζηαία αοηή μζημβέκεζα ηαζ κα ιδκ έπεζ ηνυπμ κα ηεθέζεζ
ηδκ εμνηή ημο αβίμο ανπαββέθμο Μζπαήθ. Μάθζζηα, πήνακ ηα νμφπα ημοξ βζα κα ηα
πμοθήζμοκ, χζηε κα ιπμνέζμοκ κα εμνηάζμοκ. Ο ανπάββεθμξ Μζπαήθ
πανμοζζάζεδηε ζημκ Γςνυεεμ ηαζ ημο έδςζε εκημθή κα ιδκ πμοθήζεζ ηα νμφπα ημο
αθθά κα πάεζ ζε ηάπμζμκ πμο είπε πνυααηα ηαζ κα ημο γδηήζεζ έκα πνυααημ αλίαξ
εκυξ ηνίημο ημο δδκανίμο. Έπνεπε επίζδξ κα πάεζ ζε ηάπμζμκ ρανά ηαζ κα πάνεζ έκα
ράνζ αλίαξ εκυξ ηνίημο ημο δδκανίμο, πςνίξ υιςξ κα ημ ακμίλεζ ζπίγμκηάξ ημ, έςξ
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υημο ημφ ειθακζζεεί ηαζ πάθζ μ ανπάββεθμξ. Αηυιδ, έπνεπε κα πάεζ ζε ηάπμζμκ πμο
πμοθμφζε αθεφνζ ηαζ κα πάνεζ υζμ πνεζαγυηακ.
Ο Γςνυεεμξ έηακε υπςξ ημο είπε μ ανπάββεθμξ. Κάθεζε ημκ ηυζιμ, ηαηά
ηδ ζοκήεεζά ημο, βζα κα ηζιήζμοκ υθμζ ηδκ εμνηή ημο ανπαββέθμο Μζπαήθ. ηακ
πήβε ζημ ηεθθάνζ βζα κα θένεζ ημ ηναζί πμο εα πνμζέθενε, ανήηε υθα ηα αανέθζα
βειάηα ηναζί, ηαζ πμθθά άθθα αβαεά.
Με ημ ηέθμξ ηδξ εμνηήξ, ηαζ αθμφ πζα μ ηυζιμξ είπε θφβεζ, μ ανπάββεθμξ
πανμοζζάζεδηε ζημκ Γςνυεεμ, υπςξ πνζκ, ηαζ ημο έδςζε εκημθή κα ακμίλεζ ημ ράνζ
ζπίγμκηαξ ηδκ ημζθζά ημο. Συηε θμζπυκ ανήηε ηνζαηυζζα δδκάνζα απυ πνοζυ ηαζ ηνία
ηένιαηα ημο εκυξ ηνίημο ημο δδκανίμο ημ ηαεέκα. Ο ανπάββεθμξ είπε ζημκ Γςνυεεμ
υηζ ηα ηνία αοηά ηένιαηα ήηακ βζα ημ πνυααημ, ημ ράνζ ηαζ ημ αθεφνζ, ηαζ ηα
ηνζαηυζζα δδκάνζα ήηακ βζ‟ αοηυκ ηαζ ηα παζδζά ημο. Ο Θευξ εοιήεδηε ημοξ ίδζμοξ
ηαζ ηζξ πνμζθμνέξ ημοξ, ηαζ ημοξ ανάαεοζε ηυζμ εδχ, ζημκ πανυκηα ηυζιμ, υζμ ηαζ
ζηδ ααζζθεία ηςκ μονακχκ, ηαηά ηδκ Σεθζηή Κνίζδ. Καεχξ μ Γςνυεεμξ ηαζ δ
ζφγοβυξ ημζο είπακ εηπθαβεί ιε υ,ηζ ζοκέαδ, μ ανπάββεθμξ Μζπαήθ ημφξ είπε: «Δίιαζ
μ ανπάββεθμξ Μζπαήθ, πμο ζαξ έζςζα απυ υθεξ ζαξ ηζξ δμηζιαζίεξ ηαζ έπς
πνμζημιίζεζ ζημκ Θευ ηζξ πνμζθμνέξ ηαζ ηζξ εθεδιμζφκεξ ζαξ. Απυ εδχ ηαζ ζημ
ελήξ δεκ εα ζαξ θείρεζ ζημκ πανυκηα ηυζιμ ηακέκα αβαευ». Σμο έααθακ ααεεζά
ιεηάκμζα ηαζ εηείκμξ πάεδηε απυ ιπνμζηά ημοξ ηαζ ακέαδηε ζημοξ μονακμφξ. Αοηυ
ήηακ έκα απυ ηα ακανίειδηα εαφιαηα ημο ηζιςιέκμο ζήιενα ανπαββέθμο.
Οη πξεζβείεο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέπα δεκάηη ηπίηη ηος μηνόρ Υαηούπ
1) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Σηκνζένπ, επηζθφπνπ Αληηλφεο.
2) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Εαραξίνπ, εμεθνζηφο ηέηαξηνο πάπαο Αιεμαλδξείαο.
1) Σδκ διένα αοηή ημζιήεδηε μ άβζμξ αααάξ Σζιυεεμξ, επίζημπμξ Ακηζκυδξ.
Ήηακ δίηαζμξ ηαζ αβκυξ απυ ιζηνυξ. Έβζκε ιμκαπυξ ζε κεανή δθζηία ηαζ έγδζε γςή
δίηαζδ. Λυβς ηδξ αβκυηδηαξ, ηδξ δζηαζμζφκδξ, ηςκ βκχζεςκ ηαζ ημο ηαθμφ ημο
παναηηήνα, ελεθέβδ επίζημπμξ Ακηζκυδξ. Κήνοηηε ζημοξ πζζημφξ ηαζ μδδβμφζε ημκ
ηυζιμ ζηδκ πίζηδ ημο Υνζζημφ. Χζηυζμ, μ δζμζηδηήξ ηδξ πυθεςξ ημκ ζοκέθααε ηαζ
ημκ ααζάκζζε ιε πμθθμφξ ηαζ θνζηημφξ ηνυπμοξ, ηυζμ ιέζα ζηδ θοθαηή υζμ ηαζ έλς
απυ αοηή, επί ηνία ζοκαπηά έηδ. ηδ θοθαηή οπήνπακ ιαγί ημο πμθθμί πμο είπακ
ζοθθδθεεί βζα ηδκ πίζηδ ημοξ. Ο ηονακκζηυξ δζμζηδηήξ έαβαγε ανηεημφξ απυ αοημφξ
απυ ηδ θοθαηή ηαζ ημοξ ααζάκζγε ιέπνζ εακάημο πμο πνμηαθείημ απυ αζιμνναβία,
ιέπνζ πμο απέιεζκακ ιυκμ θίβμζ ζηδ θοθαηή· μ άβζμξ παηέναξ ήηακ έκαξ απυ αοημφξ.
ιςξ, μ Κφνζμξ ηαηέζηνερε ημκ Γζμηθδηζακυ ηαζ ακέαδηε ζημκ ενυκμ μ
Κςκζηακηίκμξ, μ αοημηνάημναξ πμο αβαπμφζε ημκ Υνζζηυ, μ μπμίμξ δζέηαλε κα
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απμθοθαηζζεμφκ υθμζ υζμζ δζχημκηακ βζα ηδκ πίζηδ ημοξ ζημκ Υνζζηυ, ζε υθεξ ηζξ
πχνεξ πμο ήηακ ηάης απυ ηδκ ελμοζία ημο. Ο παηέναξ Σζιυεεμξ ήηακ έκαξ απυ
εηείκμοξ πμο απμθοθαηίζεδηακ. Πήβε ζηδκ επζζημπή ημο, ζοβηέκηνςζε υθοξ ημοξ
ζενείξ ημο, ηαζ πνμζεοπήεδηακ υθδ ηδ κφηηα ζημκ Κφνζμ. Ο παηέναξ Σζιυεεμξ
πνμζεοπήεδηε βζα ηδ ζςηδνία ηδξ ροπήξ ημο δζμζηδηή πμο ημκ είπε ααζακίζεζ,
θέβμκηαξ: «Κφνζε, επεζδή είκαζ εηείκμξ πμο ιμο έθενε ιεβάθδ εοθμβία θένκμκηάξ ιε
ημκηά ζε έκα, βίκε ιαγί ημο αβαευξ χζηε κα ένεεζ ημκηά μο». Ο ηυζιμξ πμο ήηακ
ζοβηεκηνςιέκμξ βφνς ημο εαφιαζε ηδκ αβκυηδηα ηδξ ηανδζάξ ημο παηένα αοημφ, μ
μπμίμξ εηπθήνςκε ημοξ θυβμοξ ημο Κονίμο ημο: «Να αβαπάηε ημοξ επενμφξ ζαξ, κα
εοθμβείηε υζμοξ ζαξ δίκμοκ ηαηάνεξ, κα εοενβεηείηε υζμοξ ζαξ ιζζμφκ, ηαζ κα
πνμζεφπεζεε βζα υζμοξ ζαξ θένμκηαζ εηδζηδηζηά ηαζ ζαξ δζχημοκ» (Μαηε. 5:44).
Ο δζμηδηήξ, υηακ ημ έιαεε, εαφιαζε ηαζ είπε: «Πίζηεοα υηζ εα ιε
ηαηανζυηακ βζα υζα ημο είπα ηάκεζ, αθμφ ημκ είπα ιεηαπεζνζζεεί απάκενςπα·
ακηζεέηςξ, ιε εοθμβεί. Αθδεζκά, δ πίζηδ ηςκ ακενχπςκ αοηχκ είκαζ πίζηδ εεσηή».
Απέζηεζθε ηαηυπζκ ακενχπμοξ ημο ζημκ αααά Σζιυεεμ. Εήηδζε κα ιάεεζ
βζα ηζξ ανπέξ ηδξ πνζζηζακζηήξ πίζηεςξ. Ο παηέναξ ημφ θακένςζε ημκ θυβμ βζα ημκ
μπμίμ ζανηχεδηε μ Τζυξ ημο Θεμφ ηαζ υζα είπακ πεζ βζ‟ Αοηυκ μζ πνμθήηεξ πμθθά
πνυκζα πνζκ, ηαεχξ ηαζ ημκ ηνυπμ πμο εηπθδνχεδηακ μζ πνμθδηείεξ ημοξ, δίκμκηάξ
ημο απμδείλεζξ απυ ηζξ Γναθέξ.
Έπεζηα απ‟ υθα αοηά, μ δζμζηδηήξ πίζηερε ζημκ Υνζζηυ ηαζ μ αααάξ
επίζημπμξ ημκ αάπηζζε. Όζηενα μ δζμζηδηήξ παναζηήεδηε απυ ημ αλίςιά ημο ηαζ
έβζκε ιμκαπυξ. ζμ βζα ημκ άβζμ Σζιυεεμ, ελαημθμφεδζε κα δζδάζηεζ ηαζ κα
θοθάηηεζ ημ πμίικζυ ημο, έςξ υημο ημζιήεδηε εκ εζνήκδ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ηαηά ημ έημξ 1027 ι.Υ. ημζιήεδηε μ ιέβαξ άβζμξ αααάξ
Εαπανίαξ, ελδημζηυξ ηέηανημξ πάπαξ Αθελακδνείαξ. Ήηακ απυ ηδκ Αθελάκδνεζα ηαζ
πεζνμημκήεδηε ζενέαξ εηεί. Ήηακ αβκυξ ηαζ εοβεκζηυξ ζημκ παναηηήνα.
ηακ ημζιήεδηε μ άβζμξ Φζθυεεμξ, ελδημζηυξ ηνίημξ πάπαξ, μζ επίζημπμζ
ζοβηεκηνχεδηακ βζα κα εηθέλμοκ, ιε ηδκ ηαεμδήβδζδ ημο Θεμφ, ημ πνυζςπμ πμο
εα ήηακ ηαηάθθδθμ κα ημκ δζαδεπεεί. Καεχξ ήηακ ζοβηεκηνςιέκμζ ζημκ καυ ημο
αβίμο Μάνημο ζογδηχκηαξ βζα ημ πμζμξ ήηακ μ πθέμκ ηαηάθθδθμξ βζα ημκ παπζηυ
ενυκμ, πθδνμθμνήεδηακ υηζ έκαξ πθμφζζμξ απυ ηδκ Αθελάκδνεζα μκυιαηζ Ηιπναΐι
(Ααναάι) Μπεκ-Μπζζν, πμο ακήηε ζημ θζθζηυ πενζαάθθμκ ημο παθίθδ (δζμζηδηή),
ημκ είπε δςνμδμηήζεζ, ελαζθαθίγμκηαξ απυ αοηυκ δζάηαβια ιε ημ μπμίμ μνζγυηακ
παηνζάνπδξ. Ο παθίθδξ ημκ έζηεζθε ιε ηδ ζοκμδεία ζηναηζςηχκ ζηδκ Αθελάκδνεζα.
Οζ επίζημπμζ θοπήεδηακ πμθφ ηαζ δεήεδηακ ζημκ Θευ ιε ιία θςκή κα ηδνήζεζ
ιαηνζά απυ ηδκ Δηηθδζία Σμο εηείκμκ πμο ενπυηακ κα πμζιάκεζ ηδκ Δηηθδζία Σμο
φζηενα απυ δςνμδμηία ηαζ επδνεαζιυ ημο παθίθδ. Εήηδζακ απυ ημκ Θευ κα εηθέλεζ
ημ ηαηάθθδθμ πνυζςπμ βζα ημ αλίςια αοηυ.
Καεχξ μζ επίζημπμζ αζπμθμφκηακ ιε ημ γήηδια αοηυ, μ αααάξ Εαπανίαξ
ηαηέαδηε ηα ζηαθζά ηδξ εηηθδζίαξ ηναηχκηαξ έκα ζηεφμξ. Συηε ημ πυδζ ημο
βθίζηνδζε ηαζ έπεζε ηαηναηοθχκηαξ ζηα ζηαθζά, ιέπνζ πμο έθεαζε ζημ έδαθμξ,
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ηναηχκηαξ υιςξ πάκηα ζημ πένζ ημο ημ ζηεφμξ άεναοζημ. Οζ επίζημπμζ ηαζ μζ ζενείξ
εαφιαζακ, ηαζ γήηδζακ ηδ βκχιδ ημο θαμφ ηδξ Αθελακδνείαξ. θμζ ζοιθχκδζακ
υηζ μ αααάξ Εαπανίαξ ήηακ δίηαζμξ ηαζ ηαηείπε πμθθέξ βκχζεζξ. Οζ επίζημπμζ, ιαγί
ιε υθμ ημκ θαυ, ζοιθχκδζακ κα ημκ πεζνμημκήζμοκ παηνζάνπδ.
ηακ έθεαζε μ Ηιπναΐι Μπεκ-Μπζζν, ημοξ ανήηε κα έπμοκ ήδδ
πεζνμημκήζεζ παηνζάνπδ ημκ αααά Εαπανία. ηακ μζ επίζημπμζ δζάααζακ ηδκ
επζζημθή ημο παθίθδ, βζα κα ζηακμπμζήζμοκ ημκ Ηιπναΐι ημκ πεζνμηυκδζακ ζενέα,
ηαζ ιεηά δβμφιεκμ. Σμο οπμζπέεδηακ επίζδξ κα ημκ πεζνμημκήζμοκ επίζημπμ υηακ
εα ήηακ δζαεέζζιδ ηάπμζα επζζημπή.
Ο αααάξ Εαπανίαξ οπέθενε πμθθέξ δμηζιαζίεξ. Δπί παναδείβιαηζ, έκαξ
ιμκαπυξ ημκ είπε ηαηδβμνήζεζ πμθθέξ θμνέξ εκχπζμκ ημο Δθ-Υαηέι (Μπε-ΑινΑθθάπ), μ μπμίμξ έβζκε παθίθδξ ημ 989 ι.Υ. Ο Δθ-Υαηέι ζοκέθααε ημκ πάπα ηαζ ημκ
έννζλε ζηα θζμκηάνζα· υιςξ, εηείκα δεκ ημκ πείναλακ. Ο παθίθδξ μνβίζεδηε ηαηά
ημο θφθαηα ηςκ θζμκηανζχκ, πζζηεφμκηαξ υηζ δςνμδμηήεδηε απυ ημκ πάπα. Γζ‟ αοηυ
άθδζε βζα ηάπμζμ πνμκζηυ δζάζηδια ηα θζμκηάνζα κδζηζηά· ιεηά έζθαλε έκα ανκί ηαζ
έααρε ιε ημ αίια ημο ηα νμφπα ημο πάπα. Όζηενα ημκ έννζλε εη κέμο ζηα θζμκηάνζα,
αθθά ηαζ πάθζ δεκ ημκ πείναλακ, δζυηζ μ Κφνζμξ ηα είπε ελδιενχζεζ. Ο παθίθδξ
εαφιαζε ηαζ δζέηαλε κα πάνμοκ ημκ πάπα απυ εηεί.
Έπεζηα μ παθίθδξ ημκ πέηαλε ζηδ θοθαηή επί ηνεζξ ιήκεξ, ηαηά ηδ δζάνηεζα
ηςκ μπμίςκ ημκ απεζθμφζε ιε εάκαημ ή υηζ εα ημκ πεηάλεζ ζηδ θςηζά, ακ δεκ
απανκείημ ηδ πνζζηζακζηή ημο πίζηδ. Ο παηνζάνπδξ υιςξ δεκ θμαυηακ. Καηυπζκ μ
παθίθδξ πνμζπάεδζε κα ημκ δεθεάζεζ οπμζπυιεκυξ ημο κα ημκ δζμνίζεζ δζηαζηή ιε
δζηαζμδμζία επί υθςκ ηςκ άθθςκ δζηαζηχκ, αθθά εηείκμξ δεκ εκηοπςζζάζεδηε ιε
υθα αοηά ηα βήζκα αλζχιαηα ηαζ δεκ δέπεδηε ηδ δεθεαζηζηή πνμζθμνά ημο παθίθδ.
Σεθζηά, ιε ηδ ιεζμθάαδζδ ηάπμζμο δβειυκα μ παθίθδξ ημκ απεθεοεένςζε.
Ο αααάξ Εαπανίαξ πήβε ζηδκ ένδιμ ηδξ ηήηδξ, υπμο έιεζκε επί εκκέα έηδ,
ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ μπμίςκ μζ πζζημί οπέζηδζακ ιεβάθεξ δμηζιαζίεξ ηαζ
ακηζιεηχπζζακ πμθθά πνμαθήιαηα. Δπίζδξ, ανηεηέξ εηηθδζίεξ ηαηαζηνάθδηακ
ηαηά ηδκ πενίμδμ εηείκδ.
Ο Κφνζμξ Υνζζηυξ ζπθαπκίζεδηε ηδκ Δηηθδζία Σμο ηαζ απμιάηνοκε αοηέξ
ηζξ δμηζιαζίεξ απυ ημκ θαυ Σμο. Αηυιδ, έηακε ημκ παθίθδ κα ιεηαζηναθεί απυ ηδκ
άδζηδ ζοιπενζθμνά ημο. Έηζζ, μ παθίθδξ δζέηαλε κα λακαπηζζεμφκ μζ εηηθδζίεξ πμο
είπακ ηαηαζηναθεί, κα επζζηναθεί ζ‟ αοηέξ υ,ηζ ημοξ είπε αθαζνεεεί πνζκ, ηαζ κα
δπήζμοκ ηαζ πάθζ μζ ηαιπάκεξ ημοξ.
Ο αααάξ Εαπανίαξ έγδζε δχδεηα έηδ ιεηά ηδκ επζζηνμθή ημο απυ ηδκ
ένδιμ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ μπμίςκ έδεζλε ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ βζα ηδκ
απμηαηάζηαζδ ηςκ ηαηεζηναιιέκςκ εηηθδζζχκ ηαζ ηδκ μζημδυιδζδ κέςκ.
Πανέιεζκε παηνζάνπδξ επί εζημζζμηηχ έηδ ηαζ ακαπχνδζε πνμξ ημκ Κφνζμ εκ εζνήκδ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.
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Ημέπα δεκάηη ηεηάπηη ηος μηνόρ Υαηούπ
1) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Μαξηίλνπ, επηζθφπνπ Σνπξψλεο.
1) Σδκ διένα αοηή ημζιήεδηε μ ιεβάθμξ άβζμξ Μανηίκμξ, επίζημπμξ Σμονχκδξ
ηδξ Γαθθίαξ. Γεκκήεδηε απυ πνζζηζακμφξ βμκείξ ζηδκ πυθδ αθάνζα. Έθααε
ανζζημηναηζηή ακαηνμθή ηαζ έβζκε πζζηυξ ηδνδηήξ ηδξ μνεμδυλμο πίζηεςξ.
Καηέααθε ηάεε πνμζπάεεζα ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ μπαδχκ ημο Ανείμο, μζ μπμίμζ
ελμνβίζεδηακ ιαγί ημο. Έηζζ, ημο έζηδζακ εκέδνα πμθθέξ θμνέξ ζημκ δνυιμ ηαζ
ημκ πηφπδζακ.
Καεχξ ζοκέπζγακ κα ημκ ηαηαδζχημοκ, έθοβε απυ ηδκ πυθδ ηαζ πήβε κα
ιείκεζ ζε ιζα ζπδθζά ημκηά ζηδκ αηηή ηδξ Μεζμβείμο. Δηεί ζοκηδνήεδηε ζηδ γςή
ηνχβμκηαξ θοηά.
Ζ θήιδ ημο δζαδυεδηε ζε υθδ ηδ πχνα· έηζζ, ελεθέβδ επίζημπμξ
Σμονχκδξ. Έγδζε απμζημθζηή γςή ηαζ αολήεδηε ζηδ θζθακενςπία ηαζ ηδκ
εθεδιμζφκδ. Ο Κφνζμξ εηέθεζε πμθθά εαφιαηα δζ‟ αοημφ.
Κάπμηε, πενπαηχκηαξ ζημκ δνυιμ, είδε ηάπμζμκ κα δζαηυπηεζ ιζα ηδδεία
ηαζ κα ειπμδίγεζ ηδκ μζημβέκεζα ημο εακυκημξ απυ ημ κα ημκ εάρεζ, ζζπονζγυιεκμξ
υηζ μ κεηνυξ ημφ πνςζημφζε ηεηναηυζζα δδκάνζα. Ο άβζμξ παηέναξ ημκ ζηέηεοζε κα
αθήζεζ ημ κεηνυ ζχια, αθθά εηείκμξ ανκήεδηε. Ο άβζμξ Μανηίκμξ πνμζεοπήεδηε
ηαζ δεήεδηε ζημκ Θευ κα θακενχζεζ ηδκ αθήεεζα. Ο κεηνυξ αιέζςξ ακαζηήεδηε
ηαζ επέπθδλε ημκ άκενςπμ πμο ρεοδχξ ημκ ηαηδβμνμφζε, εηεέημκηαξ εκχπζμκ ηςκ
πανζζηαιέκςκ ηα ρέιιαηά ημο. Όζηενα απυ αοηά, μ άδζημξ άκενςπμξ πέεακε, ηαζ μ
κεηνυξ πμο ακαζηήεδηε ιε ηζξ πνμζεοπέξ ημο αβίμο Μανηίκμο, επέζηνερε ζημ ζπίηζ
ημο ηαζ έγδζε πμθθά πνυκζα.
Ο άβζμξ παηέναξ, μθμηθδνχκμκηαξ ημκ δζαηεηνζιέκμ αίμ ημο, ημζιήεδηε εκ
εζνήκδ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέπα δεκάηη πέμπηη ηος μηνόρ Υαηούπ
1) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ Μαξίνπ-Μελά ηνπ ζαπκαηνπξγνχ.
1) Σδκ διένα αοηή ιανηφνδζε μ άβζμξ Μδκάξ, μ εοθμβδιέκμξ πζζηυξ. Ο παηέναξ
ημο Δοδυλζμξ, δζμζηδηήξ ηδξ Νζηαίαξ, ήηακ απυ ηδκ πυθδ αοηή. Ο αδεθθυξ ημο αβίμο
ημκ θεμκμφζε ηαζ ημκ ηαηδβυνδζε εκχπζμκ ημο αοημηνάημνα. Ο αοημηνάημναξ ημκ
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ιεηέεεζε ζηδκ Αθνζηή ηαζ ημκ δζυνζζε δζμζηδηή ζε υθεξ ηζξ πενζμπέξ ηδξ. Ο ηυζιμξ
πάνδηε, δζυηζ ήηακ θζθεφζπθαπκμξ ηαζ είπε θυαμ Θεμφ.
Ζ ιδηένα ημο Δοθδιία ανπζηά δεκ είπε παζδζά. Κάπμζα διένα πήβε ζηδκ
εηηθδζία ηαηά ηδκ εμνηή ηδξ Γεζπμίκδξ διχκ Πανεέκμο Μανίαξ ζηδκ Άηηνζαδ.
Δηεί έαθεπε ηα παζδζά κα θμνμφκ υιμνθα νμφπα ηαζ κα είκαζ ιε ημοξ βμκείξ ημοξ.
Ακαζηέκαλε ηαζ ζηέηεοζε ιε δάηνοα ιπνμζηά απυ ηδκ εζηυκα ηδξ Γεζπμίκδξ διχκ
Πανεέκμο Μανίαξ κα πνεζαεφζεζ βζ‟ αοηήκ εκχπζμκ ημο αβαπδιέκμο ηδξ Τζμφ, χζηε
κα ηδξ πανίζεζ έκα παζδί. Συηε ελήθεε απυ ηδκ εζηυκα θςκή, δ μπμία είπε: «Αιήκ».
Ζ Δοθδιία αβαθθίαζε βζ‟ αοηυ πμο άημοζε ηαζ ηαηάθααε υηζ μ Κφνζμξ εζζάημοζε
ηζξ πνμζεοπέξ ηδξ. ηακ επέζηνερε ζημ ζπίηζ ηαζ είπε ζημκ ζφγοβυ ηδξ ηζ είπε
ζοιαεί, εηείκμξ απάκηδζε: «Αξ βίκεζ ημ εέθδια ημο Θεμφ».
Ο Κφνζμξ ημοξ πάνζζε ςξ παζδί ημκ άβζμ, ημκ μπμίμ μκυιαζακ Μδκά,
ζφιθςκα ιε ηδ θςκή πμο είπε αημφζεζ δ ιδηένα ημο. ηακ ιεβάθςζε, μζ βμκείξ ημο
ημκ έιαεακ ακάβκςζδ ηαζ βναθή, ηαζ ημο έδςζακ πνζζηζακζηή αβςβή. ηακ έβζκε
έκηεηα εηχκ, μ παηέναξ ημο, ζε πνμπςνδιέκδ δθζηία, ημζιήεδηε. Μεηά απυ ηνία
πνυκζα ημζιήεδηε ηαζ δ ιδηένα ημο. Ο άβζμξ Μδκάξ αθζενχεδηε ζηδ κδζηεία, ηδκ
πνμζεοπή ηαζ ηδκ εκ βέκεζ πνζζηαζκζηή αζμηή. Λυβς ηδξ αβάπδξ υθςκ βζα ημκ ίδζμ
ηαζ ημκ παηένα ημο, ημπμεεηήεδηε ζηδ εέζδ ημο παηένα ημο, πςνίξ υιςξ κα αθήζεζ
ηδκ πίζηδ ημο.
ηακ μ Γζμηθδηζακυξ άνπζζε ηδ δίςλδ ηςκ πνζζηζακχκ ηαζ έδςζε δζαηαβή
κα θαηνεφμκηαζ ηα είδςθα, πμθθμί ιανηφνδζακ εζξ ημ υκμια ημο Κονίμο Υνζζημφ. Ο
άβζμξ Μδκάξ παναζηήεδηε απυ ηδ εέζδ ημο ηαζ πήβε ζηδκ ένδιμ, υπμο έιεζκε επί
πμθθέξ διένεξ θαηνεφμκηαξ ημκ Θευ ιε υθδ ημο ηδκ ηανδζά.
Μζα ιένα είδε ημοξ μονακμφξ κα ακμίβμοκ, ηαζ ιάνηονεξ ζηεθακςιέκμοξ
ιε ςναίμοξ ζηεθάκμοξ. Όζηενα άημοζε ιζα θςκή κα θέεζ: «πμζμξ οπμαάθθεηαζ ζε
ααζακζζηήνζα εζξ ημ υκμια ημο Κονίμο Υνζζημφ εα θάαεζ ημοξ ζηεθάκμοξ αοημφξ».
Μεηά απυ αοηυ επέζηνερε ζηδκ πυθδ πμο πνμδβμοιέκςξ ήηακ δζμζηδηή, ηαζ
μιμθυβδζε ημ υκμια ημο Κονίμο Υνζζημφ. Γκςνίγμκηαξ υηζ ήηακ απυ ανπμκηζηή
μζημβέκεζα, πνμζπάεδζακ κα ημκ ιεηαζηνέρμοκ απυ ηδκ πίζηδ ημο ηαζ ημο
οπμζπέεδηακ ηζιέξ ηαζ αηνζαά δχνα. Καεχξ δεκ άθθαλε ζηάζδ, ημκ θμαένζζακ ιε
απεζθέξ ηαζ μ δζμζηδηήξ δζέηαλε κα οπμαθδεεί ζε ααζακζζηήνζα. ιςξ, μ
αοημηνάημναξ δεκ ιπυνεζε κα ημκ ηάκεζ κα ανκδεεί ηδκ πίζηδ ημο ζημκ Υνζζηυ ηαζ
ημκ έζηεζθε ζημκ αδεθθυ ημο βζα κα ημκ επδνεάζεζ, αθθά ηαζ εηείκμξ απέηοπε.
Σεθζηά, μ αοημηνάημναξ δζέηαλε κα ημκ απμηεθαθίζμοκ ιε λίθμξ, κα νίλμοκ ημ ζχια
ημο ζηδκ πονά ηαζ κα ζημνπίζμοκ ηζξ ζηάπηεξ ζημκ άκειμ. Σμ ζχια έιεζκε ζηδ
θςηζά επί ηνεζξ διένεξ ηαζ ηέζζενζξ κφηηεξ, αθθά έιεζκε ααθααέξ.
Ζ αδεθθή ημο ήθεε ηαζ, δίκμκηαξ ζημοξ ζηναηζχηεξ πμθθά πνήιαηα, ηδκ
άθδζακ κα πάνεζ ημ ζχια. Σμ έααθε ζ‟ έκακ ζάηημ ιε θφθθα ηαζ απμθάζζζε κα πάεζ
ζηδκ Αθελάκδνεζα, υπςξ ηδκ είπε ζοιαμοθεφζεζ πνμδβμοιέκςξ. Δπζαζαάζεδηε
θμζπυκ ζ‟ έκα πθμίμ ιε πνμμνζζιυ ηδκ Αθελάκδνεζα ιαγί ιε ημ ζχια ημο αδεθθμφ
ηδξ.
Καηά ηδ δζάνηεζα ημο ηαλζδζμφ, εαθάζζζα εδνία αβήηακ έλς απυ ημ κενυ
ηαζ επζηέεδηακ ζημοξ επζαάηεξ ημο πθμίμο, μζ μπμίμζ θμαήεδηακ πάνα πμθφ ηαζ
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ηαηαηνυιαλακ. Ζ αδεθθή ημο αβίμο πνμζεοπήεδηε ζημκ Κφνζμ ηαζ γήηδζε ηδκ
πνεζαεία ημο αδεθθμφ ηδξ. Δκχ μζ επζαάηεξ ήηακ θμαζζιέκμζ, λεπήδδζε θςηζά απυ
ηά ημ ζχια ημο αδεθθμφ ηδξ ηαζ ηαηέηαοζε ηα πνυζςπα ηςκ εδνίςκ. Βμφηδλακ
αιέζςξ ζημ κενυ ηαζ, υηακ λακαθάκδηακ, δ θςηζά ηα ηαηέηαοζε ηαζ πάθζ. Σεθζηά,
λακααμφηδλακ ηαζ δεκ λακαθάκδηακ πθέμκ.
ηακ ημ πθμίμ έθεαζε ζηδκ Αθελάκδνεζα, πθήεμξ ηυζιμο αβήηε πνμξ
οπμδμπήκ ιαγί ιε ημκ παηένα παηνζάνπδ. Μεηέθενακ ημ ζενυ ζηήκςια ιε εοθάαεζα
ηαζ ηζιέξ, ηαζ εζζήθεακ ζηδκ πυθδ εμνηάγμκηαξ ζεπηά. Σμ ημπμεέηδζακ ζημκ καυ
ηαζ ιεηά ημ ηφθζλακ ζε αηνζαά ζάαακα. ηακ έθδλε δ πενίμδμξ ηςκ δζςβιχκ,
άββεθμξ Κονίμο πανμοζζάζεδηε ζημκ ζεπηυ παηνζάνπδ αααά Αεακάζζμ ημκ
Απμζημθζηυ. Ο άββεθμξ ημκ ιεηέθενε ηδκ εκημθή ημο Κονίμο κα ημπμεεηήζμοκ ημ
ζηήκςια ημο αβίμο Μδκά επάκς ζε ιζα ηαιήθα ηαζ κα ημ αβάθμοκ έλς απυ ηδκ
πυθδ πςνίξ ηακείξ κα μδδβεί ηδκ ηαιήθα, αθθά κα ηδκ αημθμοεμφκ απυ απυζηαζδ,
έςξ υημο ζηαιαηήζεζ ζε ιένμξ πμο μ Κφνζμξ είπε μνίζεζ. Πενπαημφζακ θμζπυκ πίζς
απυ ηδκ ηαιήθα, έςξ υημο έθεαζακ ζηδ θίικδ Μπαβζάκη ηδξ πενζθενείαξ Μάννζμη.
Δηεί άημοζακ ιζα θςκή κα θέεζ: «Δδχ είκαζ μ ηυπμξ υπμο μ Κφνζμξ επζεοιεί κα
ημπμεεηδεεί ημ ζηήςια ημο αβαπδιέκμο ημο Μδκά». Καηέααζακ ημ ζηήκςια ηαζ ημ
ημπμεέηδζακ ζε ιζα θάνκαηα, ηδκ μπμία απέεεζακ ζε έκακ υιμνθμ ηήπμ. Δηεί
πμθθά εαφιαηα ηεθέζεδηακ δζά ημο ζενμφ ζηδκχιαημξ.
Ανβυηενα μ πθδεοζιυξ ηδξ Πεκηαπυθεςξ επακαζηάηδζε ηαηά ηςκ πυθεςκ
πμο ήηακ βφνς απυ ηδκ Αθελάκδνεζα. Ο ηυζιμξ ήηακ έημζιμξ κα ακηζιεηςπίζεζ ημοξ
Βεναενίκμοξ, υηακ μ δζμζηδηήξ απμθάζζζε κα πάνεζ ημ ζηήκςια ημο αβίμο Μδκά
ιαγί ημο ςξ ζςηήνα ηαζ ζζπονυ πνμζηάηδ ημο. Πήνε ημ ζηήκςια ιοζηζηά, ηαζ ιε ηζξ
εοθμβίεξ ημο αβίμο ηαηαηνυπςζε ημοξ Βεναενίκμοξ ηαζ βφνζζε κζηδηήξ.
Ο δζμζηδηήξ απμθάζζζε κα ιδκ επζζηνέρεζ ημ ζηήκςια ημο αβίμο ζηδ εέζδ
ημο, ηαζ ήεεθε κα ημ πάνεζ ζηδκ Αθελάκδνεζα. ημκ δνυιμ ημο βονζζιμφ, πέναζακ
απυ ηδ θίικδ Μπαβζάκη, ηδκ ανπζηή εέζδ ημο ζηδκχιαημξ ημο αβίμο. Ζ ηαιήθα πμο
ιεηέθενε ημ ζηήκςια βμκάηζζε ηαζ δεκ ήεεθε κα πνμπςνήζεζ, πανυηζ ηδ πηοπμφζακ
ζοκεπχξ. Μεηέθενακ ημ ζηήκςια ζε άθθδ ηαιήθα, αθθά ηζ αοηή πανέιεζκε ζηαεενή
ζηδ εέζδ ηδξ. Σεθζηά, μ δζμζηδηήξ ηαηάθααε υηζ αοηυ ήηακ εέθδια Θεμφ. Έθηζαλε
ιζα θάνκαηα απυ ακεεηηζηυ λφθμ ηαζ ημπμεέηδζε ιέζα ηδξ ηδκ αζδιέκζα θάνκαηα.
Μεηά ηδκ έααθε ζηδκ ανπζηή ηδξ εέζδ ηαζ γήηδζε ηζξ εοθμβίεξ ημο αβίμο Μδκά.
Καηυπζκ επέζηνερε ζηδκ πυθδ ημο.
ηακ μ Κφνζμξ εέθδζε κα απμηαθφρεζ ηδ εέζδ ημο ζηδκχιαημξ ημο αβίμο
Μδκά, ημ έηακε ιε ημκ ελήξ ηνυπμ: Τπήνπε εηεί ζηδκ ένδιμ έκαξ αμζηυξ. Μζα ιένα
έκα πνυααημ πμο είπε ρχνα βθίζηνδζε ηζ έπεζε ζημ κενυ ιζαξ πδβήξ πμο ανζζηυηακ
ημκηά ζηδ εέζδ πμο ήηακ ημ ζηήκςια ημο αβίμο. Μεηά, ημ πνυααημ αβήηε απυ ημ
κενυ ηαζ ηοθίζεδηε ζημ πχια πμο ανζζηυηακ ζημ ιένμξ εηείκμ. Αιέζςξ ημ πνυααημ
εεναπεφεδηε! ηακ μ αμζηυξ είδε ημ εαφια αοηυ, έιεζκε έηπθδηημξ. Πήνε θίβμ απυ
ημ πχια, ημ ακαηάηερε ιε κενυ ηαζ άθεζρε ι‟ αοηυ ηάεε πνυααημ πμο είπε ρχνα,
ηαεχξ ηαζ υζα είπακ άθθεξ αζεέκεζεξ. Αιέζςξ υθα εεναπεφεδηακ.
Σα κέα απυ ηα εαφιαηα αοηά δζαδυεδηακ ζε υθεξ ηζξ πενζμπέξ ηδξ
αοημηναημνίαξ, ιέπνζ πμο ηα έιαεε ηαζ μ αοημηνάημναξ ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ.
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Αοηυξ είπε ιζα ιμκάηνζαδ εοβαηένα, πμο έπαζπε απυ θέπνα. Ο παηέναξ ηδξ ηδκ
έζηεζθε ζημκ ηυπμ πμο θοθαζζυηακ ημ ζηήκςια ημο αβίμο. Δηεί δ ηυνδ, αθμφ
πθδνμθμνήεδηε απυ ημκ αμζηυ πχξ ζοκέαδζακ ηα εαφιαηα, πήνε θίβμ πχια,
πνυζεεζε κενυ, άθεζρε ημ ζχια ηδξ ιε αοηυ, ηαζ ημζιήεδηε ηδ κφηηα εηεί.
Δκχ ημζιυηακ, είδε ζημκ φπκμ ηδξ ημκ άβζμ Μδκά κα θέεζ: «Να ζδηςεείξ
κςνίξ ημ πνςί ηαζ κα ζηάρεζξ ζημ ιένμξ αοηυ· ηυηε εα ανεζξ ημ ζχια ιμο». ηακ
λφπκδζε, δζαπίζηςζε υηζ είπε εεναπεοεεί. Άνπζζε κα ζηάαεζ, υπςξ ηδξ είπε πεζ μ
άβζμξ, ηαζ ανήηε ημ ηίιζμ ζηήκςια. Έζηεζθε ιήκοια ζημκ παηένα ηδξ θέβμκηάξ ημο
ηα κέα. Ο αοημηνάημναξ πάνδηε πάνα πμθφ, εοπανίζηδζε ημκ Κφνζμ ηαζ δυλαζε ημ
υκμιά Σμο. Μεηά έζηεζθε ακενχπμοξ ηαζ πνήιαηα βζα κα ηηίζμοκ ζημ ιένμξ εηείκμ
καυ, ημο μπμίμο μ ηαεαβζαζιυξ έβζκε ηαηά ηδ δεηάηδ πέιπηδ ημο ιδκυξ Μπαμοκά.
Καηά ηδ ααζζθεία ημοξ, μ Ανηάδζμξ ηαζ μ Οκυνζμξ έδςζακ εκημθή κα
ηηζζεεί εηεί πυθδ. Πθήεδ ακενχπςκ πνμζένπμκηακ ζημκ καυ αοηυ γδηχκηαξ ηζξ
πνεζαείεξ ημο εοθμβδιέκμο αβίμο Μδκά. Ο Κφνζμξ ημκ ηίιδζε ιε πμθθά ζδιεία ηαζ
εαφιαηα πμο ηεθέζεδηακ δζά ημο αβκμφ ημο ζηδκχιαημξ. ηακ μζ Άνααεξ ήθεακ
ζηδκ Αίβοπημ, ιενζημί απυ αοημφξ επζηέεδηακ ζηδκ πυθδ ηαζ μ καυξ ηαηαζηνάθδηε·
ιυκμ ενείπζα απέιεζκακ. ηακ μ Μαηανζχηαημξ πάπαξ Αθελακδνείαξ αααάξ
Κφνζθθμξ Σ΄ πεζνμημκήεδηε παηνζάνπδξ ηδξ Απμζημθζηήξ Έδναξ ημο αβίμο
Μάνημο, εκδζαθένεδηε ζδζαζηένςξ κα ηηίζεζ ιεβάθδ ιμκή ζηδκ πενζμπή αοηή
(Μάννζμη) επ‟ μκυιαηζ ημο αβίμο Μδκά. Γζα ηδκ ίδνοζή ηδξ λυδερε ιεβάθμ
πνδιαηζηυ πμζυ. ήιενα οπάνπμοκ πμθθέξ εηηθδζίεξ εκηυξ ηδξ ιμκήξ, ηζξ μπμίεξ
επζζηέπημκηαζ πμθθμί μνευδμλμζ πζζημί, πμο πνμζένπμκηαζ εηεί βζα κα θάαμοκ ηζξ
εοθμβίεξ ημο αβίμο ηαζ κα πνμζεοπδεμφκ. Αηυιδ, αβυναζε ιεβάθδ έηηαζδ βδξ
ηεηναημζίςκ ζηνειιάηςκ πενίπμο ηαζ ηδκ πενζέθναλε. Έηεζνε πμθθμφξ ιμκαπμφξ
πμο ήηακ ηάημπμζ ορδθμφ επζπέδμο επζζηδιμκζηήξ ηαζ ενδζηεοηζηήξ παζδείαξ.
Οη πξεζβείεο ηνπ αγίνπ Μαξίνπ-Μελά αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη
αηώληα ν Θεόο καο. Ακήλ.

Ημέπα δεκάηη έκηη ηος μηνόρ Υαηούπ
1) Αξρή ηεο λεζηείαο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ζηελ Κνπηηθή Δθθιεζία.
2) Ο θαζαγηαζκφο ηνπ λανχ ηνπ αγίνπ Ολνπθξίνπ.
3) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ Ηνχζηνπ ηνπ επηζθφπνπ.
1) Καηά ηδ ζδιενζκή διένα ανπίγεζ δ κδζηεία ηςκ Υνζζημοβέκκςκ ζηδκ Κμπηζηή
ιαξ Δηηθδζία. Γευιεεα ζημκ Κφνζυ ιαξ, μ μπμίμξ ιαξ έζςζε ηαηεααίκμκηαξ ζηδ βδ
βζα κα ιαξ θοηνχζεζ απυ ηα δεζιά ηδξ αιανηίαξ, κα ιαξ αμδεήζεζ κα πνάηημοιε
ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ αβίαξ αοηήξ κδζηείαξ ηαζ ηαε‟ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ γςήξ ιαξ
υ,ηζ είκαζ εοάνεζημ ζε Αοηυκ.
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2) Σδκ αοηή διένα εηεθέζεδ μ ηαεαβζαζιυξ ημο καμφ ημο αβίμο Οκμοθνίμο ημο
ενδιίημο, μ μπμίμξ έγδζε ζημ Δθ-Εαπέν, ζηδκ πενζμπή ημο Καΐνμο.
3) Σδκ αοηή διένα ηεθείηαζ δ ικήιδ ημο ιανηονίμο ημο αβίμο Ημφζημο ημο
επζζηυπμο, μ μπμίμξ ιανηφνδζε ζηα πένζα ημο δβειυκα Μαλίιμο. Αθμφ μ άβζμξ
οπεαθήεδ ζε θνζηηά ααζακζζηήνζα, έθααε ημκ ζηέθακμ ημο ιανηονίμο.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέπα δεκάηη εβδόμη ηος μηνόρ Υαηούπ
1) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Ησάλλνπ ηνπ Υξπζνζηφκνπ.
1) Σδκ διένα αοηή ημζιήεδηε μ ιέβαξ άβζμξ Ηςάκκδξ μ Υνοζυζημιμξ. Γεκκήεδηε
ζηδκ Ακηζυπεζα βφνς ζημ έημξ 347 ι.Υ. απυ πθμφζζμ παηένα, πμο θεβυηακ
εημφκδμξ, ηαζ εοζεαή ιδηένα, πμο θεβυηακ Ακεμφζα. Σμο έδςζακ ηαθή ακαηνμθή,
ζφιθςκδ ιε ηδ πνζζηζακζηή πανάδμζδ. Ανβυηενα πήβε ζηδκ Αεήκα, υπμο ιεθέηδζε
ηδκ εθθδκζηή ζμθία ζε ιία απυ ηζξ πμθέξ ηδξ. Ξεπέναζε πμθθμφξ ζηδ ιυνθςζδ ηαζ
ηδκ ανεηή. Δβηαηέθεζρε ηδ ιαηαζυηδηα ημο ηυζιμο ηαζ έβζκε ιμκαπυξ ζε κεανή
δθζηία ζε ιία απυ ηζξ ιμκέξ ηδξ πενζμπήξ. Δίπε έκακ θίθμ μκυιαηζ Βαζίθεζμ, μ μπμίμξ
είπε βίκεζ ιμκαπυξ ζηδκ ίδζα ιμκή πνζκ απυ αοηυκ. Οζ δφμ θίθμζ είπακ ηα ίδζα
εκδζαθένμκηα ηαζ αζημφζακ πμθθέξ ανεηέξ.
ηακ ημζιήεδηε μ παηέναξ ημο, μ άβζμξ Ηςάκκδξ δεκ ηνάηδζε ηίπμηε απυ
ηδκ παηνζηή πενζμοζία, αθθά έδςζε ηδκ ηθδνμκμιζά ημο ζημοξ πηςπμφξ ηαζ ημοξ
εκδεείξ. Μεηά έγδζε αζηδηζηυ αίμ βειάημ πκεοιαηζηυ αβχκα.
ηδ ιμκή οπήνπε έκαξ φνμξ ενδιίηδξ μκυιαηζ Ζζφπζμξ, μ μπμίμξ ιία
κφηηα είδε ημοξ απμζηυθμοξ Πέηνμ ηαζ Ηςάκκδ κα εζζένπμκηαζ ζημκ πχνμ ημο
Υνοζμζηυιμο. Ο απυζημθμξ Ηςάκκδξ έδςζε ζημκ Υνοζυζημιμ ιία Αβία Γναθή
θέβμκηάξ ημο: «Μδ θμαάζαζ· υπμζμκ δέζεζξ εα ιέκεζ δειέκμξ, ηαζ υπμζμκ θφζεζξ εα
είκαζ θοιέκμξ». Μεηά απυ αοηυ μ βένςκ ενδιίηδξ ηαηάθααε υηζ μ άβζμξ Ηςάκκδξ μ
Υνοζυζημιμξ εα βζκυηακ έκαξ πμζιέκαξ πθήνδξ πίζηεςξ.
Ζ πάνδ ημο Κονίμο πθδιιφνζζε ημκ άβζμ Ηςάκκδ ημκ Υνοζυζημιμ, χζηε
κα ζοββνάρεζ μιζθίεξ ηαζ θμβμοξ, ηαζ κα ενιδκεφζεζ πμθθά αζαθία απυ ηδκ επμπή
αηυιδ πμο ήηακ δζάημκμξ. ημκ ααειυ ημο δζαηυκμο ημκ είπε πεζνμημκήζεζ μ
παηνζάνπδξ Ακηζμπείαξ άβζμξ Μεθέηζμξ. Ανβυηενα πεζνμημκήεδηε πνεζαφηενμξ απυ
ημκ άβζμ Φθααζακυ, δζάδμπμ ημο αβίμο Μεθεηίμο, ιε ηδκ ηαεμδήβδζδ απυ άββεθμ
Κονίμο.
ηακ μ ημζιήεδηε μ παηνζάνπδξ Κςκζηακηζκμοπυθεςξ Νεηηάνζμξ, μ
αοημηνάημναξ Ανηάδζμξ ηάθεζε ημκ άβζμ Ηςάκκδ ηαζ ημκ έηακε παηνζάνπδ. Καηά ηδ
δζάνηεζα ηδξ παηνζανπείαξ ημο πμίιαζκε ιε ηνυπμ απμζημθζηυ. οκέπζζε κα δζδάζηεζ,
κα ηδνφηηεζ ηαζ κα ενιδκεφεζ ηα αζαθία ηδξ Δηηθδζίαξ, παθαζά ηαζ κέα. Δπέπθδηηε
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ιε ηυθιδ ημοξ αιανηςθμφξ ηαζ ημοξ πθμοζίμοξ, πςνίξ κα οπμθμβίγεζ ηδκ ελμοζία ή
ημκ πθμφημ ημοξ.
Ζ αοημηνάηεζνα Δοδμλία, ζφγοβμξ ημο αοημηνάημνα Ανηαδίμο, ήηακ πμθφ
θζθμπνήιαηδ. Απέζπαζε ιε ηδ αία έκακ ηήπμ πμο ακήηε ζε ιία πηςπή πήνα. Ζ πήνα
παναπμκέεδηε βζ‟ αοηυ ζημκ άβζμ, μ μπμίμξ πήβε ζηδκ αοημηνάηεζνα ηαζ, αθμφ ηδκ
επεηίιδζε, ηδξ γήηδζε κα επζζηνέρεζ ημκ ηήπμ ζηδκ ηάημπυ ημο. ηαεχξ δ Δοδμηία
δεκ ημκ οπάημοζε, ηδξ απαβυνεοζε κα πδβαίκεζ ζηδκ εηηθδζία ηαζ κα ημζκςκεί ηςκ
Απνάκηςκ Μοζηδνίςκ. Ζ Δοδμηία ελμνβίζεδηε ηαζ ζοβηάθεζε φκμδμ απυ
επζζηυπμοξ ημοξ μπμίμοξ μ άβζμξ Ηςάκκδξ είπε πνμδβμοιέκςξ α. θμνίζεζ ελαζηίαξ
ηςκ πμκδνχκ ημοξ ένβςκ ηαζ ηδξ ηαημδζαπείνζζήξ ημοξ. Αοημί θμζπυκ ηαηαδίηαζακ
ημκ άβζμ ζε ελμνία. Συπμξ ηδξ ελμνίαξ ημο ήηακ δ κήζμξ Πναίκεημξ ηδξ
Πνμπμκηίδαξ, αθθά δ ελμνία ημο δεκ δζήνηεζε πενζζζυηενμ απυ ιία κφηηα! Ο θαυξ
ελαβνζχεδηε ηαζ ζοβηεκηνχεδηε βφνς απυ ηα αοημηναημνζηά ακάηημνα,
απαζηχκηαξ ηδκ επζζηνμθή ημο παηνζάνπμο. Δκχ μζ πζζημί ήηακ ααεζά θοπδιέκμζ βζα
ημκ δίηαζμ πμζιέκα ημο, έθααε πχνα ιεβάθμξ ζεζζιυξ, μ μπμίμξ ζπεδυκ ηαηέζηνε ρε
ηδκ πυθδ, ηνμιμηναηχκηαξ ημοξ πάκηεξ. Οζ πζζημί εεχνδζακ υηζ μ ζεζζιυξ αοηυξ
ήηακ ζδιείμ ηδ ξ μνβήξ ημο Κονίμο, δ μπμία πνμηθήεδηε θυβς ηδξ ελμνίαξ ημο
αβίμο. Ζ Δοδμλία ηανάπεδηε ηαζ δ ροπή ηδξ ααζακζγυηακ· έηζζ, πήβε εζπεοζιέκα
ζημκ ζφγοβυ ηδξ, γδηχκηαξ ημο κα επακαθένεζ απυ ηδκ ελμνία ημκ άβζμ. Με ημ πμο
έθαιρε ημ θςξ ημο πμζιέκα ζημ πμίικζυ ημο, δ θφπδ ηςκ πζζηχκ ιεηααθήεδηε ζε
πανά ηαζ μ ενήκμξ έδςζε ηδ εέζδ ημο ζε άζιαηα πανάξ ηαζ αβαθθζάζεςξ.
Δκημφημζξ, δ αθθαβή ηδξ ηαηάζηαζδξ δεκ ηνάηδζε βζα πμθφ. ε ιζα ιεβάθδ
πθαηεία δίπθα ζημκ καυ ηδξ Αβίαξ μθίαξ είπε ζηδεεί έκα άβαθια ηδξ
αοημηνάηεζναξ Δοδμλίαξ απυ αζήιζ. Καηά ηδκ διένα ηςκ εβηαζκίςκ ημο αβάθιαημξ,
ιενζημί ποδαίμζ άκενςπμζ πυνερακ έλαθθα, έπαζλακ ηοπενά παζπκίδζα, ηαζ ζημ ηέθμξ
επζδυεδηακ ζε ακδεζηυηδηεξ ηαζ αημθαζία. Ο άβζμξ Ηςάκκδξ, απυ ημ γήθμ ημο κα
ζοβηναηήζεζ ηδκ ελάπθςζδ ηδξ ακδεζηυηδηαξ, ζηδθίηεοζε ημοξ ακενχπμοξ αοημφξ
ζηζξ μιζθίεξ ημο, δείπκμκηαξ εανναθέα ηδκ απμδμηζιαζία ημο βζα ηδ ζοιπενζθμνά
ημοξ. Οζ επενμί ημο εηιεηαθθεφεδηακ ημκ γήθμ ημο ηαζ ημκ ηαηδβυνδζακ εκχπζμκ
ηδξ αοημηνάηεζναξ επεζδή μ άβζμξ είπε πεζ: «Ζ Ζνςδζάδα ζδηχεδηε ηαζ πυνεοζε ηαζ
γήηδζε ηδκ ηεθαθή ημο Ηςάκκμο ημο Βαπηζζημφ επί πίκαηζ (ζε πζάημ)». Ζ ζηθδνή
αοηή ηαηδβμνία έδςζε ζηδκ αοημηνάηεζνα ιζα ηαθή αθμνιή βζα κα ημκ ηαηαδζηάζεζ
ζε ελμνία. Έδςζε ιάθζζηα εκημθή ζημοξ ζηναηζχηεξ πμο εα ημκ θνμονμφζακ ηαηά
ηδ ιεηάααζή ημο ζηδκ ελμνία κα ιδκ ημκ αθήζμοκ ζε δζοπία. Έηζζ, ημκ πήβαζκακ
ζοκεπχξ απυ δς ηζ απυ ηεζ, έςξ υημο έθεαζακ ζηδκ πυθδ Κυιακα, υπμο δ οβεία ημο
πεζνμηένεοζε· εηεί, ημζιήεδηε εκ εζνήκδ ηαηά ημ έημξ 407 ι.Υ. Καηά ηδ ααζζθεία
ημο Θεμδμζίμο Β΄, βζμο ημφ αοημηνάημνα Ανηαδίμο (μ μπμίμξ είπε ελμνίζεζ ημκ άβζμ
Ηςάκκδ), ημ ζηήκςια ημο άβζμο Ηςάκκδ ιεηαθένεδηε ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ,
υπμο ημπμεεηήεδηε ζημκ καυ ηςκ Αβίςκ Απμζηυθςκ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.
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Ημέπα δεκάηη ογδόη ηος μηνόρ Υαηούπ
1) Σν καξηχξην ησλ αγίσλ γπλαηθψλ Σαξαζίαο θαη Ηνπλίαο.
2) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ απνζηφινπ Φηιίππνπ.
1) Σδκ διένα αοηή ιανηφνδζακ μζ δφμ άβζεξ βοκαίηεξ Σαναζία ηαζ Ημοκία. Ζ
Σαναζία ήηακ ηυνδ ημο εζδςθμθάηνδ αοημηνάημνα Αδνζακμφ, μ μπμίμξ, θυβς ηδξ
ιεβάθδξ ημο αβάπδ πνμξ αοηήκ, ηδξ έηηζζε εζδζηά βζ‟ αοηήκ έκα ιζηνυ δςιάηζμ, υπμο
εα ιπμνμφζε κα ηθείκεηαζ ηαζ κα ανίζηεηαζ ιαηνζά απυ ημοξ ακενχπμοξ.
Ζ Σαναζία ζηεπηυηακ αδζαθείπηςξ ηδ ιαηαζυηδηα ημο ηυζιμο ηαζ ημ ηέθμξ
ηδξ γςήξ. Νοπεδιενυκ γδημφζε ηαεμδήβδζδ πνμξ ημκ μνευ δνυιμ. Μζα κφηηα είδε
ζε υναια έκα πνυζςπμ κα ηδξ θέεζ: «Φένε ηδκ πανεέκμ Ημοκία, ηυνδ ημο
Φζθμζθαίνςκμξ, ηαζ εα ζε δζδάλεζ ημκ δνυιμ ημο Κονίμο». ηακ δ Σαναζία
λφπκδζε, δ ροπή ηδξ αβαθθίαζε ηαζ έζηεζθε κα εζδμπμζήζμοκ ηδκ Ημοκία, δ μπμία
ήνεε αιέζςξ. Ζ πνζβηήπζζζα Σαναζία οπμδέπεδηε ηδκ Ημοκία, οπμηθίεδηε ιπνμζηά
ηδξ ηαζ ηδκ αβηάθζαζε.
Ζ Ημοκία άνπζζε κα ηδξ θέεζ ζπεζηά ιε ημκ θυβμ ηδξ ζάνηςζδξ ημο Τζμφ
ημο Θεμφ, λεηζκχκηαξ απυ ηδ δδιζμονβία ημο Αδάι ηαζ ημ πχξ έβζκε δ έλςζή ημο
απυ ημκ Πανάδεζζμ, ηαζ ζοκέπζζε ιε ημκ Καηαηθοζιυ ηαζ ηδκ ακαηαίκζζδ ηδξ
Γδιζμονβίαξ, ηδκ αζηία ηδξ εζδςθμθαηνείαξ, ηδκ ειθάκζζδ ημο Θεμφ ζημκ Ααναάι,
ηδκ έλμδμ ηςκ Ηζναδθζηχκ απυ ηδκ Αίβοπημ, ημ πχξ μζ πνμθήηεξ ηήνολακ ηδκ
έθεοζδ ημο Τζμφ ημο Θεμφ, ηδκ ηαηάααζή Σμο απυ ημοξ μονακμφξ ηαζ ηδ ζάνηςζή
Σμο εη ηδξ Πανεέκμο, ηαζ, ηέθμξ, βζα ηδ θφηνςζδ ημο ηυζιμο απυ ηα πένζα ημο
ζαηακά. Καηέζηδζε ζαθέξ ζηδκ Σαναζία ηζ εα απμθαφζμοκ μζ εεμζεαείξ, δδθαδή
μονάκζα πάνδ ζηδκ αζχκζα γςή. ηακ δ πανεέκμξ πνζβηήπζζζα ηα άημοζε υθα αοηά,
δ ροπή ηδξ αβαθθίαζε ζημκ φρζζημ ααειυ. Οζ θυβμζ ηδξ Ημοκίαξ ήηακ βθοηφηενμζ ηζ
απυ ημ ιέθζ ζη‟ αοηζά ηδξ Σαναζίαξ, δ μπμία πίζηερε αιέζςξ ζημκ Κφνζμ Ηδζμφ
Υνζζηυ, ζημκ Οπμίμ ακήηεζ δ δυλα. Οζ δφμ πανεέκμζ πνυζθενακ κοπεδιενυκ
θαηνεία κδζηεφμκηαξ ηαζ πνμζεοπυιεκεξ. Μζα κφηηα είδακ ζε υκεζνμ ημκ Κφνζμ
Υνζζηυ ηαζ ηδ ιδηένα ημο, ηδκ Πανεέκμ Μανία. Ο Κφνζμξ έεεζε ημ πένζ Σμο επάκς
ζηα ηεθάθζα ημοξ ηαζ ηζξ εοθυβδζε.
Δκ ης ιεηαλφ, μ παηέναξ ηδξ Σαναζίαξ, μ αοημηνάημναξ Αδνζακυξ, είπε
πάεζ ζημκ πυθειμ. ηακ επέζηνερε, δ ηυνδ ημο είπε αννααςκζαζεεί, ιε ζημπυ ημκ
βάιμ. Πνζκ απυ ηδ βαιήθζα ηεθεηή, μ παηέναξ γήηδζε απυ ηδκ ηυνδ κα πνμζθένεζ
εοιίαια ζημκ εευ Απυθθςκα πνμημφ ανπίζεζ κα εημζιάγεηαζ βζα ημκ βαιπνυ. Δηείκδ
ημο είπε; «Παηένα, πχξ ιπμνείξ κα αθήκεζξ ημκ Θευ μονακμφ ηαζ βδξ ηαζ κα
πνμζηοκείξ ηα αδεθονά είδςθα; Γφνκα, παηένα ιμο, ζημκ Θευ, μ Οπμίμξ ζε
δδιζμφνβδζε ηαζ ζηα πένζα ημο Οπμίμο είκαζ δ γςή ηαζ μ εάκαηυξ ζμο».
ηακ μ Αδνζακυξ άημοζε ηα θυβζα αοηά απυ ηδκ ηυνδ ημο, πμο δεκ ηα είπε
λακαημφζεζ πμηέ πνζκ, νχηδζε πμζμξ ηδξ ηα δίδαλε υθα αοηά. Σμο είπακ υηζ εηείκδ
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πμο ηδξ πήνε ηα ιοαθά ήηακ δ ηυνδ ημο Φζθμζθαίνςκμξ Ημοκία. Συηε δζέηαλε κα
ηαμφκ ηαζ μζ δφμ. Οδήβδζακ ηζξ πανεέκμοξ έλς απυ ηδκ πυθδ εκχ εηείκεξ
θμνμφζακ αηυιδ ηα υιμνθα νμφπα ημοξ ηαζ ηα ημζιήιαηά ημοξ. Οζ δμφθμζ ημοξ ηαζ
μζ εεναπαζκίδεξ ημοξ έηθαζβακ. θμζ μζ ηάημζημζ ηδξ πυθδξ θοπμφκηακ ηα κεζάηα ηςκ
δφμ αοηχκ αβίςκ βοκαζηχκ ηαζ ημοξ γδημφζακ κα οπμηαπεμφκ ζημ εέθδια ημο
αοημηνάημνα ηαζ κα πνμζθένμοκ εοιίαια ζηα είδςθα, υιςξ εηείκεξ ανκμφκηακ.
ηακ έζηαρακ ημ θάηημ ηαζ άκαρακ ηδ θςηζά, μζ δφμ άβζεξ ηνάηδζακ δ ιία ημ πένζ
ηδξ άθθδξ ηαζ έπεζακ ιαγί ζηδ θςηζά. ηάεδηακ υνεζεξ ζηδ θςηζά, έζηνερακ ηα
πνυζςπά ημοξ πνμξ ηδκ Ακαημθή ηαζ πνμζεοπήεδηακ, ηάηζ πμο είδακ πμθθμί. ηακ
πζα δ θςηζά έζαδζε, ιενζημί πζζημί πμο ανίζημκηακ εηεί πήβακ κα πάνμοκ ηα
ζχιαηά ηςκ δφμ πανεέκςκ. Σα ανήηακ κα είκαζ ημθθδιέκα ημ έκα επάκς ζημ άθθμ,
εκχ ηα νμφπα ημοξ ηαζ ηα ημζιήιαηά ημοξ δεκ είπακ ηαεί. Έηνορακ ηα ζχιαηά ημοξ
ζε αζθαθέξ ιένμξ ιέπνζ ημ ηέθμξ ηςκ δζςβιχκ ηαζ ιεηά έηηζζακ ιεβάθμ καυ πνμξ
ηζιήκ ημοξ.
Η κεηέξα ησλ δύν απηώλ αγίσλ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ηαηά ημ έημξ 80 ι.Υ. ιανηφνδζε μ άβζμξ απυζημθμξ Φίθζππμξ,
έκαξ εη ηςκ δχδεηα ιαεδηχκ. Σμο έθαπε μ ηθήνμξ κα πάεζ ζηδκ Αθνζηή ηαζ
ζηζξβφνς πενζμπέξ. Πήβε ηαζ ηήνολε εζξ ημ υκμια ημο Κονίμο Υνζζημφ. Δηεί ηέθεζε
πμθθά ζδιεία ηαζ εαφιαηα, ηα μπμία ελέπθδλακ ημκ ημπζηυ πθδεοζιυ.
Αθμφ μδήβδζε ημοξ ηαημίημοξ ηςκ πενζμπχκ ζηδ βκχζδ ημο Θεμφ,
αεααζχκμκηάξ ημοξ ζηδκ πίζηδ, πήβε ζηδκ Ηενάπμθδ, υπμο επίζδξ μδήβδζε ημοξ
ακενχπμοξ ζηδ βκχζδ ημο Θεμφ.
ιςξ, υζμζ δεκ πίζηεοζακ έηακακ υθμζ ιαγί ζοιαμφθζμ βζα κα ημκ
θμκεφζμοκ, ηαηδβμνχκηαξ ημκ βζα απείεεζα ζηδ δζαηαβή ημο ααζζθζά κα
απαβμνεφεηαζ ζε ηάεε λέκμ δ είζμδμξ ζηδκ πυθδ. Πήδδζακ επάκς ημο ηαζ ημκ
ζοκέθααακ, εηείκμξ υιςξ ημοξ είπε παιμβεθαζηυξ: «Γζαηί ιέκεηε ιαηνζά απυ ηδκ
αζχκζα γςή ηαζ βζαηί δεκ ζηέπηεζηε ηδ ζςηδνία ηςκ ροπχκ ζαξ;». Αθθά αοημί δεκ
έδζκακ ηαιιία ζδιαζία ζηα θυβζα ημο· ακηζεέηςξ, ημκ οπέααθακ ζε θνζηηά
ααζακζζηήνζα ηαζ ημκ ζηαφνςζακ ιε ημ ηεθάθζ πνμξ ηα ηάης. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ
ζηαφνςζδξ έβζκε ζεζζιυξ. Ο ηυζιμξ ηνμιμηναηήεδηε ηαζ άνπζζε κα ηνέπεζ ιαηνζά.
Κάπμζμζ πζζημί πήβακ ζημ ζδιείμ ηδξ ζηαφνςζδξ ηαζ εέθδζακ κα απμηαεδθχζμοκ
απυ ημκ ζηαονυ ημκ άβζμ, αθθά εηείκμξ ημοξ γήηδζε κα ημκ αθήζμοκ ζηαονςιέκμ,
χζηε κα ηεθεζχζεζ ημκ αβχκα ημο ηαζ κα θάαεζ ημκ ζηέθακμ ημο ιανηονίμο. Άθδζε
ηδκ ροπή ημο ζηα πένζα ημο Υνζζημφ ηαζ έθααε ημκ ζηέθακμ ηδξ αζςκίμο δυλδξ ηαηά
ημ έημξ 80 ι.Υ. Δηάθδ εηεί πμο ιανηφνδζε.
Καηά ημκ έηημ αζχκα ι.Υ. ιεηαθένεδηε ζηδ Ρχιδ ημ ζηήκςια ημο αβίμο
Φζθίππμο, δζά ημο μπμίμο μ Κφνζμξ εηέθεζε πμθθά ζδιεία ηαζ εαφιαηα.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

134

Ημέπα δεκάηη ενάηη ηος μηνόρ Υαηούπ
1) Ο θαζαγηαζκφο ηνπ λανχ ησλ αγίσλ εξγίνπ θαη Βάθρνπ.
2) Μλήκε ηνπ θεξχγκαηνο ηνπ αγίνπ απνζηφινπ Βαξζνινκαίνπ.
1) Σδκ διένα αοηή έβζκε μ ηαεαβζαζιυξ ημο καμφ ηςκ αβίςκ ενβίμο ηαζ Βάηπμο
11
ζηδκ πυθδ Ρμοζαθά. ηακ ιανηφνδζε μ άβζμξ ένβζμξ ζηδκ πυθδ αοηή, ιενζημί
πζζημί πανέθααακ ημ ζχια ημο, ημ εημίιαζακ βζα ηδκ ηαθή, ημ θφθαλακ ζημ ζπίηζ
ημοξ ηαζ άκαρακ ιπνμζηά ημο θαιπάδεξ ηαζ ηακηήθζα. ηακ δ πενίμδμξ ηςκ
δζςβιχκ έθααε ηέθμξ, έαβαθακ απυ ημ ζπίηζ ημ ζηήκςια ημο αβίμο ηαζ έηηζζακ
ιεβάθμ καυ πνμξ ηζιήκ ημο. Καηά ηδκ διένα ημο ηαεαβζαζιμφ ημο καμφ
ζοβηεκηνχεδηακ δεηαπέκηε επίζημπμζ ηαζ ζοιιεηείπε πθήεμξ θαμφ. ηακ ημ
ζηήκςια ημο αβίμο ιεηαθενυηακ ιέζα ζημκ καυ, ιονυαθοζε, ηαζ πμθθμί αζεεκείξ
πμο ιε πίζηδ αθείθεδηακ ιε ημ ιφνμ αοηυ εεναπεφεδηακ.
Η επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
12

2) Σδκ αοηή διένα ηεθείηαζ δ ικήιδ ημο αβίμο Βανεμθμιαίμο,
εκυξ ηςκ
δχδεηα απμζηυθςκ, μ μπμίμξ ηήνολε ζηδκ υαζδ Αθ-Κανβά ηαζ μδήβδζε ημκ ηυζιμ
ζηδ βκχζδ ημο Θεμφ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέπα εικοζηή ηος μηνόρ Υαηούπ
1) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Αληαλνχ, δεπηέξνπ πάπα Αιεμαλδξείαο.
2) Ο θαζαγηαζκφο ηνπ λανχ ηνπ πξίγθεπνο Θεφδσξνπ, γηνπ ηνπ Ησάλλνπ Δινηκπ, θαη ηνπ λανχ ηνπ πξίγθεπνο Θενδψξνπ Δι-Μηζξέθε.
1) Σδκ διένα αοηή ηαηά ημ έημξ 86 ι.Υ. ημζιήεδηε μ άβζμξ παηέναξ αααάξ
Ακζακυξ, δεφηενμξ πάπαξ Αθελακδνείαξ, μ μπμίμξ ήηακ απυ ηδκ ίδζα πυθδ. Οζ βμκείξ
ημο ήηακ εζδςθμθάηνεξ. Ο ίδζμξ αζημφζε ημ επάββεθια ημο ιπαθςιαηή. ηακ μ
απυζημθμξ ηαζ εοαββεθζζηήξ Μάνημξ έθεαζε ζηδκ Αθελάκδνεζα, ζοκέαδ, εείς
εεθήιαηζ, κα ζημκηάρεζ ηαζ κα ζηζζεεί ημ ζακδάθζ ημο. Σμ έδςζε θμζπυκ ζημκ
Ακζακυ κα ημ επζδζμνεχζεζ. ηακ μ Ακζακυξ πίεζε ημ ζμοαθί ζημ ζακδάθζ, ημ ζμοαθί
ηνφπδζε πένα χξ πένα ημ ζακδάθζ ηαζ ημο ηναοιάηζζε ημ δάηηοθμ. Οφνθζαλε απυ
ημκ πυκμ θέβμκηαξ ζηα εθθδκζηά «Δίξ Θευξ» («Έκαξ Θευξ»). Αημφβμκηάξ ημκ μ
11

Σμ ιανηφνζυ ημο πενζβνάθεηαζ ακαθοηζηά ζηδ δεηάηδ ημο ιδκυξ Μπάιπα.

12

Σμ ιανηφνζυ ημο πενζβνάθεηαζ ακαθοηζηά ζηδκ πνχηδ ημο ιδκυξ Σμοη.
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άβζμξ Μάνημξ κα ικδιμκεφεζ ημ υκμια ημο Κονίμο, δυλαζε ημκ Κφνζμ Υνζζηυ.
Μεηά πήνε πχια απυ ηάης, ημ έθηοζε, ηαζ ημ έααθε ζημ ηναοιαηζζιέκμ δάηηοθμ
ημο αβίμο Ακζακμφ, πμο εεναπεφεδηε αιέζςξ.
Ο Ακζακυξ εκηοπςζζάζεδηε. Πήνε ημκ άβζμ Μανημ ζημ ζπίηζ ημο, γήηδζε
κα ιάεεζ ημ υκμιά ημο, ηδκ πίζηδ ημο, ηαζ απυ πμφ είπε έθεεζ. Ο απυζημθμξ ημο είπε
βζα ηα αζαθία ηςκ πνμθδηχκ ακαθμνζηά ιε ημκ Κφνζμ Ηδζμφ Υνζζηυ, βζα ημ
ιοζηήνζμ ηδξ ζανηχζεχξ Σμο, ημκ εάκαηυ Σμο, ηδκ Ακάζηαζή Σμο ηαζ ηδκ
επζηέθεζδ εαοιάηςκ ζημ άβζμ υκμιά Σμο.
Ο κμοξ ημο Ακζακμφ θςηίζεδηε, ηαζ πίζηεοζε ζημκ Κφνζμ Ηδζμφ Υνζζηυ,
ηαεχξ ηαζ υθμζ μζ μζηείμζ ημο. Βαπηίζεδηακ υθμζ εζξ ημ υκμια ημο Παηνυξ ηαζ ημο
Τζμφ ηαζ ημο Αβίμο Πκεφιαημξ, ηαζ ελεπφεδ δ Θεία Υάνζξ επ‟ αοηχκ.
Δλαημθμφεδζακ κα αημφκ ηζξ δζδαπέξ ημο απμζηυθμο Μάνημο, μ μπμίμξ ημοξ δίδαλε
ηα δυβιαηα ηδξ Δηηθδζίαξ, ηζξ δζαηάλεζξ ηαζ ημοξ ηακυκεξ ηδξ.
ηακ μ άβζμξ Μάνημξ απμθάζζζε κα πάεζ ζηδκ Πεκηάπμθδ, πεζνμηυκδζε
ημκ Ακζακυ παηνζάνπδ Αθελακδνείαξ, ηαηά ημ 64 ι.Υ. Ο άβζμξ Ακζακυξ ζοκέπζζε κα
ηδνφηηεζ ηαζ κα ααπηίγεζ ακενχπμοξ ηδξ πυθδξ ηνοθά, εκζζπφμκηάξ ημοξ ζηδκ πζζηδ
ημοξ ζημκ Κφνζμ Ηδζμφ Υνζζηυ. Σμ ζπίηζ ημο ημ έηακε εηηθδζία· θέβεηαζ ιάθζζηα υηζ
είκαζ εηείκδ πμο είκαζ βκςζηή ςξ δ εηηθδζία ημο αβίμο Μάνημο ημο ιάνηονμξ, δ
μπμία οπάνπεζ έςξ ηδξ ζήιενμκ ζηδκ Αθελάκδνεζα ζημ υκμια ημο αβίμο Μάνημο. Ο
άβζμξ Ακζακυξ, αθμφ έιεζκε ζημκ ενυκμ ημο αβίμο Μάνημο επί εζημζζδφμ έηδ,
ημζιήεδηε εκ εζνήκδ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ικδιμκεφμοιε ημκ ηαεαβζαζιυ ηςκ καχκ δφμ αβίςκ: ημο
πνίβηδπμξ Θεμδχνμο Δθ-μηιπ, βζμο ημο Ηςάκκμο, ηαζ ημο πνίβηδπμξ Θεμδχνμο
13
Δθ-Μζζνέηε.
Οη πξνζεπρέο ηνπο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

13

Ζ ικήιδ ημο ιανηονίμο ημο πνίβηδπμξ Θεμδχνμο Δθ-μηιπ ηεθείηαζ ηδκ εζημζηή ημο ιδκυξ
Αιπίιπ, ηαζ ημο ιανηονίμο ημο πνίβηδπμξ Θεμδχνμο Δθ-Μζζνέηε ηδ δςδεηάηδ ημο ιδκυξ
Σμφιπαπ.
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Ημέπα εικοζηή ππώηη ηος μηνόρ Υαηoύπ
1) Μλήκε ηεο ππεξαγίαο Θενηφθνπ Παξζέλνπ Μαξίαο.
2) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Γξεγνξίνπ ηνπ Θαπκαηνπξγνχ.
3) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Κνζκά, πεληεθνζηνχ ηεηάξηνπ πάπα Αιεμαλδξείαο.
4) Μλήκε ησλ αγίσλ καξηχξσλ Αιθαίνπ, Εαθραίνπ, Ρσκαλνχ θαη Ησάλλνπ,
θαη ησλ αγίσλ Θσκά, Βίθησξνο θαη Ηζαάθ ηνχ εθ ηεο πφιεσο Αζκνλίλεο.
1) Σδκ διένα αοηή δ Δηηθδζία εμνηάγεζ ηαζ ηεθεί ηδ ικήιδ ηδξ αβκήξ Πανεέκμο
Μανίαξ, ηδξ Μδηέναξ ημο Θεμφ, ημο Λυβμο μ Οπμίμξ ζανηχεδηε απυ αοηήκ, βζα ηδ
ζςηδνία ημο Αδάι ηαζ ηςκ απμβυκςκ ημο.
Οη πξεζβείεο ηεο αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ηαηά ημ έημξ 270 ι.Υ. ημζιήεδηε μ άβζμξ Γνδβυνζμξ μ
Θαοιαημονβυξ, επίζημπμξ Νεμηαζζανείαξ, ηδξ επανπίαξ ημο Πυκημο, υπμο είπε
βεκκδεεί απυ πθμφζζμοξ εζδςθμθάηνεξ βμκείξ. Έιαεε θζθμζμθία ζε κεανή δθζηία,
λεπενκχκηαξ ζηδ ζμθία πμθθμφξ απυ ημοξ ζοκμιδθίημοξ ημο. Καηυπζκ πήβε ζηδ
Βδνοηηυ, υπμο ζπμφδαζε ανπαία εθθδκζηά ηαζ θαηζκζηά. Απυ εηεί πήβε ζηδκ
Καζζάνεζα ηδξ Παθαζζηίκδξ, υπμο δζδάπεδηε πνζζηζακζηή θζθμζμθία απυ ημκ
εονοιαεή Χνζβέκδ. πμφδαζε επίζδξ εεμθμβία, ηαζ ενιδκεία ηςκ ζενχκ αζαθίςκ.
Καηά ημ έημξ 235 ι.Υ. πήβε ζηδκ Αθελάκδνεζα, ημ παβηυζιζμ ιμνθςηζηυ ηέκηνμ ηδξ
επμπήξ, βζα κα μθμηθδνχζεζ ηζξ ζπμοδέξ ημο. ηδκ πυθδ ημο επέζηνερε ηαηά ημ έημξ
237 ι.Υ. Σμ 239 ι.Υ. έθααε ημ άβζμ αάπηζζια ηαζ έβζκε πνζζηζακυξ, έπμκηαξ
ζοκεζδδημπμζήζεζ ηδ ιαηαζυηδηα ημο ηυζιμο ημφημο ηαζ δζαθέβμκηαξ ηδκ μδυ ηδξ
αζςκίμο ααζζθείαξ ηςκ μονακχκ. Έζηνερε υθδ ημο ηδκ πνμζμπή ζηδ ζςηδνία ηδξ
ροπήξ ημο. ηακ πθδνμθμνήεδηε υηζ ημκ έραπκε μ επίζημπμξ ηδξ πυθδξ ημο βζα κα
ημκ αμδεάεζ ζηα επζζημπζηά ημο ηαεήημκηα, έθοβε ζηδκ ένδιμ, υπμο αθμζζχεδηε
ιε εένιδ ζηδκ πνμζεοπή ηαζ ηδ θαηνεία, εβηαηαθείπμκηαξ ημκ ηυζιμ ηαζ ηδ
ιαηαζυηδηα ηδξ δυλαξ ημο.
ηακ ημζιήεδηε μ επίζημπμξ ηδξ πυθδξ ημο, άνπζζακ κα ημκ ράπκμοκ βζα
κα ημκ μνίζμοκ κέμ επίζημπμ, αθθά δεκ ήλενακ πμφ κα ημκ ανμοκ. Μζα ιένα πμο
είπε ζοβηεκηνςεεί ηυζιμξ βφνς απυ ημκ άβζμ Γνδβυνζμ ημκ Θεμθυβμ, ζοκέαδ κα
αημφζμοκ ιζα θςκή κα θέεζ: «Φάληε κα ανείηε ημκ Γνδβυνζμ ημκ ενδιίηδ ηαζ ηάκηε
ημκ επίζημπυ ζαξ». οκέζηδζακ θμζπυκ ιζα μιάδα βζα κα ράλεζ κα ημκ ανεζ ζηδκ
ένδιμ ηαζ ζηα αμοκά. Καεχξ δεκ ημκ έανζζηακ, απμθάζζζακ κα πάνμοκ ιζα Αβία
Γναθή ηαζ κα δζααάζμοκ πάκς ζ‟ αοηήκ ηδκ εοπή ηδξ πεζνμημκίαξ ζακ κα ήηακ
πανχκ. Σμο έδςζακ ημ υκμια Γνδβυνζμξ, ακ ηαζ ημ υκμια πμο ημο είπε δμεεί ήηακ
Θευδςνμξ. Ο άβζμξ Γνδβυνζμξ μ Θεμθυβμξ πνμΐζηαημ ζηδκ αημθμοεία αοηή.
Άββεθμξ Κονίμο ειθακίζεδηε ζημκ άβζμ Γνδβυνζμ ζηδκ ένδιμ ηαζ ημο
είπε: «ήης ηαζ πήβαζκε ζηδκ πυθδ ζμο, βζαηί ζε έπμοκ πεζνμημκήζεζ επίζημπυ ηδξ·
ιδκ ανκδεείξ, δζυηζ είκαζ εέθδια Θεμφ». Υςνίξ κα δζζηάζεζ, ζδηχεδηε αιέζςξ,
ηαηέαδηε ημ αμοκυ ηαζ πήβε ζηδκ πυθδ ημο. Ο ηυζιμξ, πμο είπε αβεζ κα ημκ
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πνμτπακηήζεζ, ημκ δέπεδηε ιε ιεβάθεξ ηζιέξ ηαζ μθμηθδνχεδηε δ πεζνμημκία ημο
ηαηά ημ έημξ 244 ι.Υ.
Ο Κφνζμξ εηέθεζε δζά ηςκ πεζνχκ ημο αβίμο Γνδβμνίμο πμθθά ζδιεία ηαζ
εαφιαηα, βζ‟ αοηυ ηαζ μ άβζμξ απμηθήεδηε Θαοιαημονβυξ. Δπί παναδείβιαηζ, δφμ
αδέθθζα πμο είπακ ζηδκ ηαημπή ημοξ ιζα θίικδ, απυ ηδκ μπμία έαβαγακ έκα ηαθυ
εζζυδδια πζάκμκηαξ πμθθά ράνζα, ιάθςζακ επεζδή ηαεέκαξ απυ αοημφξ δζεηδζημφζε
ηδκ ηονζυηδηα ηδξ θίικδξ. Μδ ιπμνχκηαξ κα ηαηαθήλμοκ ζε ηάπμζα ζοιθςκία,
πνμζέθοβακ ζηδ ζμθία ημο αβίμο Γνδβμνίμο, βζα κα ημοξ αμδεήζεζ κα θφζμοκ ηζξ
ιεηαλφ ημοξ δζαθμνέξ. Ο άβζμξ ημοξ έδςζε εκημθή κα πςνίζμοκ ιεηαλφ ημοξ ζε δφμ
ίζα ιένδ ημ εζζυδδιά ημοξ απυ ηδ θίικδ. Καεχξ δεκ έδςζακ ζδιαζία ζηδκ ηνίζδ
ημο, ιεηά απυ δέδζδ ημο αβίμο ζημκ Θευ ηα κενά ηδξ θίικδξ ζηένερακ ηαζ δ θίικδ
έβζκε αβνυξ, ημκ μπμίμ ηα αδέθθζα πχνζζακ ζηδ ιέζδ. Ακαθμνέξ απυ ηα ζδιεία ηαζ
ηα εαφιαηα πμο εηέθεζε μ άβζμξ δζαδυεδηακ ακά ηδ πχνα. Σεθζηά, ιε ηδκ
μθμηήνςζδ ημο πκεοιαηζημφ ημο αβχκα, μ άβζμξ ημζιήεδηε εκ εζνήκδ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
3) Σδκ αοηή διένα ηαηά ημ έημξ 809 ι.Υ. ημζιήεδηε μ άβζμξ Κμζιάξ Β΄,
πεκηδημζηυξ ηέηανημξ πάπαξ Αθελακδνείαξ, μ μπμίμξ βεκκήεδηε ζηδ αιακμφκη ηαζ
έβζκε ιμκαπυξ ζηδ ιμκή ημο αβίμο Μαηανίμο. ηακ πήνεοζε μ παηνζανπζηυξ ενυκμξ,
μζ επίζημπμζ ηαζ μ θαυξ ζοιθχκδζακ ιε ιία θςκή κα εηθέλμοκ παηνζάνπδ ημκ
παηένα αοηυ. Μεηά ηδ πεζνμημκία ημο ζε παηνζάνπδ, βεφεδηε ιεβάθεξ δμηζιαζίεξ.
Δπίζδξ, ηαζ μζ πζζημί βεφεδηακ δμηζιαζίεξ ηαζ ιεβάθεξ εθίρεζξ· παν‟ υθα αοηά,
ηεθέζεδηακ ηάπμζα εαφιαηα ηαηά ηδκ παηνζανπεία ημο. Μεηαλφ αοηχκ, ζοκέαδ κα
ηνέλεζ αίια απυ ηδκ εζηυκα ηδξ Θεμηυημο ζημκ καυ ημο αβίμο εαήνμο ζηδκ αβία
ένδιμ ηδξ ηήηδξ. Αηυιδ, ζε πμθθέξ εζηυκεξ ζημοξ καμφξ ηδξ Αζβφπημο
ειθακίζεδηακ δάηνοα. Σμ αζοκήεζζημ αοηυ θαζκυιεκμ εεςνήεδηε απμηέθεζια ηςκ
εθίρεςκ ηαζ ηδξ ζηεκμπςνίαξ πμο δμηίιαζακ μ παηνζάνπδξ ηαζ μζ πζζημί.
Παν‟ υθεξ ηζξ εθίρεζξ πμο δμηίιαζε μ παηνζάνπδξ, ζοκέπζζε κα δζδάζηεζ
ημοξ πζζημφξ ηαζ κα ημοξ εκζζπφεζ ιε θνμκηίδα ηαζ ιεβάθμ γήθμ. Αθμφ έιεζκε ζημκ
ενυκμ ημο αβίμο Μάνημο επί επηά έηδ ηαζ έλδ ιήκεξ, ημζιήεδηε εκ εζνήκδ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
4) Σδκ αοηή διένα ηεθείηαζ δ ικήιδ ηςκ αβίςκ ιανηφνςκ Αθθαίμο, Εαηπαίμο,
Ρςιακμφ ηαζ Ηςάκκμο, ηαεχξ ηαζ ηςκ αβίςκ Θςιά, Βίηηςνμξ ηαζ Ηζαάη ημφ εη ηδξ
πυθεςξ Αζιμκίκδξ.
Οη πξνζεπρέο ηνπο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.
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Ημέπα εικοζηή δεςηέπα ηος μηνόρ Υαηούπ
1) Σν καξηχξην ησλ αγίσλ Κνζκά, Γακηαλνχ, ησλ αδειθψλ ηνπο θαη ηεο
κεηέξαο ηνπο.
1) Σδκ διένα αοηή ιανηφνδζακ μζ άβζμζ Κμζιάξ ηαζ Γαιζακυξ, μζ αδεθθμί ημοξ
Άκεζιμξ, Λευκηζμξ ηαζ Δοπνέπζμξ, ηαζ δ ιδηένα ημοξ Θεμδυηδ. θμζ ημοξ ήηακ απυ
ιία απυ ηζξ ανααζηέξ πχνεξ. Ζ ιδηένα ημοξ είπε θυαμ Θεμφ, ηαζ ζοιπμκμφζε ηαζ
ζπθαπκζγυηακ ημοξ λέκμοξ. Έιεζκε πήνα υηακ ηα παζδζά ηδξ ήηακ αηυιδ ιζηνά. Σα
ιεβάθςζε βαθμοπχκηαξ ηα ιε ημκ θυαμ ημο Θεμφ ηαζ ηδκ αβάπδ βζα ηδ δζηαζμζφκδ.
Ο Κμζιάξ ηαζ, αθμφ πνχηα ζπμφδαζακ Ηαηνζηή, ηαηυπζκ εενάπεοακ δςνεάκ ημοξ
αζεεκείξ. ζμ βζα ημοξ αδεθθμφξ ημοξ, πήβακ ζηδκ ένδιμ ηαζ έβζκακ ιμκαπμί.
ηακ μ Γζμηθδηζακυξ απαβυνεοζε ηδ πνζζηζακζηή πίζηδ ηαζ δζέηαλε ηδκ
πνμζηφκδζδ ηςκ εζδχθςκ, πθδνμθμνήεδηε υηζ μ Κμζιάξ ηαζ μ Γαιζακυξ ηήνοηηακ
ζημ υκμια ημο Υνζζημφ ηαζ πνμέηνεπακ ημοξ άθθμοξ κα ιδκ πνμζηοκμφκ ηα είδςθα.
Συηε δζέηαλε κα ημοξ θένμοκ εκχπζμκ ημο δζμζηδηή ηδξ πυθδξ, μ μπμίμξ ημοξ
οπέααθε ζε θνζηηά ααζακζζηήνζα, ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζε λοθμδανιυ ηαζ νίρδ ζηδκ
πονά. Μεηά ημοξ νχηδζε πμφ έιεκακ μζ αδεθθμί ημοξ. ηακ ημοξ ανήηε, ημοξ έθενε
εκχπζυκ ημοξ ιαγί ιε ηδ ιδηένα ημοξ. Σμοξ δζέηαλε κα πνμζθένμοκ εοιίαια ζηα
είδςθα, εηείκμζ υιςξ ανκήεδηακ. Καηυπζκ δζέηαλε κα ημοξ οπμαάθμοκ ζημ ιανηφνζμ
ημο ηνμπμφ. Καεχξ εηείκμζ έιεζκακ αθχαδημζ, ημοξ πήνε ηαζ ημοξ πέηαλε βζα ηνία
μθυηθδνα ιενυκοηηα ζε πονςιέκμ ηαιίκζ ηαζ ιεηά ζε αναζηυ κενυ. Σέθμξ, ημοξ
λάπθςζε ζε πονςιέκα ηνεααάηζα απυ ζίδενμ. ιςξ, απ‟ υθα αοηά ηα ααζακζζηήνζα
μ Κφνζμξ ημοξ ηήνδζε ζχμοξ ηαζ ααθααείξ, βζα κα δμλαζεεί μ Ίδζμξ ηαζ κα ηζιδεμφκ
μζ άβζμί Σμο.
ηακ μ δζμζηδηήξ ημονάζεδηε πζα κα ημοξ ααζακίγεζ, ημοξ έζηεζθε ζημκ
αοημηνάημνα, μ μπμίμξ επίζδξ ημοξ οπέααθε ζε ααζακζζηήνζα. Ζ ιδηένα ημοξ ημφξ
ζηήνζγε ηαζ ημοξ εκζίζποε αδζάημπα. Ο αοημηνάημναξ ηδκ επέπθδλε, εηείκδ υιςξ ημκ
επζηίιδζε βζα ηδ ζηθδνυηδηά ημο ηαζ ηδκ πνμζηφκδζδ ηςκ εζδχθςκ. Συηε μ
αοημηνάημναξ δζέηαλε κα ηδκ απμηεθαθίζμοκ. Έηζζ, δ ιδηένα ηςκ αβίςκ έθααε ημκ
ζηέθακμ ηδξ αζςκίμο γςήξ.
Σμ ζχια ηδξ πανέιεκε ζημ έδαθμξ ηαζ ηακείξ δεκ ημθιμφζε κα ημ πάνεζ
βζα κα ημ εάρεζ, απυ θυαμ βζα ημκ αοημηνάημνα. Ο άβζμξ Κμζιάξ ηναφβαζε πνμξ
υθμοξ ημοξ πανζζηαιέκμοξ, θέβμκηαξ: «Άκδνεξ ηδξ πυθδξ αοηήξ, δεκ οπάνπεζ ηακείξ
ακάιεζά ζαξ πμο κα ζπθαπκζζηεί ηδ θηςπή αοηή βνζά πήνα ηαζ κα ηδκ πάνεζ βζα κα
ηδ εάρεζ;». Αιέζςξ, μ Βίηηςν, βζμξ ημο Ρςιακμφ, πεηάπεδηε ιπνμζηά, πήνε ημ
ζχια, ημ ηφθζλε ζε ζάαακμ ηαζ ημ έεαρε.
ηακ μ αοημηνάημναξ έιαεε ζπεηζηά ιε αοηά πμο έηακε μ Βίηηςν, δζέηαλε
κα ημκ ελμνίζμοκ ζηδκ Αίβοπημ, υπμο μ Βίηηςν έθααε ημκ ζηέθακμ ημο ιανηονίμο.
Σδκ επμιέκδ, μ αοημηνάημναξ δζέηαλε κα απμηεθαθζζεμφκ μζ άβζμζ Κμζιάξ ηαζ
Γαιζακυξ ηαζ μζ αδεθθμί ημοξ. Έηζζ, έθααακ ημκ ζηέθακμ ηδξ γςήξ ζηδ ααζζθεία ηςκ
μονακχκ.
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Καηά ημ ηέθμξ ηδξ πενζυδμο ηςκ δζςβιχκ, ηηίζεδηακ πμθθμί καμί πνμξ
ηζιήκ ημοξ ηαζ μ Θευξ εηέθεζε δζά ηςκ αβίςκ αοηχκ πμθθά ζδιεία ηαζ εαφιαηα.
Οη πξνζεπρέο ηνπο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέπα εικοζηή ηπίηη ηος μηνόρ Υαηούπ
1) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Κνξλειίνπ ηνπ θεληπξίσλνο (εθαηνληάξρνπ).
2) Ο θαζαγηαζκφο ηνπ λανχ ηεο αγίαο Μαξίλεο.
1) Σδκ διένα αοηή ημζιήεδηε μ άβζμξ Κμνκήθζμξ μ ηεκηονίςκ (εηαηυκηανπμξ).
Γζμζημφζε ζχια εηαηυ ζηναηζςηχκ ζηδκ Παθαζζηίκδ ηαζ θάηνεοε ηα άζηνα.
ηακ άημοζε ημ ηήνοβια ηςκ απμζηυθςκ ηαζ είδε ηα εαφιαηα πμο
ηεθμφκηακ απυ ηα πένζα ημοξ, ηα μπμία ήηακ πάκς ηαζ πένα απυ μπμζαδήπμηε
ακενχπζκδ δφκαιδ ή ηδ δφκαιδ ηςκ εζδςθμθαηνζηχκ εεχκ, έιεζκε ηαηάπθδηημξ,
ζάζηζζε, ηαζ άνπζζε κα αιθζαάθθεζ βζα ημοξ εεμφξ ημο. Δβηαηέθεζρε ηδ θαηνεία ηςκ
άζηνςκ ηαζ άκμζλε ηδκ ηανδζά ημο ζημκ Κφνζμ ιε πνμζεοπέξ, κδζηεία ηαζ
αβαεμενβίεξ. ηζξ πνμζεοπέξ ημο επακαθάιαακε: «Κφνζε μ Θευξ, ηεθχ ζε ζφβποζδ
ζπεηζηά ιε ηδ βκχζδ μο. Καηεφεοκέ ιε ηαζ μδήβδζέ ιε ζε έκα». Ο Κφνζμξ ημκ
θοπήεδηε· δέπεδηε ηζξ πνμζεοπέξ ηαζ ηζξ αβαεμενβίεξ ημο, ηαζ έζηεζθε άββεθυ ημο κα
ημο ακαββείθεζ υηζ μζ πνμζεοπέξ ηαζ μζ εθεδιμζφκεξ ημο ακήθεακ εκχπζμκ ημο Θεμφ
ηαζ έβζκακ δεηηά απυ Αοηυκ. Σμο έδςζε εκημθή κα ζηείθεζ άκδνεξ ζηδκ Ηυππδ χζηε
κα θένμοκ ημκ απυζημθμ Πέηνμ, μ μπμίμξ θζθμλεκείημ ζημ ζπίηζ ημο ίιςκμξ ημο
αονζμδέρμο ηαζ μ μπμίμξ εα ημο έθεβε ηζ εα έπνεπε κα ηάκεζ. Ο Κμνκήθζμξ έηακε
υπςξ ημο είπε μ Κφνζμξ ηαζ έθενε ημκ απυζημθμ Πέηνμ ζημ ζπίηζ ημο.
ηακ μ Πέηνμξ έθεακε, μ Κμνκήθζμξ έζπεοζε κα ημκ οπμδεπεεί πέθημκηαξ
ζηα βυκαηα ηαζ πνμζηοκχκηαξ ημκ. Ο Πέηνμξ υιςξ ημκ ζήηςζε πάκς θέβμκηάξ ημο:
«ήης υνεζμξ· ηζ εβχ άκενςπμξ είιαζ». ηακ μ Πέηνμξ εζζήθεε ζημ ζπίηζ, ανήηε
πμθθμφξ εεκζημφξ πμο είπακ έθεεζ επίζδξ, ηαζ ημοξ είπε: «Γκςνίγεηε πυζμ ακηίεεημ
πνμξ ημκ Νυιμ είκαζ βζα ηάπμζμκ Ημοδαίμ κα ζοβπνςηίγεηαζ ή κα πδβαίκεζ ζε
αθθμεεκείξ. ιςξ, μ Θευξ ιμφ έδεζλε κα ιδ παναηηδνίγς ηακέκα άκενςπμ ςξ ημζκυ
ή αηάεανημ. Γζ‟ αοηυ, ηαζ ήθεα πςνίξ ηαιιία ακηίννδζδ αιέζςξ ιυθζξ
εζδμπμζήεδηα. Εδηχ κα ιάες θμζπυκ ημκ θυβμ βζα ημκ μπμίμ ιε ηαθέζαηε κα έθες».
Συηε μ Κμνκήθζμξ ημο απμηνίεδηε: «Δδχ ηαζ ηέζζενζξ διένεξ κδζηεφς ιέπνζ ηχνα·
ηαηά ηδκ εκάηδ χνα [ = ηνεζξ ημ απυβεοια], ηαεχξ πνμζεοπυιμοκ, ηάπμζμξ θαιπνά
εκδεδοιέκμξ ζηάεδηε ιπνμζηά ιμο ηαζ είπε: “Κμνκήθζε, δ πνμζεοπή ζμο
εζζαημφζεδηε ηαζ είκαζ ζηδ ικήιδ ημο Θεμφ μζ εθεδιμζφκεξ ζμο. ηείθε θμζπυκ
απεζηαθιέκμοξ ζμο ζηδκ Ηυππδ κα ηαθέζμοκ ημκ ίιςκα ημκ επζηαθμφιεκμ Πέηνμ,
μ μπμίμξ θζθμλεκείηαζ ζημ ζπίηζ ημο ίιςκμξ ημο αονζμδέρμο, δίπθα ζηδ εάθαζζα.
ηακ εηείκμξ έθεεζ, εα ζμο πεζ ζπεηζηά”. Έηζζ, έζηεζθα αιέζςξ απεζηαθιέκμοξ ζε
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ζέκα, ηαζ έηακεξ πμθφ ηαθά πμο ήθεεξ. Σχνα θμζπυκ είιαζηε υθμζ εκχπζμκ ημο
Θεμφ, βζα κα αημφζμοιε υθα υζα ζμο έπεζ πνμζηάλεζ μ Θευξ».
Αημθμφεςξ, μ Πέηνμξ λεηίκδζε ηδκ μιζθία ημο θέβμκηαξ: «Αθήεεζα,
ακηζθαιαάκμιαζ υηζ μ Θευξ δεκ ιενμθδπηεί, αθθά ζε ηάεε έεκμξ, υπμζμξ έπεζ θυαμ
Θεμφ ηαζ ενβάγεηαζ ηδ δζηαζμζφκδ, είκαζ δεηηυξ ζε Αοηυκ». Καηυπζκ ηήνολε ζ‟
αοημφξ ημκ Ηδζμφ Υνζζηυ, ημκ Κφνζμ ηςκ πάκηςκ, ηαζ ημοξ ελήβδζε ημ ιοζηήνζμ ηδξ
ζανηχζεςξ, ηδξ ζηαονχζεςξ, ηδξ ακαζηάζεςξ ηαζ ηδξ ακαθήρεχξ Σμο, ηαζ ηδξ
ηεθέζεςξ εαοιάηςκ ζημ υκμιά Σμο. Μεηά απυ αοηά, μ Κμνκήθζμξ, μζ μζηείμζ ημο,
υθμζ μζ άκδνεξ ημο ηαζ πμθθμί απυ ημοξ πανζζηαιέκμοξ πίζηεοζακ, ηαζ ααπηίζεδηακ
εζξ ημ υκμια ημο Παηνυξ ηαζ ημο Τζμφ ηαζ ημο Αβίμο Πκεφιαημξ. Αιέζςξ ημ Άβζμ
Πκεφια ηαηήθεε ηαζ ζηάεδηε πάκς ημοξ. (Πνάλ., ηεθ. 10).
Όζηενα μ Κμνκήθζμξ εβηαηέθεζρε ηδ ζηναηζςηζηή οπδνεζία ηαζ
αημθμφεδζε ημοξ απμζηυθμοξ. Μεηά μ απυζημθμξ Πέηνμξ ημκ πεζνμηυκδζε
επίζημπμ Καζζανείαξ ηδξ Παθαζζηίκδξ. Ο Κμνκήθζμξ πήβε ζηδκ πυθδ ηαζ ηήνολε ημ
υκμια ημο Υνζζημφ, οπμδεζηκφμκηαξ ζημοξ ηαημίημοξ ημ ζθάθια ημοξ κα θαηνεφμοκ
ηα είδςθα. Ο κμοξ ημοξ θςηίζεδηε ιε ηδ βκχζδ ημο Θεμφ ηαζ πίζηεοζακ ζ‟ Αοηυκ.
Ο Κμνκήθζμξ ημοξ εκίζποζε ιε ζδιεία ηαζ εαφιαηα πμο ηέθεζε εκχπζυκ ημοξ ηαζ
ημοξ αάπηζζε υθμοξ – ιεηαλφ αοηχκ ηαζ μ δζμζηδηήξ ηδξ πυθεςξ Γδιήηνζμξ. Καηυπζκ
ημζιήεδηε εκ εζνήκδ, θαιαάκμκηαξ ημκ ζηέθακμ ηδξ απμζημθζηήξ δίλδξ.
Οη πξεζβείεο ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ηζιάηαζ δ ικήιδ ηδξ ιεβαθμιάνηονμξ Μανίκδξ, ηδξ εηθεηηήξ
κφιθδξ ημο Κονίμο Υνζζημφ, ηαζ μ ηαεαβζαζιυξ ημο καμφ ηδξ ζηδκ Ακηζυπεζα.
Οη πξεζβείεο ηεο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέπα εικοζηή ηεηάπηη ηος μηνόρ Υαηούπ
1) Μλήκε ησλ εηθνζηηεζζάξσλ πξεζβπηέξσλ.
1) Σδκ διένα αοηή ηζιμφιε ηδ ικήιδ ηςκ εζημζζηεζζάνςκ αΰθςκ πνεζαοηένςκ
ημο Τρίζημο, μζ μπμίμζ ίζηακηαζ εκχπζμκ ημο ενυκμο Σμο. Οζ πνεζαφηενμζ αοημί
δμλάγμκηαζ πενζζζυηενμ απυ υθμοξ ημοξ αβίμοξ ηαζ υθεξ ηζξ πκεοιαηζηέξ δοκάιεζξ.
Λυβς ηδξ εββφηδηάξ ημοξ πνμξ ημκ Θευ, ιεζζηεφμοκ βζα ημ ακενχπζκμ βέκμξ ηαζ
πνμζθένμοκ ηζξ πνμζεοπέξ ηςκ αβίςκ ςξ εοιίαια ιέζα ζε πνοζέξ θζάθεξ πμο
ηναημφκ ζηα πένζα ημοξ, εκχπζμκ ημο Δκδυλμο ηαζ Δοθμβδημφ Κονίμο. Ο
εοαββεθζζηήξ Ηςάκκδξ θέεζ ζπεηζηά ζηδκ Απμηάθορδ: «Μεηά απυ αοηά είδα, ηαζ
ζδμφ ζημκ μονακυ ιζα εφνα ακμζβιέκδ. Καζ δ πνχηδ θςκή πμο άημοζα ήηακ ζακ
ζάθπζββα πμο ιζθμφζε ιαγί ιμο ηαζ έθεβε: „„Ακέαα εδχ ηαζ εα ζμο δείλς αοηά πμο
πνέπεζ κα βίκμοκ ιεηά απυ αοηυ‟‟. Αιέζςξ ανέεδηα ζε έηζηαζδ, ηαζ ζδμφ οπήνπε
ενυκμξ ημπμεεηδιέκμξ ζημκ μονακυ ηαζ Κάπμζμξ πμο ηαευηακ επάκς ζημκ ενυκμ.
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Καζ Δηείκμξ πμο ηαευηακ επάκς ζημκ ενυκμ ήηακ υιμζμξ ζηδκ υρδ ιε ημοξ
πμθφηζιμοξ θίεμοξ αζπίδα ηαζ ζάνδζμ. Καζ οπήνπε μονάκζμ ηυλμ βφνς απυ ημκ
ενυκμ, πμο ήηακ υιμζμ ζηδκ υρδ ιε ζιανάβδζ. Γφνς απυ ημκ ενυκμ οπήνπακ
εζημζζηέζζενζξ ενυκμζ, ηαζ επάκς ζημοξ ενυκμοξ ηάεμκηακ εζημζζηέζζενζξ
πνεζαφηενμζ, κηοιέκμζ ζηα θεοηά, ηαζ ήηακ ζηεθακςιέκμζ ιε πνοζμφξ ζηεθάκμοξ»
(Απμη, 4:1-4). […] «Οζ εζημζζηέζζενζξ πνεζαφηενμζ είπακ μ ηαεέκαξ απυ ιία ηζεάνα
ηαζ πνοζέξ θζάθεξ βειάηεξ εοιίαια, μζ μπμίεξ είκαζ μζ πνμζεοπέξ ηςκ αβίςκ» (Απμη.
5:8), μζ μπμίμζ ανίζημκηαζ ζηδ Γδ ηαζ ηζξ ορχκμοκ πνμξ ημκ Πακημδφκαιμ.
Καζ ζοκεπίγεζ μ εοαββεθζζηήξ Ηςάκκδξ θέβμκηαξ: «Καζ άημοζα ηα ηέζζενα
γχα κα δμλμθμβμφκ ημκ Θευ ηαζ κα θέκε: „„Άβζμξ, Άβζμξ, Άβζμξ, Κφνζμξ μ Θευξ μ
Πακημηνάηςν, Δηείκμξ πμο οπήνπε, πμο οπάνπεζ ηαζ πμο εα έθεεζ‟‟. Καζ υηακ ηα
γχα δχζμοκ δυλα ηαζ ηζιή ηαζ εοπανζζηία ζε Δηείκμκ πμο ηάεεηαζ ζημκ ενυκμ, μ
Οπμίμξ γεζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ, μζ εζημζζηέζζενζξ πνεζαφηενμζ εα πέζμοκ
ζημ έδαθμξ εκχπζμκ Δηείκμο πμο ηάεεηαζ ζημκ ενυκμ ηαζ εα πνμζηοκήζμοκ Δηείκμκ
πμο γεζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ ηαζ εα απμεέζμοκ ημοξ ζηεθάκμοξ ημοξ εκχπζμκ
ημο ενυκμο, θέβμκηαξ: „„Δίζαζ άλζμξ, Κφνζε μ Θευξ διχκ, κα θάαεζξ δυλα ηαζ ηζιή
ηαζ δφκαιδ, δζυηζ Δζφ δδιζμφνβδζεξ ηα πάκηα, ηαζ ιε ημ δζηυ μο εέθδια οπάνπμοκ
ηαζ δδιζμονβήεδηακ‟‟» (Απμη. 4:8-11).
Καζ υηακ δυεδηε εκημθή απυ ημκ Θευ, έπεζακ ζημ έδαθμξ ηαζ
πνμζηφκδζακ, θέβμκηαξ: «Μεβάθα ηαζ εαοιαζηά ηα ένβα μο, Κφνζε μ Θευξ μ
Πακημηνάηςν! Γίηαζεξ ηαζ αθδεζκέξ είκαζ μζ μδμί μο, Βαζζθέα ηςκ εεκχκ. Πμζμξ
δεκ εα θμαδεεί ηαζ δεκ εα δμλάζεζ ημ υκμιά μο, Κφνζε; Γζυηζ ιυκμ Δζφ είζαζ
άβζμξ, ηαζ υθα ηα έεκδ εα έθεμοκ ηαζ εα πνμζηοκήζμοκ εκχπζυκ μο, δζυηζ μζ
απμθάζεζξ μο έπμοκ θακενςεεί» (Απμη. 15:3-4).
Οζ παηένεξ ηδξ Δηηθδζίαξ υνζζακ ηδκ εμνηή αοηή πνμξ ηζιήκ ηςκ
εζημζζηεζζάνςκ πνεζαοηένςκ.
Οη πξεζβείεο ηνπο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέπα εικοζηή πέμπηη ηος μηνόρ Υαηούπ
1) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ Μεξθνπξίνπ, γλσζηνχ σο ηνπ αγίνπ κε ηα δχν μίθε.
1) Σδκ διένα αοηή ιανηφνδζε μ άβζμξ Μενημφνζμξ, βκςζηυξ ςξ μ άβζμξ ιε ηα
δφμ λίθδ, μ μπμίμξ βεκκήεδηε ζηδ Ρχιδ απυ πνζζηζακμφξ βμκείξ. Οζ βμκείξ ημο ημκ
μκυιαζακ Φζθμπάημνα
ηαζ ημκ ακέενερακ πνζζηζακζηά. ηακ ιεβάθςζε,
ηαηαηάπεδηε ζημκ ζηναηυ επί ηςκ διενχκ ημο εζδςθμθάηνδ αοημηνάημνα Γεηίμο. Ο
Θευξ έδςζε ζημκ Φζθμπάημνα δφκαιδ ηαζ εάννμξ, ιε ηα μπμία ηένδζζε ηδκ
ζηακμπμίδζδ ηςκ ακςηένςκ ημο. Αοημί ημο έδςζακ ημ υκμια Μενημφνζμξ, ηαζ
έγδζε πμθφ ημκηά ζημκ αοημηνάημνα.
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ηακ μζ Βεναενίκμζ επακαζηάηδζακ ηαηά ηδξ Ρχιδξ, μ Γέηζμξ
ελεζηνάηεοζε βζα κα ημοξ ακηζιεηςπίζεζ· υηακ υιςξ είδε ημ ιεβάθμ ημοξ πθήεμξ,
ηαηαηνυιαλε. Ο άβζμξ Μενημφνζμξ ημκ ηαεδζφπαζε θέβμκηαξ: «Μδ θμαάζαζ, δζυηζ,
μ Θευξ εα ηαηαζηνέρεζ ημοξ επενμφξ ιαξ ηαζ εα ιαξ θένεζ ηδ κίηδ». ηακ άθδζε
ημκ αοημηνάημνα, ημο πανμοζζάζεδηε άββεθμξ ιε ακενχπζκδ ιμνθή, θεοηά
εκδεδοιέκμξ, ηαζ ημο έδςζε έκα λίθμξ, θέβμκηαξ: «ηακ ηαηαηνμπχζεζξ ημοξ
επενμφξ ζμο, εοιήζμο Κφνζμκ ημκ Θευκ ζμο». (Αοηυξ είκαζ ηαζ μ θυβμξ πμο μ άβζμξ
μκμιάζεδηε «ιε ηα δφμ λίθδ»: Σμ έκα λίθμξ είκαζ ημ ζηναηζςηζηυ, ηαζ ημ άθθμ είκαζ
ημ λίθμξ ηδξ εείαξ δοκάιεςξ).
ηακ μ αοημηνάημναξ Γέηζμξ οπέηαλε ημοξ επενμφξ ημο ηαζ μ Μενημφνζμξ
επέζηνερε κζηδηήξ, μ άββεθμξ ημο πανμοζζάζεδηε ηαζ ημο οπεκεφιζζε ηζ ημο είπε πεζ
πνμδβμοιέκςξ, δδθαδή κα εοιδεεί Κφνζμκ ημκ Θευκ ημο.
Ο Γέηζμξ, ηαζ μζ ζηναηζχηεξ ημο ιαγί ημο, εέθδζακ κα πνμζθένμοκ
εοιίαια ζηα είδςθα, μ Μενημφνζμξ υιςξ έιεζκε πίζς. ηακ μ αοημηνάημναξ ημ
πθδνμθμνήεδηε, ηάθεζε ημκ άβζμ Μενημφνζμ ηαζ ημο ελέθναζε ηδκ ηαηάπθδλή ημο
πμο μ Μενημφνζμξ έπαρε κα ημο είκαζ αθμζζςιέκμξ. Ο αοημηνάημναξ ημκ επέπθδλε
βζα ηδκ άνκδζή ημο κα έθεεζ ηαζ κα πνμζθένεζ εοιίαια ζηα είδςθα. Ο άβζμξ πέηαλε
ηάης ηδ γχκδ ημο ηαζ ηδ ζηναηζςηζηή ημο εκδοιαζία εκχπζμκ ημο αοημηνάημνα ηαζ
ημο είπε: «Γεκ θαηνεφς ηακέκακ άθθμ εηηυξ απυ ημκ Κφνζμ ηαζ Θευ ιμο Ηδζμφ
Υνζζηυ». Ο αοημηνάημναξ μνβίζεδηε ιε ημκ Μενημφνζμ ηαζ δζέηαλε κα ιαζηζβςεεί.
ηακ υιςξ είδε ημκ ζηεκυ ζφκδεζιμ πμο είπε μ ηυζιμξ ηαζ μζ ζηναηζχηεξ ιε ημκ
άβζμ, θμαήεδηε ιήπςξ επακαζηαηήζμοκ. Γζ‟ αοηυ, δζέηαλε κα ημκ δέζμοκ ιε
ζζδενέκζα δεζιά ηαζ κα ημκ ζηείθμοκ ζηδκ Καζζάνεζα, υπμο ημκ απμηεθάθζζακ.
Έηζζ, μ Μενημφνζμξ μθμηθήνςζε ημκ άβζμ αβχκα ημο ηαζ έθααε ημκ ζηέθακμ ηδξ
γςήξ ζηδ ααζζθεία ηςκ μονακχκ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέπα εικοζηή έκηη ηος μηνόρ Υαηούπ
1) Μλήκε ηνπ καξηπξίνπ ηνπ αγίνπ Βαιεξηαλνχ θαη ηνπ αγίνπ Σηβνπξηίνπ, ηνπ
αδειθνχ ηνπ.
2) Μλήκε ηνπ αγίνπ Γξεγνξίνπ, επηζθφπνπ Νχζζεο.
1) Σδκ διένα αοηή ιανηφνδζακ μ άβζμξ Βαθενζακυξ ηαζ μ άβζμξ Σζαμφνηζμξ, μ
αδεθθυξ ημο, μζ μπμίμζ ήηακ απυ ηδ Ρχιδ. Οζ βμκείξ ημοξ ήηακ εζδςθμθάηνεξ. Ο
Βαθενζακυξ είπε αννααςκζαζεεί ηδκ Κζηζθία, ηυνδ εκυξ απυ ημοξ εοβεκείξ ηδξ
Ρχιδξ. Ζ Κζηζθία, πμο ήηακ ελαζνεηζηήξ μιμνθζάξ ηαζ πζζηή πνζζηζακή, θάηνεοε
ηνοθά ημκ Υνζζηυ. Μεηά ημκ βάιμ ημοξ, εηείκδ άνπζζε πνμμδεοηζηά κα ιζθάεζ ζημκ
Βαθενζακυ βζα ηδ γςή ημο Υνζζημφ ηαζ βζα ημ πχξ κα πζζηέρεζ ζ‟ Αοηυκ, έςξ υημο μ
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Βαθενζακυξ πίζηεοζε πάνδ ζ‟ αοηήκ ηαζ ααπηίζεδηε. Πθήνδξ Θείαξ Υάνζημξ μ
Βαθενζακυξ, δίδαλε ηα ηδξ πίζηεςξ ημκ αδεθθυ ημο, μ μπμίμξ επίζδξ πίζηεοζε ηαζ
ααπηίζεδηε. Λυβς ηδξ δζηαζμζφκδξ ημο, μ άβζμξ Βαθενζακυξ αλζχεδηε κα ιζθήζεζ ιε
ημοξ αββέθμοξ, μζ μπμίμζ ημο απμηάθορακ απυηνοθα γδηήιαηα ημο ιέθθμκημξ.
ηακ αοημηνάημναξ έβζκε μ Γζμηθδηζακυξ ηαζ ελαπέθοζε δζςβιυ ηαηά ηςκ
πνζζηζακχκ, μζ δφμ αοημί άβζμζ βονκμφζακ ηδκ πυθδ, έπαζνκακ ηα ζχιαηα ηςκ
ιανηφνςκ, ηα εημίιαγακ πνμξ ηαθήκ ηαζ ηαηυπζκ ηα έεααακ. Μενζημί ηαημί
άκενςπμζ ημοξ πνυδςζακ ζημκ έπανπμ Συζζμ, μ μπμίμξ ημοξ ηάθεζε ηαζ ημοξ
νχηδζε βζα ηδκ πίζηδ ημοξ. Δηείκμζ μιμθυβδζακ υηζ είκαζ πνζζηζακμί. Ο έπανπμξ
ημοξ πνμζέθενε πμθθά ακ ανκμφκηακ ημκ Υνζζηυ ηαζ εοζίαγακ ζηα είδςθα, αθθά
αοημί δεκ λεθμβζάζεδηακ απυ ηζξ οπμζπέζεζξ ημο. Συηε ημοξ απείθδζε ιε πμθθά είδδ
ααζακζζηδνίςκ, αθθά αοηυ δεκ ημοξ θυαζζε. Βθέπμκηαξ μ έπανπμξ ηδκ οπμιμκή ηαζ
ηδκ ηανηενία ημοξ, δζέηαλε κα απμηεθαθζζεμφκ.
Ο δήιζμξ πμο απμηεθάθζζε ημοξ αβίμοξ είδε αββέθμοξ κα θένκμοκ ηζξ
ροπέξ ημοξ ζημκ μονακυ, ηαζ αιέζςξ πίζηεοζε ζημκ Κφνζμ Υνζζηυ. Λυβς ηδξ
ιεηαζηνμθήξ ημο νίπεδηε ζηδ θοθαηή επί ηνεζξ διένεξ ηαζ ηδκ ηέηανηδ διένα
απμηεθαθίζεδηε ιαγί ιε ηδκ Κζηζθία, ηδ ζφγοβμ ημο Βαθενζακμφ. Έηζζ, έθααακ υθμζ
ημκ ζηέθακμ ημο ιανηονίμο.
Οη πξνζεπρέο ηνπο αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ηεθμφιε ηδ ικήιδ ηδξ ημζιήζεςξ ημο αβίμο Γνδβμνίμο,
επζζηυπμο Νφζζδξ, μ μπμίμξ βεκκήεδηε ζηδκ Καππαδμηία ηαηά ημ έημξ 330 ι.Υ.
ηαζ πεζνμημκήεδηε επίζημπμξ απυ ημκ αδεθθυ ημο Μέβα Βαζίθεζμ ηαηά ημ έημξ 372
ι.Υ.
Ο άβζμξ Γνδβυνζμξ ελμνίζεδηε επί ηδξ ααζζθείαξ ημο αοημηνάημνα Οοάθδ·
ιεηά επέζηνερε ηαηά ημ έημξ 378 ι.Υ., φζηενα απυ δζαηαβή ημο Θεμδμζίμο ημο
Μεβάθμο. οκέβναρε πμθθά εηηθδζζαζηζηά αζαθία ηαζ ημζιήεδηε εκ εζνήκδ ηαηά ημ
έημξ 396 ι.Υ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέπα εικοζηή εβδόμη ηος μηνόρ Υαηούπ
1) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ Ηαθψβνπ ηνπ αθξσηεξηαζκέλνπ.
1) Σδκ διένα αοηή ιανηφνδζε μ άβζμξ Ηάηςαμξ μ αηνςηδνζαζιέκμξ, μ μπμίμξ
ήηακ ζηναηζχηδξ ημο αηνυκη, βζμο ημο ααζζθζά ηδξ Πενζίαξ απμφν. Λυβς ημο
εάννμοξ ηαζ ηδξ εκηζιυηδηάξ ημο πνμήπεδ ζημκ πνχημ ααειυ ζηδκ αοθή ημο
ααζζθζά. Έηζζ, είπε άιεζδ πνυζααζδ ζημκ ααζζθζά ηαζ έηοπε ηδξ εοκμίαξ ημο, ιε
απμηέθεζια κα ημκ ζοιαμοθεφεηαζ μ ααζζθζάξ ζε πμθθέξ οπμεέζεζξ. Με ημκ ηνυπμ
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αοηυ, μ άβζμξ Ηάηςαμξ επδνεάζεδηε ζε ηέημζμ ααειυ χζηε κα ιεηαζηναθεί απυ ηδ
θαηνεία ημο Κονίμο Υνζζημφ.
ηακ δ ιδηένα ημο, δ ζφγοβυξ ημο ηαζ δ αδεθθή ημο έιαεακ υηζ δέπεδηε
ηδκ πίζηδ ημο ααζζθζά, ημο έβναρακ επζζημθή ζηδκ μπμία ημο έθεβακ: «Γζαηί
εβηαηέθεζρεξ ηδκ πίζηδ ζημκ Κφνζμ Υνζζηυ ηαζ θάηνεοζεξ ηα ηηζζηά, ηδ θςηζά ηαζ
ημκ ήθζμ; Να λένεζξ υηζ, ακ δεκ αθθάλεζξ, εα ζε απμηδνφλμοιε ηαζ εα είζαζ βζα ιαξ
έκαξ άβκςζημξ». Δηείκμξ, υηακ δζάααζε ηδκ επζζημθή ημοξ, έηθαοζε ηαζ είπε: «Ακ
ιε ηδ ζηάζδ ιμο αοηή έβζκα έκαξ άβκςζημξ βζα ηδκ μζημβέκεζά ιμο ηαζ ημοξ δζημφξ
ιμο, πχξ εα είκαζ ηα πνάβιαηα ιε ημκ Κφνζυ ιμο Ηδζμφ Υνζζηυ;». Έηζζ,
παναζηήεδηε απυ ηδκ οπδνεζία πνμξ ημκ ααζζθζά ηαζ αθζένςζε ημκ πνυκμ ημο ζηδκ
ακάβκςζδ ηςκ ζενχκ αζαθίςκ.
ηακ ηα κέα έθεαζακ ζηα αοηζά ημο ααζζθζά, ηάθεζε ημκ άβζμ Ηάηςαμ.
Βθέπμκηαξ μ ααζζθζάξ ηδκ αθθαβή πμο επζζοκέαδ ζημκ Ηάηςαμ, δζέηαλε κα ημκ
οπμαάθμοκ ζε θνζηηά ααζακζζηήνζα ηαζ, ακ δεκ άθθαγε ηδκ πίζηδ ημο, κα ημκ
ηαηαηνεμονβήζμοκ ιε ιαπαίνζα. Σμο έημρακ ηα δάηηοθα, ηζξ παθάιεξ, ηα πυδζα ηαζ
ηα πένζα. Κάεε θμνά πμο ημο έημαακ ηάπμζμ ιέθμξ ημο ζχιαηυξ ημο, δυλαγε ημκ
Θευ ηαζ έραθθε: «Δθέδζυκ ιε, μ Θευξ, ηαηά ημ ιέβα έθευξ ζμο» (Φαθι. 50:1).
Δκηέθεζ, δεκ έιεζκε ηίπμηε απυ ημ ζχια ημο εηηυξ απυ ημ ηεθάθζ, ημ ζηήεμξ ηαζ ηδ
ιέζδ ημο.
Βθέπμκηαξ υηζ ημ ηέθμξ ημο ήηακ ημκηά, δευηακ ζημκ Κφνζμ κα ημκ εθεήζεζ
ηαζ κα ζπθαπκζζεεί ημκ ηυζιμ ηαζ ημοξ ακενχπμοξ. Εδημφζε ζοββκχιδ απυ ημκ
Πακημδφκαιμ Κφνζμ ηαεχξ δεκ ζηεηυηακ μνευξ εκχπζυκ Σμο ηαζ έθεβε: «Γεκ έπς
μφηε πυδζα κα ζηαεχ εκχπζυκ μο, μφηε πένζα κα μο πνμζθένς ηάηζ· ζδμφ, ηα ιέθδ
ημο ζχιαηυξ ιμο είκαζ πεηαιέκα βφνς ιμο. Κφνζε, δέλμο ηδκ ροπή ιμο». Αιέζςξ
ημο ειθακίζεδηε μ Κφνζμξ Υνζζηυξ πανδβμνχκηαξ ημκ ηαζ εκδοκαιχκμκηάξ ημκ,
ηάηζ πμο έηακε ηδκ ροπή ημο αβίμο κα ακαβαθθζάζεζ. Πνμημφ παναδχζεζ ηδκ ροπή
ημο, έκαξ απυ ημοξ θνμονμφξ έζπεοζε κα ημκ απμηεθαθίζεζ. Έηζζ, μ άβζμξ έθααε ημκ
ζηέθακμ ημο ιανηονίμο. Καηυπζκ ιενζημί πζζημί ήθεακ ηαζ πήνακ ημ ζχια ημο, ημ
ηφθζλακ ηαζ ημ έεαρακ.
ηακ δ ιδηένα ημο, δ ζφγοβυξ ημο ηαζ δ αδεθθή ημο έιαεακ υηζ είπε
ιανηονήζεζ, πάνδηακ πμθφ βζα ηδκ ροπή ημο, ήθεακ εηεί πμο ήηακ ημ ζχια ημο ηαζ
ημ αζπάζεδηακ ιε δάηνοα. Σμ ηφθζλακ ζε αηνζαά ζάαακα ηαζ ημ έννακακ ιε ιφνα
ηαζ ανςιαηζηά έθαζα. Ανβυηενα, επί ηςκ αοημηναηυνςκ Ανηαδίμο ηαζ Οκμνίμο,
πνμξ ηζιήκ ημο αβίμο Ηαηχαμο ηη.ίζεδηε καυξ ηαζ ζδνφεδηε ιμκή.
ηακ μ ααζζθζάξ ηδξ Πενζίαξ έιαεε ηα κέα ζπεηζηά ιε ηα ζδιεία ηαζ ηα
εαφιαηα πμο ηεθμφκηακ δζά ημο ζηδκχιαημξ ημο αβίμο Ηαηχαμο ηαζ ηςκ άθθςκ
εκδυλςκ ιανηφνςκ, δζέηαλε κα ηαμφκ ηα ζηδκχιαηα υθςκ ηςκ ιανηφνςκ ζε υθεξ
ηζξ πενζμπέξ ημο ααζζθείμο ημο. Κάπμζμζ πζζημί ήθεακ ηαζ πήνακ ημ ζηήκςια ημο
αβίμο Ηαηχαμο, ημ πήβακ ζηα Ηενμζυθοια ηαζ ημ ειπζζηεφεδηακ ζημκ επίζημπμ
Γάγδξ άβζμ Πέηνμ Δθ-Ραπάμοσ.
Σμ ζηήκςια πανέιεζκε εηεί ιέπνζ ηδ ααζζθεία ημο Μανηζακμφ, μ μπμίμξ
ελαπέθοζε δζςβιυ ηαηά ηςκ μνεμδυλςκ πνζζηζακχκ ζε υθδ ηδκ επζηνάηεζα ηδξ
αοημηναημνίαξ. Ο επίζημπμξ άβζμξ Πέηνμξ ιεηέθενε ημ ζηήκςια ζηδκ Αίβοπημ.
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Δηεί πήβε ζηδκ πυθδ Μπεκαζά ηαζ έιεζκε ζε ιζα ιμκή υπμο ιυκαγακ αθμζζςιέκμζ
ιμκαπμί. οκέαδ ηαηά ηδκ έηηδ χνα (δδθαδή ημ ιεζδιένζ), εκχ πνμζεφπμκηακ ζημκ
ηυπμ υπμο έηεζημ ημ ζηήκςια ημο αβίμο Ηαηχαμο, κα ημοξ ειθακζζεεί μ άβζμξ
Ηάηςαμξ ηαζ πμθθμί άθθμζ ιάνηονεξ ηδξ Πενζίαξ. Έραθακ ιαγί ημοξ ηαζ ημοξ
εοθυβδζακ, ηαζ ιεηά πάεδηακ απυ ηα ιάηζα ημοξ. ιςξ, πνμημφ θφβμοκ, μ άβζμξ
Ηάηςαμξ ημοξ είπε υηζ ημ ζηήκςιά ημο εα έπνεπε κα ιείκεζ εηεί, υπςξ υνζγε μ
Κφνζμξ. Δκημφημζξ, υηακ μ επίζημπμξ αααάξ Πέηνμξ απμθάζζζε κα επζζηνέρεζ ζηδκ
επανπία ημο, πήνε ημ ζηήκςια ιαγί ημο. ηακ υιςξ έθεαζε ζημ θζιάκζ, ημ ζηήκςια
έθοβε ηαζ βφνζζε ζημκ ηυπμ υπμο ανζζηυηακ ανπζηά.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέπα εικοζηή ογδόη ηος μηνόρ Υαηούπ
1) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ εξαπίσλνο, επηζθφπνπ Νεραψ.
1) Σδκ διένα αοηή ιανηφνδζε μ άβζμξ εναπίςκ, επίζημπμξ Νεπαχ, μ μπμίμξ
βεκκήεδηε ζηα Ηενμζυθοια. Ο παηέναξ ημο, πμο θεβυηακ Ααναάι ηαζ ήηακ βζμξ ημο
Λεοΐ ηαζ εββμκυξ ημο Ηςζήθ, αδεθθμφ ημο ίιςκμξ ηαζ εείμο ημο πνςημιάνηονμξ
ηαζ ανπζδζαηυκμο ηεθάκμο, ήηακ απυ ηδ θοθή ημο Ημφδα. ηακ βεκκήεδηε, ημο
έδςζακ ημ υκμια ίιςκ, δδθαδή ημ υκμια ημο παππμφ ημο.
ηακ μ παηέναξ ημο έθοβε απυ ηδ γςή, μ ίιςκ εέθδζε κα βίκεζ πνζζηζακυξ.
Σμο πανμοζζάζεδηε άββεθμξ Κονίμο ηαζ ημο έδςζε εκημθή κα πάεζ ζημκ αααά
Ηςάκκδ, επίζημπμ Ηενμζμθφιςκ, μ μπμίμξ ημκ δίδαλε ημ ιοζηήνζμ ηδξ ζανηχζεςξ
ημο Κονίμο Υνζζημφ. ιςξ, απέθοβε κα ημκ ααπηίζεζ ζηα Ηενμζυθοια, δζά ημκ
θυαμκ ηςκ Ημοδαίςκ, ηαζ ζηεπηυηακ ηζ εα έπνεπε κα ηάκεζ.
Ζ Πανεέκμξ Μανία ειθακίζεδηε ζημκ ίιςκα ηαζ ημο είπε κα πάεζ ζηδκ
Αθελάκδνεζα, ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζημκ άβζμ Θεςκά, δέηαημ έηημ παηνζάνπδ
Αθελακδνείαξ. Καηά ηδκ ακαπχνδζή ημο βζα ηδκ Αθελάκδνεζα, ημο ειθακίζεδηε
άββεθμξ Κονίμο ιε ακενχπζκδ ιμνθή ηαζ ημκ ζοκυδεοζε ζε υθμ ημ ηαλίδζ ημο πνμξ
ηδκ Αθελάκδνεζα. Πήβε ζημκ παηνζάνπδ Θεςκά, μ μπμίμξ πάνδηε πμθφ υηακ ημκ
είδε, ημο ηήνολε ηα ηδξ πίζηεςξ ηαζ ημκ αάπηζζε.
Μεηά έβζκε ιμκαπυξ ζηδ ιμκή Δθ-Εμβηάβ (ηδ ιμκή ημο αααά εαήνμο, έλς
απυ ηδκ Αθελάκδνεζα). Ανβυηενα μ πάπαξ Θεςκάξ ημζιήεδηε ηαζ ημκ δζαδέπεδηε
ζημκ ενυκμ μ αααάξ Πέηνμξ, δ «ζθναβίξ ηςκ ιανηφνςκ», μ μπμίμξ ηάθεζε ημκ
ίιςκα ηαζ γήηδζε ηδ αμήεεζά ημο ζημ παηνζανπζηυ ένβμ. ηακ πήνεοζε μ
επζζημπζηυξ ενυκμξ ηδξ πυθεςξ Νεπαχ, μ αααάξ Πέηνμξ πεζνμηυκδζε ημκ ίιςκα
επίζημπυ ηδξ. Σμ πμίικζμ αβαθθίαζε βζα ημκ κέμ ημο επίζημπμ ηαζ μ Κφνζμξ ηέθεζε
δζά ηςκ πεζνχκ ημο αβίμο πμθθά ζδιεία ηαζ εαφιαηα. Καεχξ οπήνπακ
εζδςθμθαηνζημί καμί ημκηά ζηδκ πυθδ, μ άβζμξ ίιςκ παναηάθεζε εενιά ημκ Κφνζμ
Υνζζηυ βζα ημ εέια αοηυ, ιέπνζ πμο μζ καμί αοημί ηαθφθεδηακ απυ κενυ ηαζ
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ηαηαζηνάθδηακ, ηαζ δ εζδςθμθαηνία λεννζγχεδηε απυ ηδκ επζζημπή ημο. Δπίζδξ,
απυ ηδκ επζζημπή ημο λεννζγχεδηε ηαζ δ αίνεζδ ημο ααεθθίμο απυ ηδκ Άκς
Αίβοπημ, μ μπμίμξ δίδαζηε υηζ μ Παηήν, μ Τζυξ ηαζ ημ Άβζμ Πκεφια είκαζ έκα
πνυζςπμ.
ηακ μ Γζμηθδηζακυξ απανκήεδηε ημκ Υνζζηυ, ημο είπακ υηζ μ επίζημπμξ
εναπίςκ ειπυδζγε ιε ηδ δζδαζηαθία ημο ηδ θαηνεία ηςκ εζδχθςκ. Ο Γζμηθδηζακυξ
δζέηαλε κα ημο θένμοκ ημκ αααά εναπίςκα εκχπζυκ ημο. ηακ μ αααάξ εναπίςκ
έθεαζε ιε ημοξ αοημηναημνζημφξ αββεθζαθυνμοξ ζηδκ Αθελάκδνεζα, πέναζε ηδ
κφηηα ζηδ θοθαηή. Ο πάπαξ Πέηνμξ, ιε ηδ ζοκμδεία ηθδνζηχκ, πήβε κα ημκ δεζ.
ηακ αβηάθζαζακ ημκ άβζμ εναπίςκα, είδακ ημ πνυζςπυ ημο κα είκαζ ζακ πνυζςπμ
αββέθμο!
ηακ μ αααάξ εναπίςκ πνμζήθεε εκχπζμκ ημο αοημηνάημνα, εηείκμξ ημκ
οπέααθε ζε πμθθχκ εζδχκ ααζακζζηήνζα, αθθά μ Κφνζμξ Υνζζηυξ ημκ ζήηςκε υνεζμ
ηάεε θμνά πςνίξ μ άβζμξ κα οπμθένεζ. Ο αοημηνάημναξ, αθέπμκηαξ πμθθμφξ
ακενχπμοξ κα πζζηεφμοκ ελαζηίαξ ημο αβίμο εναπίςκμξ, ημκ έζηεζθε ζημκ δζμζηδηή
ηδξ Ανζζκυδξ Αννζακυ, μ μπμίμξ ημκ οπέααθε εη κέμο ζε ααζακζζηήνζα ηαζ ημκ
απείθδζε ιε απμηεθαθζζιυ ακ δεκ ιεηαζηνεθυηακ.
οκέαδ, υηακ μ Αννζακυξ ήηακ ζηδκ Αθελάκδνεζα, κα πάνεζ ιαγί ημο ζημ
πθμίμ ημκ άβζμ εναπίςκα. ηακ ημ πθμίμ έθεαζε ζηδ Νεπαχ, ηδκ παηνίδα ημο, ημ
πθμίμ αηζκδημπμζήεδηε, ηαζ ηακείξ δεκ ιπμνμφζε κα ημ ηάκεζ κα ηζκδεεί. Συηε
πήνακ ημκ άβζμ απυ ημ πθμίμ ηαζ ημκ πήβακ ζημ αυνεζμ ηιήια ηδξ πυθδξ. Δηεί ημκ
απμηεθάθζζακ, ηαζ έηζζ έθααε ημκ ζηέθακμ ημο ιανηονίμο. Καηυπζκ μ θαυξ ηδξ
επζζημπήξ ημο έθενε ημ ζχια ημο ζημκ καυ ιε ιεβάθεξ ηζιέξ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέπα εικοζηή ενάηη ηος μηνόρ Υαηούπ
1) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ Πέηξνπ, δεθάηνπ εβδφκνπ πάπα Αιεμαλδξείαο, ηεο
«ζθξαγίδνο ησλ καξηχξσλ».
2) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ Κιήκεληνο, πάπα Ρψκεο.
1) Σδκ διένα αοηή ιανηφνδζε μ άβζμξ Πέηνμξ, δέηαημξ έαδμιμξ πάπαξ
Αθελακδνείαξ, δ «ζθναβίξ ηςκ ιανηφνςκ». Ο παηέναξ ημο θεβυηακ Θεμδυζζμξ ηαζ
ήηακ πνςημπνεζαφηενμξ ζηδκ Αθελάκδνεζα, ηαζ δ ιδηένα ημο θεβυηακ μθία. Σμ
ακδνυβοκμ είπε θυαμ Θεμφ, ηαζ ανπζηά δεκ είπε παζδζά.
Καηά ηδκ πέιπηδ διένα ημο ημπηζημφ ιδκυξ Αιπίιπ, διένα ηδξ εμνηήξ ηςκ
απμζηυθςκ Πέηνμο ηαζ Παφθμο, δ ιδηένα ημο πήβε ζηδκ εηηθδζία, υπμο είδε άθθεξ
βοκαίηεξ ιε ηα παζδζά ημοξ. Συηε θοπήεδηε ααεζά ηαζ άνπζζε κα ηθαίεζ. Με πμθθά
δάηνοα ζηέηεοζε ημκ Κφνζμ Ηδζμφ Υνζζηυ κα ηδξ πανίζεζ έκα παζδί. Σδκ ίδζα κφηηα
ηδξ πανμοζζάζεδηακ μζ απυζημθμζ Πέηνμξ ηαζ Παφθμξ ηαζ ηδξ είπακ υηζ μ Κφνζμξ
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έηακε δεηηέξ ηζξ πνμζεοπέξ ηδξ, υηζ εα ηδξ έδζκε έκακ βζμ ηαζ υηζ εα έπνεπε κα ημκ
μκμιάζμοκ Πέηνμ. Οζ δφμ άβζμζ ηδξ έδςζακ επίζδξ ηδκ εκημθή κα πάεζ ζημκ
παηνζάνπδ κα ηδκ εοθμβήζεζ. ηακ δ μθία λφπκδζε, ακέθενε ζημκ ζφγοβυ ηδξ υζα
είδε ζημκ φπκμ ηδξ ηαζ εηείκμξ πάνδηε πμθφ. Αημθμφεςξ δ μθία πήβε ζημκ παηένα
παηνζάνπδ ηαζ ημο ακέθενε υζα είπε δεζ ζημκ φπκμ ηδξ ηαζ ημο γήηδζε κα
πνμζεφπεηαζ βζ‟ αοηήκ. Δηείκμξ πνμζεοπήεδηε ηαζ ηδκ εοθυβδζε.
Λίβμ ιεηά βέκκδζε ημκ άβζμ ηαζ ημκ μκυιαζε Πέηνμ. ηακ μ Πέηνμξ έβζκε
επηά εηχκ, ημκ ειπζζηεφεδηακ ζημκ πάπα Θεςκά, υπςξ είπε βίκεζ ηαζ ιε ημκ
πνμθήηδ αιμοήθ, ηαζ έβζκε βζα ημκ πάπα ζακ παζδί ημο. Σμκ έβναρε ζηδ Θεμθμβζηή
πμθή, υπμο έθααε ηαηάθθδθδ ιυνθςζδ ηαζ δζέπνερε ζημ ηήνοβια ηαζ ηδ
δζαηνζηζηή ηαεμδήβδζδ. Μεηά ημκ πεζνμεέηδζε ακαβκχζηδ, ηαηυπζκ δζάημκμ ηαζ,
θίβμ ιεηά, ζενέα. Ο Πέηνμξ αμήεδζε πμθφ ημκ πάπα ζηδ δζεηπεναίςζδ ηςκ
δζμζηδηζηχκ εειάηςκ ηδξ Δηηθδζίαξ.
Πνζκ ηδκ ημίιδζή ημο, μ πάπαξ Θεςκάξ πνυηεζκε ημκ αααά Πέηνμ ςξ
δζάδμπυ ημο. Με ηδκ άκμδμ ημο αααά Πέηνμο ζημκ ενυκμ ηδξ Απμζημθζηήξ Έδναξ
ημο αβίμο Μάνημο, δ Δηηθδζία ηαηαοβάζεδηε απυ ηζξ δζδαπέξ ημο. οκέαδ ηυηε
ζηδκ Ακηζυπεζα έκαξ απυ ημοξ ορδθά ζζηάιεκμοξ κα ζοιθςκήζεζ ιε ημκ
αοημηνάημνα Γζμηθδηζακυ κα επζζηνέρεζ ζηδκ εζδςθμθαηνία. Ο άκδναξ αοηυξ είπε
δφμ παζδζά, ηαζ ελαζηίαξ ημο δ ιδηένα ημοξ δεκ ήεεθε κα ηα ααπηίζεζ εηεί. Έηζζ, ηα
πήνε ιαγί ηδξ βζα ηδκ Αθελάκδνεζα. ημ ηαλίδζ βζα ηδκ Αθελάκδνεζα, οπήνλε ζθμδνή
εαθαζζμηαναπή θυβς ιζαξ θμαενήξ ηαηαζβίδαξ, ηαζ δ βοκαίηα θμαήεδηε υηζ μζ δφμ
ηδξ βζμζ εα ηζκδφκεοακ κα πκζβμφκ ηαζ κα πεεάκμοκ ααάπηζζημζ. Έηζζ, ημοξ πήνε ηαζ
ημοξ αμφηδλε ηνεζξ θμνέξ ζηδ εάθαζζα, θέβμκηαξ: «Δζξ ημ υκμια ημο Παηνυξ ηαζ
ημο Τζμφ ηαζ ημο Αβίμο Πκεφιαημξ». Μεηά έζπζζε ημ ζηήεμξ ηδξ ηαζ, ιε ημ αίια πμο
αβήηε, έηακε ημ ζδιείμ ημο ζηαονμφ ζημ ιέηςπυ ημοξ.
Δκηέθεζ, δ εαθαζζμηαναπή ηαηέπαοζε, ηαζ δ βοκαίηα έθεαζε ιε αζθάθεζα
ζηδκ Αθέλάκδνεζα ιαγί ιε ηα παζδζά ηδξ. Σδκ ίδζα ιένα πήβε κα ηα ααπηίζεζ.
Χζηυζμ, υηακ μ παηνζάνπδξ άβζμξ Πέηνμξ λεηζκμφζε κα ηα ααπηίζεζ, μ κενυ βζκυηακ
ζηενευ ζακ πέηνα. Αοηυ ζοκέαδ ηνεζξ θμνέξ. ηακ ηδ νχηδζε ζπεηζηά, εηείκδ ημκ
εκδιένςζε βζα υζα έβζκακ ζηδ εάθαζζα. Ο παηνζάνπδξ εαφιαζε ηαζ δυλαζε ημκ
Θευ θέβμκηαξ: «Αοηυ είκαζ πμο δζαηδνφζζεζ δ Δηηθδζία, υηζ δδθαδή οπάνπεζ έκα
(ιυκμ) αάπηζζια». Έηζζ, ημ αάπηζζια πμο ηέθεζε δ βοκαίηα ζηδ εάθαζζα έβζκε
δεηηυ απυ ημκ Κφνζμ.
Αηυιδ, επί ηςκ διενχκ ημο ίδζμο πάπα πανμοζζάεδηε μ αζνεηζηυξ Άνεζμξ,
ηαζ μ άβζμξ Πέηνμξ ημκ ζοιαμφθεοζε επακεζθδιιέκςξ κα ιεηαζηναθεί απυ ηζξ
εζθαθιέκεξ απυρεζξ ημο, εηείκμξ υιςξ δεκ ημκ άημοζε. Όζηενα απυ υθα αοηά, ημκ
αθυνζζε ηαζ ημκ απέηθεζζε απυ ηδκ εηηθδζζαζηζηή αδεθθυηδηα.
Ο Άνεζμξ ήθεε ζε επαθή ιε ημκ αζεαή αοημηνάημνα Μαλζιζακυ ηαζ ημο
ακέθενε υηζ μ παηνζάνπδξ Αθελακδνείαξ Πέηνμξ οπμηζκμφζε ημκ θαυ κα ιδ θαηνεφεζ
ηα είδςθα. Ο αοημηνάημναξ εεχνδζε ηάηζ ηέημζμ πνμζαμθή ηαζ έζηεζθε
αββεθζαθυνμοξ ιε ηδ δζαηαβή κα ημκ απμηεθαθίζμοκ. ηακ μζ αββεθζαθυνμζ
έθεαζακ ζηδκ Αθελάκδνεζα, επζηέεδηακ ηαηά ημο θαμφ ηαζ ηαηέζηνερακ πμθθέξ
πυθεζξ ηδξ Αζβφπημο· αηυιδ, άνπαγακ υ,ηζ πμθφηζιμ έανζζηακ, ηαεχξ ηαζ ηζξ
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βοκαίηεξ ηαζ ηα παζδζά. οκμθζηά, θμκεφεδηακ πενί ηζξ μηηαηυζζεξ ζανάκηα
πζθζάδεξ: άθθμζ ιε λίθμξ, άθθμζ απυ θζιμηημκία ηαζ άθθμζ ζηδ θοθαηή. Μεηά
επέζηνερακ ζηδκ Αθελάκδνεζα, ζοκέθααακ ημκ παηένα παηνζάνπδ ηαζ ημκ
θοθάηζζακ.
ηακ μ θαυξ έιαεε βζα ηδ ζφθθδρδ ημο πμζιέκα ημο, ζοβηεκηνχεδηε
ιπνμζηά απυ ηδκ πφθδ ηδξ θοθαηήξ ηαζ ήεεθε κα ημκ ζχζεζ δζά ηδξ αίαξ. Ο
αλζςιαηζηυξ πμο ήηακ οπεφεοκμξ βζα ηδκ εηηέθεζδ ημο αβίμο ακδζφπδζε ιήπςξ
δζαηαναπεεί δ βεκζηυηενδ εζνήκδ· έηζζ, ακέααθε ηδκ εηηέθεζδ βζα ηδκ επμιέκδ.
ηακ μ άβζμξ ακηζθήθεδηε ηζ ζοκέααζκε, εέθδζε κα παναδμεεί ζημκ εάκαημ
πάνζκ ημο θαμφ ημο, δζυηζ θμαήεδηε βζα ημ ηζ εα ιπμνμφζε κα ζοιαεί ζημ πμίικζυ
ημο. Ήεεθε κα ημζιδεεί εκ Υνζζηχ ηαζ κα ανεεεί ιαγί Σμο, πςνίξ κα πνμηαθέζεζ
μπμζαδήπμηε εκυπθδζδ ή βεκζηυηενα πνμαθήιαηα. Έζηεζθε ιήκοια ζημκ θαυ ημο, ιε
ημ μπμίμ ημκ πανδβμνμφζε ηαζ ημο ζοκζζημφζε κα ιείκεζ εδναίμξ ζηδκ αθδεζκή
πίζηδ.
ηακ μ αζεαήξ Άνεζμξ έιαεε υηζ μ άβζμξ Πέηνμξ ήηακ ημκηά ζημ κα
ακαπςνήζεζ πνμξ Κφνζμκ, ιε απμηέθεζια κα παναιείκεζ μ ίδζμξ ζηδκ αημζκςκδζία
ηαζ ημκ αθμνζζιυ, ημκ ζηέηεοζε ιέζς ηςκ πνςημπνεζαοηένςκ κα ημο δχζεζ άθεζδ.
Ο άβζμξ Πέηνμξ ανκήεδηε ηάηζ ηέημζμ ηαζ ημοξ είπε υηζ ηδκ πνμδβμφιεκδ κφηηα ημφ
ειθακίζεδηε ζε υναια μ Κφνζμξ Υνζζηυξ θμνχκηαξ έκακ ζπζζιέκμ πζηχκα. Συηε μ
άβζμξ Πέηνμξ Σμκ νχηδζε: «Κφνζέ ιμο, πμζμξ ζμο έζπζζε ημκ πζηχκα;». Καζ μ
Κφνζμξ απμηνίεδηε: «Ο Άνεζμξ έζπζζε ημκ πζηχκα ιμο, δζυηζ ιε πχνζζε απυ ημκ
Παηένα ιμο. Πνυζελε, ιδκ ημκ δεπεείξ!».
Όζηενα απυ αοηυ, μ άβζμξ Πέηνμξ ηάθεζε ηνοθά ημκ αοημηναημνζηυ
αββεθζαθυνμ ηαζ ημκ ζοιαμφθεοζε κα ακμίλεζ ιζα ηνφπα ζημκ ημίπμ ηδξ θοθαηήξ
απυ ηδκ πθεονά πμο δεκ οπήνπακ πνζζηζακμί. Ο αλζςιαηζηυξ έιεζκε ηαηάπθδηημξ ιε
ηδ βεκκαζυηδηα ημο παηένα ηαζ έηακε υπςξ ημο οπέδεζλε. Σμκ έαβαθε ηνοθά απυ ηδ
θοθαηή ηαζ ημκ πήβε έλς απυ ηδκ πυθδ, εηεί πμο ανζζηυηακ ημ ικήια ημο
εοαββεθζζημφ Μάνημο, μ μπμίμξ είπε ηδνφλεζ ημ Δοαββέθζμ ζηδκ Αίβοπημ. Δηεί,
έπεζε ζηα βυκαηα ηαζ γήηδζε απυ ημκ Κφνζμ: «Σμ αίια ιμο πμο εα ποεεί αξ ζδιάκεζ
ημ ηέθμξ ηδξ εζδςθμθαηνίαξ ηαζ αξ είκαζ ημ ηεθεοηαίμ αίια πμο πφκμοκ μζ
πνζζηζακμί». Μζα θςκή ήθεε ελ μονακμφ, ηαζ ηδκ άημοζε ιζα αβία πανεέκμξ πμο
ανζζηυηακ εηεί ημκηά. Ζ θςκή αοηή έθεβε: «Αιήκ. Αξ βίκεζ ηαηά ημ εέθδιά ζμο».
ηακ μ άβζμξ ηεθείςζε ηδκ πνμζεοπή, μ δήιζμξ πνμπχνδζε ηαζ ημο απέημρε ηδκ
ηζιία ηεθαθή.
Σμ ζχια πανέιεζκε εηεί, ιέπνζ πμο μ θαυξ αβήηε απυ ηδκ πυθδ ηνέπμκηαξ
πνμξ ημ ζδιείμ ημο ιανηονίμο, ιδ βκςνίγμκηαξ ηζ είπε ζοιαεί. Καηυπζκ πήνακ ημ
ηίιζμ ζηήκςια, ημ έκηοζακ ιε ηα παηνζανπζηά άιθζα ηαζ ημ έααθακ ζημκ ενυκμ ημο
αβίμο Μάνημο, επάκς ζημκ μπμίμ είπε ανκδεεί κα ηαείζεζ υζμ γμφζε. οκήεζγε κα
θέεζ υηζ είδε ηδ δφκαιδ ημο Θεμφ κα ηάεεηαζ επί ημο ενυκμο, ηαζ έηζζ δεκ ημθιμφζε
κα ηαείζεζ ηαζ μ ίδζμξ.
Καηυπζκ ημπμεέηδζακ ημ ζηήκςια ιαγί ιε ηα ζηδκχιαηα ηςκ άθθςκ
αβίςκ. Ο άβζμξ Πέηνμξ πανέιεζκε ζημκ ενυκμ ημο αβίμο Μάνημο επί έκηεηα έηδ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
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2) Σδκ αοηή διένα ιανηφνδζε μ άβζμξ Κθήιδξ, πάπαξ Ρχιδξ. Ο άβζμξ αοηυξ
βεκκήεδηε ζηδ Ρχιδ απυ εοβεκή παηένα, ιέθμξ ηδξ οβηθήημο, μκυιαηζ Φαοζηίκμ.
Ο Φαοζηίκμξ ιυνθςζε ημκ βζμ ημο δζδάζημκηάξ ημκ ηδκ ανπαζμεθθδκζηή
βναιιαηεία.
ηακ πήβε μ απυζημθμξ Πέηνμξ ζηδ Ρχιδ ηαζ μ Κθήιδξ άημοζε βζα ηδ
δζδαζηαθία ημο, ημκ ηάθεζε κα πανμοζζαζεεί εκχπζυκ ημο ηαζ ζογήηδζακ ιαγί
πμθθά γδηήιαηα. Ο απυζημθμξ ημο ελήβδζε ηδκ πθάκδ ηδξ εζδςθμθαηνίαξ ηαζ ημο
απέδεζλε ηδ εευηδηα ημο Κονίμο Υνζζημφ, ζημ υκμια ημο Οπμίμο ηήνοηηακ ηαζ
ηεθμφζακ εαφιαηα. Ο Κθήιδξ πίζηεοζε πάνδ ζ‟ αοηυκ, ααπηίζεδηε απυ ηα πένζα
ημο ηαζ απυ εηείκδ ηδιένα ημκ αημθμφεδζε.
Ο άβζμξ Κθήιδξ ζοκέβναρε ημκ αίμ ηςκ απμζηυθςκ ηαζ υζα ζοκέαδζακ ζ‟
αοημφξ απυ ηα πένζα ηςκ ααζζθέςκ ηαζ ηςκ δβειυκςκ. ε αοηυκ πανέδςζακ μζ
απυζημθμζ ηα αζαθία ηςκ Κακυκςκ ημοξ. Έβζκε ανπζεπίζημπμξ Ρχιδξ ηαηά ηα
ηεθεοηαία έηδ ημο πνχημο αζχκα ι.Υ. Κήνολε ζηδκ ίδζα πυθδ ηαζ έθενε πμθθμφξ
απυ ημοξ ηαημίημοξ ηδξ ζηδ βκχζδ ημο Κονίμο Υνζζημφ.
Ο αοημηνάημναξ Σνασακυξ άημοζε βζ‟ αοηυκ ηαζ έδςζε εκημθή κα ημκ
ζοθθάαμοκ ηαζ κα ημκ θένμοκ εκχπζυκ ημο. Καηυπζκ ημκ δζέηαλε κα πνμζηοκήζεζ ηα
είδςθα ηαζ κα απανκδεεί ημκ Κφνζμ Υνζζηυ, υιςξ μ άβζμξ Κθήιδξ ανκήεδηε.
Δπεζδή μ αοημηνάημναξ θμαήεδηε κα ημκ ααζακίζεζ εκχπζμκ ημο θαμφ ηδξ πυθδξ ηαζ
εκχπζμκ ηδξ μζημβεκείαξ ημο, ημκ ελυνζζε ζε ιζα πυθδ ηαζ έβναρε έκα ιήκοια ζημκ
δζμζηδηή ηδξ, ζημ μπμίμ ημο έθεβε κα ααζακίζεζ ημκ άβζμ Κθήιεκηα ηαζ ιεηά κα ημκ
θμκεφζεζ. Ο δζμζηδηήξ έδεζε ημκ θαζιυ ημο αβίμο ζε ιζα άβηονα ηαζ ημκ πέηαλε ζηδ
εάθαζζα. Με ημκ ηνυπμ αοηυ, μ άβζμξ πανέδςζε ημ αβκυ πκεφια ημο ηαζ έθααε ημκ
ζηέθακμ ημο ιανηονίμο ηαηά ημ έημξ 100 ι.Υ.
Έκα έημξ ιεηά ηδκ ημίιδζή ημο δ εάθαζζα οπμπχνδζε απμηαθφπημκηαξ ημ
ζχια ημο, ημ μπμίμ θαζκυηακ ζημκ πάημ ηδξ ζακ κα είκαζ γςκηακυξ. Πμθθμί
έιπαζκακ ιέζα βζα εοθμβία, ηαζ απμθάζζζακ κα αβάθμοκ ημ ζηήκςια απυ ημ ζδιείμ
εηείκμ. Έθενακ ιζα ιανιάνζκδ θάνκαηα ηαζ ημπμεέηδζακ ιέζα ηδξ ημ ζηήκςια,
υηακ υιςξ πήβακ κα ημ αβάθμοκ έλς απυ ηδ εάθαζζα, δεκ ιπμνμφζακ κα ημ
ιεηαηζκήζμοκ. Συηε ηαηάθααακ υηζ μ άβζμξ δεκ ήεεθε κα θφβεζ απυ εηεί· έηζζ,
άθδζακ ημ ζηήκςια ζηδ εέζδ ημο ηαζ έθοβακ.
Κάεε πνυκμ ηαηά ηδκ διένα ηδξ εμνηήξ ημο δ εάθαζζα οπμπςνμφζε, ηαζ μζ
πανζζηάιεκμζ έιπαζκακ ηαζ έπαζνκακ ηδκ εοθμβία ημο. Πμθθμί ηαλίδεοακ ζοπκά βζα
κα δμοκ ημ εαφια αοηυ.
Ακάιεζα ζηα πμθθά εαφιαηα πμο βνάθδηακ βζ‟ αοηυκ είκαζ ηαζ ημ ελήξ:
Κάπμζα πνμκζά μζ επζζηέπηεξ ιπήηακ ζηδ εάθαζζα βζα κα πάνμοκ ηδκ εοθμβία ημο
ηαζ, θεφβμκηαξ, λέπαζακ έκα ιζηνυ παζδί πμο ήηακ πίζς απυ ηδ θάνκαηα ημο αβίμο.
Αοηυ ζοκέαδ ζφιθςκα ιε ημ εέθδια ημο Κονίμο Υνζζημφ, χζηε κα θακενςεεί δ
ηζιή πμο επζθοθάζζεηαζ βζα ημοξ αβαπδιέκμοξ Σμο ηαζ δ πάνδ πμο θαιαάκμοκ απυ
Αοηυκ. ηακ μζ βμκείξ ημο παζδζμφ εοιήεδηακ ημ παζδί ημοξ, βφνζζακ ζηδ εάθαζζα,
αθθά ανήηακ ημ κενυ κα έπεζ ηαθφρεζ ηδ θάνκαηα. Συηε ζοιπένακακ υηζ ημ παζδί
ημοξ εα πνέπεζ κα είκαζ κεηνυ ηαζ κα ημ έπμοκ ηαηαανμπείζεζ ηα εδνία ηδξ
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εάθαζζαξ. Έηθαρακ βζα ημ παζδί ημοξ ηαζ ηίιδζακ ηδ ικήιδ ημο ηαηά ημ έεζιμ. Σμ
επυιεκμ έημξ, υηακ δ εάθαζζα οπμπχνδζε, μζ πζζημί ιπήηακ, υπςξ ήηακ ζοκήεεζα,
ηαζ ελεπθάβδζακ υηακ ανήηακ ημ παζδί κα είκαζ γςκηακυ. Σμ νχηδζακ πχξ
ελαημθμοεμφζε κα γεζ ηαζ ηζ έηνςβε βζα κα ζοκηδνδεεί. Σμ παζδί ημφξ απάκηδζε: «Ο
άβζμξ ιμο έδζκε κα θάς ηαζ κα πζς, ηαζ ιε πνμζηάηεοε απυ ηα εδνία ηδξ εάθαζζαξ».
Γυλαζακ ημκ Κφνζμ Υνζζηυ, μ Οπμίμξ δμλάγεηαζ ιε υθμοξ ημοξ αβίμοξ Σμο.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέπα ηπιακοζηή ηος μηνόρ Υαηούπ
1) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Αθαθίνπ, παηξηάξρνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο.
2) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ Μαθαξίνπ.
3) Ο θαζαγηαζκφο ηνπ λανχ ησλ αγίσλ Κνζκά, Γακηαλνχ, ησλ αδειθψλ ηνπο
θαη ηεο κεηέξαο ηνπο.
1) Σδκ διένα αοηή ημζιήεδηε μ άβζμξ Αηάηζμξ, παηνζάνπδξ
Κςκζηακηζκμοπυθεςξ. Ήηακ πμθφ ηαθά εκδιενςιέκμξ ζηα ζενά αζαθία ηαζ ααεφξ
βκχζηδξ ημοξ, ηαζ ήηακ εζδζηυξ ζημ κα ελδβεί ηα ιοζηήνζά ημοξ. Έηζζ,
πεζνμημκήεδηε πενέαξ ζηδκ Δηηθδζία ηδξ Κςκζηακηζκμοπυθεςξ.
ηακ ζοβηθήεδηε δ φκμδμξ ηδξ Υαθηδδυκμξ, ανκήεδηε κα
παναημθμοεήζεζ ηζξ ενβαζίεξ ηδξ ηαζ, υηακ ημκ ηάθεζακ βζα κα αημφζμοκ ηδ βκχιδ
ημο, δεκ πήβε, πνμθαζζγυιεκμξ αζεέκεζα. Δίπε ααεζά θοπδεεί βζα ηζξ δμηζιαζίεξ πμο
ακηζιεηχπζγε μ άβζμξ Γζυζημνμξ, ηάηζ πμο είπε βκςζημπμζήζεζ ζημκ ζηεκυ ημο ηφηθμ
ηαζ ζημοξ ακενχπμοξ πμο ειπζζηεουηακ: ημοξ πνζζηζακμφξ ηοαενκήηεξ ηαζ
αλζςιαημφπμοξ πμο βκχνζγε υηζ είκαζ αθμζζςιέκμζ ηαζ πζζημί μνευδμλμζ.
Δοπανίζηδζε ημκ Κφνζμ πμο δεκ πήνε ιένμξ ζηζξ ενβαζίεξ ηδξ οκυδμο αοηήξ.
ηακ ημζιήεδηε μ παηνζάνπδξ Κςκζηακηζκμοπυθεςξ Ακαηυθζμξ, μ Αηάηζμξ
ελεθέβδ δζάδμπυξ ημο απυ ημοξ πζζημφξ αλζςιαημφπμοξ ηαζ ημοξ θςηζζιέκμοξ
ηοαενκδηζημφξ επζζήιμοξ. Ο άβζμξ Αηάηζμξ αβςκίζεδηε ιε επζιέθεζα κα απμηνέρεζ
ηδ δζαίνεζδ ηαζ ηδκ επενυηδηα πμο είπε θςθζάζεζ ζηδκ Δηηθδζία. ηακ δζαπίζηςζε
υηζ δ πκεοιαηζηή αζεέκεζα είπε πθέμκ νζγχζεζ ααεζά ηαζ ήηακ δφζημθμ κα κζηδεεί,
εεχνδζε υηζ αοηυ πμο έπνεπε κα ηάκεζ ήηακ κα αθμζζςεεί ζηδ ζςηδνία ηδξ ροπήξ
ημο.
Έζηεζθε επζζημθή ζημκ άβζμ παηένα αααά Πέηνμ, πάπα Αθελακδνείαξ, ζηδκ
μπμία μιμθμβμφζε ηδκ αθδεζκή πίζηδ, ηδκ μπμία έιαεε ηαζ έθααε απυ ημοξ αβίμοξ
παηένεξ αααά Κφνζθθμ ηαζ αααά Γζυζημνμ. Σδκ επζζημθή αοηή αημθμφεδζακ
πμθθέξ άθθεξ,ζηζξ μπμίεξ γδημφζε απυ ημκ πάπα Αθελακδνείαξ κα ημκ δεπεεί ζε
ημζκςκία. Ο πάπαξ Αθελακδνείαξ απάκηδζε ζε υθεξ ηζξ επζζημθέξ ηαζ ηαηυπζκ
έβναρε ιία ηαεμθζηή επζζημθή, ηδκ μπμία ημο απέζηεζθε ιε ηνεζξ επζζηυπμοξ. Οζ
παπζημί απεζηαθιέκμζ πήβακ ιέπνζ ηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ ιεηαιθζεζιέκμζ ηαζ
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άθθαλακ ηδκ εκδοιαζία ημοξ υηακ εζζήθεακ ζηδκ πυθδ, υπμο ζοκακηήεδηακ ιε ημκ
Αηάηζμ, μ μπμίμξ ημοξ δέπεδηε ιε ιεβάθεξ ηζιέξ, πανέθααε απυ αοημφξ ηδκ
επζζημθή ηαζ ηδκ ακέβκςζε ζημοξ θίθμοξ ημο, ημοξ μνεμδυλμοξ εοβεκείξ ηδξ πυθεςξ.
θμζ ηδκ απμδέπεδηακ, ζοιθχκδζακ ιαγί ημο ηαζ μιμθυβδζακ ηδκ αθδεζκή πίζηδ.
Μεηά ζοκέβναρε εκχπζυκ ημοξ επζζημθή, ζηδκ μπμία απμδεπυηακ ηδκ πίζηδ ημο
αααά Γζμζηυνμο, ημο αααά Σζιμεέμο ηαζ ημο αααά Πέηνμο, ηαζ μιμθμβμφζε ηδκ
μνευηδηα ηδξ πίζηεχξ ημοξ.
Καηυπζκ ζοκυδεοζε ημοξ ηνεζξ επζζηυπμοξ ηαηά ηδκ επίζηερή ημοξ ζε
ηάπμζεξ ιμκέξ, υπμο ζοθθεζημφνβδζακ ηαζ ημζκχκδζακ ηςκ Απνάκηςκ Μοζηδνίςκ.
Όζηενα μζ επίζημπμζ ακηάθθαλακ εοθμβίεξ ιαγί ημο, πανέθααακ ηδκ επζζημθή ηαζ,
υηακ επέζηνερακ, ηδκ πανέδςζακ ζημκ αααά Πέηνμ. Σμκ εκδιένςζακ βζα ηδκ
ημζκςκία ημοξ ιε ημκ αααά Αηάηζμ ηαζ υηζ ζοθθεζημφνβδζακ ιαγί ημο. Ο αααάξ
Πέηνμξ απμδέπεδηε ηδκ επζζημθή ηαζ έδςζε εκημθή κα ικδιμκεφεηαζ μ αααάξ
Αηάηζμξ ζηζξ θεζημονβίεξ ηαζ ηζξ πνμζεοπέξ ηδξ Κμπηζηήξ Δηηθδζίαξ.
ηακ ηα κέα έθεαζακ ζημοξ επζζηυπμοξ ηδξ Ρχιδξ, αοημί ελυνζζακ ημκ
άβζμ Αηάηζμ απυ ηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ. Έιεζκε ζηδκ ελμνία ιέπνζ ηδκ εκ εζνήκδ
ημίιδζή ημο, παναιέκμκηαξ πάκημηε πζζηυξ ζηδκ μνευδμλδ πίζηδ ημο.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ηεθείηαζ δ ικήιδ ημο αβίμο ιάνηονμξ Μαηανίμο.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
3) Σδκ αοηή διένα ηεθμφιε ηδ ικήιδ ημο ηαεαβζαζιμφ ημο καμφ ηςκ αβίςκ
Κμζιά, Γαιζακμφ, ηςκ αδεθθχκ ημοξ Ακείιμο, Λεμκηίμο ηαζ Δοπνεπίμο, ηαζ ηδξ
14
ιδηέναξ ημοξ Θεμδυηδξ.
Οη πξνζεπρέο ηνπο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

14

Ζ πενζβναθή ημο ιανηονίμο ημοξ πενζέπεηαζ ζημ ζοκαλάνζμ ηδξ εζημζηήξ δεοηέναξ ημο ζδίμο
ιδκυξ (Υαηυν).
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Ο ΕΤΛΟΓΗΜΕΝΟ ΜΗΝΑ ΚΙΑΥΚ
Ημέπα ππώηη ηος μηνόρ Κιάσκ
1) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Πέηξνπ Δι-Ραράνπτ, επηζθφπνπ Γάδεο.
2) Ο θαζαγηαζκφο ηνπ λανχ ηνπ αγίνπ αββά ελνχληα.
1) Σδκ διένα αοηή ημζιήεδηε μ άβζμξ Πέηνμξ Δθ-Ραπάμοσ (μ Ηαδνίηδξ),
15
επίζημπμξ Γάγδξ, μ μπμίμξ βεκκήεδηε ημ 409 ι.Υ. ζηδκ πυθδ Ραπά (Έδεζζα) απυ
ανζζημηναηζηή μζημβέκεζα. ηακ ήηακ είημζζ εηχκ, μζ βμκείξ ημο ημκ ειπζζηεφεδηακ
ζημκ αοημηνάημνα Θεμδυζζμ Β΄, βζα κα βίκεζ έκαξ απυ ημοξ αημθμφεμοξ ημο.
Δηείκμξ υιςξ, ηαεχξ είπε εβηαηαθείρεζ ημκ ηυζιμ ηαζ ηδ δυλα ημο, αθμζζχεδηε
ζηδκ άζηδζδ ηαζ ηδ θαηνεία υζμ γμφζε ζηα αοημηναημνζηά ακάηημνα. Δίπε ιαγί
ημο ηειάπζα απυ ηα θείρακα ηςκ αβίςκ ιανηφνςκ ηδξ Πενζίαξ.
Ο αααάξ Πέηνμξ άθδζε ηδκ αοημηναημνζηή αοθή ηαζ έβζκε ιμκαπυξ,
Αβςκίζεδηε ζηθδνά ζημκ πκεοιαηζηυ ημο αβχκα. Λίβμ ανβυηενα, πεζνμημκήεδηε
πανά ηδ εέθδζή ημο επίζημπμξ Γάγδξ ηαζ πενζπχνςκ. Λέβεηαζ υηζ ηαηά ηδκ πνχηδ
ημο Θεία Λεζημονβία έννεοζε αίια απυ ημ ηαεαβζαζιέκμ χια ηαζ βέιζζε ημ άβζμ
δζζηάνζμ.
Ο αααάξ Πέηνμξ έηακε ακαημιζδή ημο ζηδκχιαημξ ημο αβίμο Ηαηχαμο ημο
16
αηνςηδνζαζιέκμο ηαζ ημ απέεεζε ζε ιμκή ηδξ πυθεςξ Ραπά. ηακ μ παθηδδυκζμξ
αοημηνάημναξ Μανηζακυξ ηίκδζε δζςβιυ ηαηά ηςκ μνεμδυλςκ επζζηυπςκ, μ αααάξ
Πέηνμξ πήνε ημ ζηήκςια ημο αβίμο Ηαηχαμο ηαζ πήβε ζηδκ Αίβοπημ, υπμο έιεζκε ζε
ηάπμζα ιμκή ζημ Δθ-Μπαπκαζά. Δηεί ζοκάκηδζε ημκ άβζμ άκδνα αααά Ζζαΐα ημκ
Αζβφπηζμ.
ηακ μθμηθδνχεδηε δ ααζζθεία ημο αοημηνάημνα Μανηζακμφ, μ αααάξ
Πέηνμξ βφνζζε ζηδ βδ ηδξ Παθαζζηίκδξ ηαζ ζοκέπζζε κα ζηδνίγεζ ημοξ πζζημφξ.
Μζα ιένα, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ Θείαξ Λεζημονβίαξ, θίβμζ απυ ημοξ
ακενχπμοξ πμο ανίζημκηακ ζηδκ εηηθδζία ιζθμφζακ ιεηαλφ ημοξ βζα βήζκα εέιαηα
ηαζ είπε απμζπαζεεί δ πνμζμπή ημοξ απυ ημ άημοζια ηςκ εοπχκ. Άββεθμξ Κονίμο
ειθακίζηδηε ζημκ άβζμ Πέηνμ ηαζ ημκ επζηίιδζε επεζδή δεκ επέπθδλε εηείκμοξ πμο
ιζθμφζακ ζηδκ εηηθδζία.
Ο αοημηνάημναξ Εήκςκ άημοζε βζ‟ αοηυκ ηαζ επζεοιμφζε κα ημκ δεζ, αθθά δεκ
ιπμνμφζε κα πναβιαημπμζήζεζ ηάηζ ηέημζμ επεζδή μ αααάξ Πέηνμξ δεκ ήεεθε ηδ δυλα
17
ημο ηυζιμο ημφημο. Ο αααάξ Πέηνμξ πήβε ζηδκ Γηαμφν , πμο ανζζηυηακ ζηδκ
Παθαζζηίκδ ιεηαλφ Ηενμοζαθήι ηαζ Γαιαζημφ. Σδκ διένα ηδξ εμνηήξ ημο αβίμο
18
Πέηνμο , δεηάημο εαδυιμο πάπα Αθελακδνείαξ, μ αααάξ Πέηνμξ ηέθεζε ηδ Θεία
15

Ζ Ραπά ή Οφνθα είκαζ ανπαία πυθδ ημο ζδιενζκμφ Ηνάη. Λέβεηαζ υηζ είκαζ δ παθδασηή Οον, παηνίδα
ημο Ααναάι.
16
Σμ ιανηφνζυ ημο εηηίεεηαζ ζηδκ εζημζηή εαδυιδ ημο ιδκυξ Υαηυν.
17
Οκμιαζία εηείκμο ημο ηιήιαημξ ημο ζονζαημφ Γηνυιπεκ πμο απμηεθεί ηδκ ημζθάδα ημο Ημνδάκμο.
18
Σμ ιανηφνζυ ημο εηηίεεηαζ ζηδκ εζημζηή εκάηδ ημο ιδκυξ Υαηυν.
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Λεζημονβία, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ μπμίαξ μ άβζμξ Πέηνμξ ημφ ειθακίζηδηε ηαζ ημο
είπε: «Ο Κφνζμξ Υνζζηυξ ζε ηαθεί κα είζαζ ιαγί ιαξ». Ο αααάξ Πέηνμξ, αθμφ
ζφκαλε ημοξ πζζημφξ, ημοξ έδςζε ηδκ εκημθή κα ιείκμοκ εδναίμζ ζηδκ μνευδμλδ
πίζηδ· ηαηυπζκ άπθςζε ημ πένζ ημο ηαζ πανέδςζε ηδκ ροπή ημο ζηα πένζα ημο
Κονίμο.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ
2) Σδκ αοηή διένα ηεθείηαζ δ ακάικδζδ ημο ηαεαβζαζιμφ ημο καμφ ημο ιεβάθμο
19
αβίμο αααά εκμφκηα ημο ανπζιακδνίημο .
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέπα δεςηέπα ηος μηνόρ Κιάσκ
1) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ αββά Χξ ηνπ κνλαρνχ.
1) Σδκ διένα αοηή ημζιήεδηε μ άβζμξ αααάξ Χν μ ιμκαπυξ, μ μπμίμξ ήηακ απυ
ηδκ πυθδ Αιπνάπη, ηδξ πενζθενείαξ Αζιμοκεΐκ. Ήηακ έκαξ εηθεηηυξ ιμκαπυξ, πμο
λεπέναζε πμθθμφξ αβίμοξ ζηδκ αθμζίςζή ημο πνμξ ημκ Θευ. Αβάπδζε ημκ ιμκήνδ
αίμ, βζ‟ αοηυ ηαζ έγδζε ζηδ ιυκςζδ ηδξ ενήιμο. Ο ζαηακάξ ημκ θευκδζε· έηζζ,
ειθακίζηδηε ζημκ αααά Χν ηαζ ημο είπε: «ηδκ ένδιμ ιπμνείξ κα ιε οπμηάλεζξ
επεζδή είζαζ ιυκμξ ζμο εδχ· εάκ υιςξ βεκκαίμξ, πήβαζκε ζηδκ Αθελάκδνεζα ηαζ εα
ζε αάθς ζε πεζναζιυ εηεί». ηακ μ αααάξ Χν ηα άημοζε αοηά, ζδηχεδηε αιέζςξ
ηαζ πήβε ζηδκ Αθελάκδνεζα. Πανέιεζκε εηεί βζα ηάπμζμ πνμκζηυ δζάζηδια
πανέπμκηαξ κενυ ζημοξ θοθαηζζιέκμοξ ηαζ ημοξ εβηθείζημοξ.
Μζα ιένα πμο ηάθπαγακ άθμβα ζημ ηέκηνμ ηδξ πυθδξ, έκα απυ αοηά πηφπδζε
έκα παζδί πνμηαθχκηαξ ημο αηανζαίμ εάκαημ. Ο άβζμξ αααάξ Χν έηοπε κα ανίζηεηαζ
εηεί πμο ζημηχεδηε ημ παζδί. Ο ζαηακάξ εζζήθεε ζηζξ ηανδζέξ ηάπμζςκ πμο
ζηέημκηακ βφνς εηεί ηαζ ημοξ έηακε κα ηναοβάζμοκ: «Ο θμκζάξ αοημφ ημο παζδζμφ
είκαζ εηείκμξ μ βένμξ ιμκαπυξ». Ανηεημί άκενςπμζ πμο πενκμφζακ απυ εηεί ημ
άημοζακ αοηυ· ιαγεφηδηακ βφνς απυ ημκ αααά Χν ηαζ ημκ θμζδμνμφζακ. Ο άβζμξ
αααάξ Χν δεκ ηανάπεδηε. Πήνε ημ παζδί ζηα πένζα ημο πνμζεοπυιεκμξ ζημκ Κφνζμ
Υνζζηυ ηανδζαηά· έπεζηα έηακε ημ ζδιείμ ημο ηζιίμο ζηαονμφ επάκς ζημ παζδί. Ζ
ροπή ημο παζδζμφ επέζηνερε ζε αοηυ, ηαζ μ αααάξ Χν πανέδςζε ημ παζδί ζημοξ
βμκείξ ημο.
Οζ άκενςπμζ πμο ζηέημκηακ βφνς εαφιαζακ ηαζ δυλαζακ ημκ Θευ, ηαζ
ζηνάθδηακ ιε ηδκ ηανδζά ηαζ ηδ δζάκμζά ημοξ πνμξ ημκ αααά Χν. Απυ ημκ θυαμ ηδξ
ιαηαζμδμλίαξ, δναπέηεοζε ζηδκ ένδιμ ηαζ έιεζκε ζε ιία απυ ηζξ εηεί ιμκέξ βζα ημ
οπυθμζπμ ηδξ γςήξ ημο. ηακ πθδζίαγε δ ακαπχνδζή ημο απυ ημκ ιάηαζμ ημφημ
ηυζιμ, είδε πμνυ αβίςκ κα ημκ ηαθεί, ηάηζ πμο ημκ έηακε κα αβαθθζάζεζ. Κάθεζε
19

Ο αίμξ ηαζ δ ημίιδζή ημο εηηίεεκηαζ ζηδκ εαδυιδ ημο ιδκυξ Αιπίιπ.
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ημοξ οπμηαηηζημφξ ημο, ημοξ έδςζε ηδκ εκημθή κα ιείκμοκ ζηαεενμί ζηδ ζηεκή μδυ
ηδξ αζηδηζηήξ γςήξ, ηαζ ημοξ είπε υηζ επίηεζηαζ δ ακαπχνδζή ημο πνμξ ημκ Κφνζμ
Υνζζηυ. Δηείκμζ θοπήεδηακ ααεζά βζα ηδκ επενπυιεκδ ημίιδζή ημο
ηαζ
ζοκεζδδημπμίδζακ υηζ, πςνίξ αοηυκ, εα έιεκακ μνθακμί. Μεηά απυ ζφκημιδ
αζεέκεζα, πανέδςζε ηδκ ροπή ημο ζηα πένζα ημο Κονίμο.
Οη πξνζεπρέο ηνπ είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Ακήλ.

Ημέπα ηπίηη ηος μηνόρ Κιάσκ
1) Σα Δηζφδηα ηεο Θενηφθνπ ζηνλ Ναφ ησλ Ηεξνζνιχκσλ.
1) Σδκ διένα αοηή ηεθμφιε ηδ ικήιδ ηςκ Δζζμδίςκ ηδξ Γεζπμίκδξ διχκ
Θεμηυημο, ηδξ Αεζπανεέκμο Μανίαο, ζημκ Ναυ ηςκ Ηενμζμθφιςκ υηακ ήηακ ηνζχκ
εηχκ, ηαεχξ ήηακ αθζενςιέκδ ζημκ Θευ. Ζ ιδηένα ηδξ Άκκα ανπζηά ήηακ άηεηκδ.
Οζ βοκαίηεξ πμο πήβαζκακ ζημκ Ναυ ηδκ απέθεοβακ. Ήηακ ααεζά θοπδιέκδ, υπςξ
ηαζ μ ζφγοβυξ ηδξ Ηςαηείι, έκαξ εοθμβδιέκμξ πνεζαφηδξ. Ζ Άκκα πνμζεοπυηακ
εενιά ζημκ Θευ ηαζ ιε ζοκηεηνζιιέκδ ηανδζά Σμφ έθεβε: «Δάκ ιμο δχζεζξ, Κφνζε,
ηανπυ ημζθίαξ, εα αθζενχζς ημ παζδί ζημκ άβζμ Ναυ μο». Ο Θευξ απάκηδζε ζηζξ
πνμζεοπέξ ηδξ, ηαζ δ Άκκα έθενε ζημκ ηυζιμ ηδκ πάκαβκμ αβία, δίκμκηάξ ηδξ ημ
υκμια Μανία.
Ζ Άκκα, αθμφ ακέενερε ημκηά ηδξ ηδκ αβία ηυνδ βζα ηα ηνία πνχηα ηδξ έηδ,
ιεηά ηδκ μδήβδζε ζημκ Ναυ βζα κα γήζεζ εηεί ιαγί ιε ηζξ πανεέκμοξ. Ζ Πακαβία
έιεζκε ζημ ζενυ επί δχδεηα έηδ. Λάιαακε ηνμθή απυ ηα πένζα ηςκ αββέθςκ ιέπνζ
πμο ήθεε ζημκ ηυζιμ μ Κφνζυξ ιαξ Υνζζηυξ ηαζ ζανηχεδηε απυ αοηήκ, ηδκ εηθεηηή
απ‟ υθεξ ηζξ βοκαίηεξ.
ηακ δ Μανία ζοιπθήνςζε δχδεηα έηδ ζημ ζενυ, μζ ζενείξ έηακακ ζοιαμφθζμ
βζ‟ αοηήκ, χζηε κα ηδκ ειπζζηεοημφκ ζε ηάπμζμκ πμο εα ηδκ πνμζηάηεοε, ηαεχξ
ήηακ αθζενςιέκδ ζημκ Θευ ηαζ δεκ επζηνεπυηακ κα ηδκ ηναηήζμοκ ζημκ Ναυ ιεηά
ηδκ δθζηία αοηή. Απμθάζζζακ κα ηδκ αννααςκζάζμοκ ιε έκακ άκδνα πμο εα ηδ
πνυζεπε ηαζ εα ηδ θνυκηζγε.
οβηέκηνςζακ βζα ημκ ζημπυ αοηυ δχδεηα δζηαίμοξ άκδνεξ απυ ημκ μίημ
Γαοΐδ ηδξ θοθήξ Ημφδα, χζηε κα δχζμοκ ηδ Μανία ζε έκακ απυ αοημφξ. ηακ
έααθακ ηζξ νάαδμοξ ημοξ ζημ ζενυ, έκα πενζζηένζ πέηαλε ηαζ ζηάεδηε επάκς απυ ηδ
νάαδμ ημο Ηςζήθ ημο λοθμονβμφ, πμο ήηακ άκδναξ δίηαζμξ. Έηζζ, ηαηάθααακ υηζ
αοηυ ήηακ ημ εέθδια ημο Θεμφ.
Ο Ηςζήθ έθααε ηδκ αβία πανεέκμ Μανία ηαζ έγδζακ ιαγί έςξ υημο μ
ανπάββεθμξ Γαανζήθ ηδξ πανμοζζάζεδηε ηαζ ηδξ εοαββεθίζεδηε υηζ μ Τζυξ ημο Θεμφ
επνυηεζημ κα ζανηςεεί απυ αοηήκ, βζα ηδ ζςηδνία ημο Αδάι ηαζ ηςκ απμβυκςκ ημο.
Οη πξεζβείεο ηεο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Ακήλ.
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Ημέπα ηεηάπηη ηος μηνόρ Κιάσκ
1) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ απνζηφινπ Αλδξένπ, αδειθνχ ηνπ αγίνπ απνζηφινπ
Πέηξνπ.
1) Σδκ διένα αοηή ιανηφνδζε μ άβζμξ απυζημθμξ Ακδνέαξ, αδεθθυξ ημο αβίμο
απμζηυθμο Πέηνμο. ημκ απυζημθμ Ακδνέα ακαηέεδηε δ απμζημθή κα πάεζ ζηδκ
πυθδ Λφδδα ηαζ ζημ Κμονδζζηάκ. Δζζήθεε ζηδ Λφδδα, υπμο πμθθμί απυ ημοξ
ηαημίημοξ είπακ ήδδ πζζηεφζεζ απυ ηα πένζα ημο απμζηυθμο Πέηνμο. Ο Ακδνέαξ
ζοκμδεουηακ απυ ημκ ιαεδηή ημο Φζθήιμκα, μ μπμίμξ είπε βθοηζά θςκή ηαζ ήηακ
ηαθυξ ακαβκχζηδξ. Ο απυζημθμξ Ακδνέαξ έδςζε εκημθή ζημκ Φζθήιμκα κα ακεαεί
ζημκ άιαςκα ηαζ κα ακαβκχζεζ.
ηακ μζ ζενείξ ηςκ εζδχθςκ άημοζακ βζα ηδκ άθζλδ ημο απμζηυθμο Ακδνέα,
μπθίζεδηακ ηαζ πήβακ ζηδκ εηηθδζία. ηάεδηακ έλς απυ ηδκ εηηθδζία
πενζιέκμκηαξ κα αημφζμοκ εάκ ακαεειάηζγε ημοξ εεμφξ ημοξ ή υπζ.
Άημοζακ θμζπυκ ημκ Φζθήιμκα κα ακαβζκχζηεζ ημοξ ελήξ θυβμοξ ημο πνμθήημο
Γαοΐδ: «Σα είδςθά ημοξ είκαζ απυ αζήιζ ηαζ πνοζυ, ένβα πεζνχκ ακενχπςκ. Έπμοκ
ζηυια, αθθά δεκ ιζθμφκ· έπμοκ ιάηζα, αθθά δεκ αθέπμοκ. Έπμοκ αοηζά, αθθά δεκ
αημφκ· έπμοκ ιφηδ, αθθά δεκ ιονίγμοκ. Έπμοκ πένζα, αθθά δεκ αββίγμοκ· έπμοκ
πυδζα, αθθά δεκ ααδίγμοκ, μφηε αβάγμοκ θςκή απυ ημκ θάνοββά ημοξ. ιμζμζ ιε ηα
είδςθα είκαζ υζμζ ηα θηζάπκμοκ ηαζ υθμζ υζμζ πζζηεφμοκ ζ‟ αοηά» (Φαθιμί 114 [113]
:12-16).
Οζ ηανδζέξ ημοξ αβαθθίαζακ απυ ηδ βθοηζά θςκή ημο ηαζ ηα αζζεήιαηά ημοξ
απαθφκεδηακ. Δζζήθεακ ζηδκ εηηθδζία ηαζ έπεζακ ζηα πυδζα ημο απμζηυθμο
Ακδνέα. Δηείκμξ ημοξ ηήνολε ηαζ πίζηεοζακ ζημκ Κφνζμ Υνζζηυ. Καηυπζκ ημοξ
αάπηζζε ημοξ ίδζμοξ ηαζ υζμοξ άθθμοξ θάηνεοακ ηα είδςθα. Μεηά μ απυζημθμξ
Ακδνέαξ ημοξ άθδζε ηαζ πήβε ζημ Κμονδζζηάκ, ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζηζξ πυθεζξ Άλζξ,
Ανέβκα ηαζ Υαζνεθυνα, βζα κα ηδνφλεζ εηεί.
Δπίζδξ, πήβε ιε ημκ άβζμ απυζημθμ Βανεμθμιαίμ ζηδκ πυθδ Αζνδκυ, ηδξ
μπμίαξ μζ ηάημζημζ ήηακ ιμπεδνμί ηαζ δεκ βκχνζγακ ημκ Θευ. Οζ δφμ απυζημθμζ
άνπζζακ κα ημοξ ηδνφηημοκ ηαζ κα ημοξ δζδάζημοκ, έςξ υημο μδήβδζακ πμθθμφξ απυ
αοημφξ ζηδ βκχζδ ημο Θεμφ, θυβς ηςκ ζδιείςκ ηαζ εαοιάηςκ πμο ηεθμφζακ
εκχπζυκ ημοξ. ζμζ δεκ πίζηεοζακ έηακακ ζοκςιμζία ηαηά ημο απμζηυθμο Ακδνέα.
Έζηεζθακ ακενχπμοξ ημοξ χζηε, υηακ εα έθεακε, κα ημο επζηεεμφκ ηαζ κα ημκ
ζημηχζμοκ. ηακ υιςξ μζ απεζηαθιέκμζ ημοξ πήβακ ζημκ άβζμ Ακδνέα ηαζ άημοζακ
ηδκ ακοπυηνζηδ δζδαζηαθία ημο ηαζ είδακ ημ πνυζςπυ ημο κα θάιπεζ, πίζηεοζακ
ζημκ Κφνζυ ιαξ Υνζζηυ ηαζ δεκ επέζηνερακ ζ‟ εηείκμοξ πμο ημοξ είπακ ζηείθεζ.
΄Οζμζζ δεκ είπακ πζζηεφζεζ απμθάζζζακ κα πάκε ηαζ κα ημκ ηάρμοκ. ηακ
ζοβηεκηνχεδηακ βφνς ημο βζα κα πνάλμοκ αοηυ πμο είπακ ηαηά κμοκ, μ απυζημθμξ
πνμζεοπήεδηε ζημκ Κφνζμ, ηαζ αιέζςξ έπεζε θςηζά απυ ημκ μονακυ ηαζ ημοξ
πενζηφηθςζε. Δηείκμζ ηαηαηνυιαλακ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα πίζηεοζακ.
Ζ θήιδ ημο αβίμο απμζηυθμο Ακδνέα ελαπθχεδηε ζε υθεξ αοηέξ ηζξ πχνεξ
ηαζ πμθθμί πίζηεοζακ ζημκ Κφνζμ. Χζηυζμ, μζ ζενείξ ηςκ εζδχθςκ δεκ έπαοζακ κα
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ημκ ηαηαδζχημοκ βζα κα ημκ ζημηχζμοκ. Μαγεφηδηακ θμζπυκ ηαζ ηζκήεδηακ
εκακηίμκ ημο· ημκ έδεζακ ηαζ ημκ ηηφπδζακ ακεθέδηα. Αθμφ ημκ έζονακ βοικυ βφνς
ζηδκ πυθδ, ημκ πέηαλακ ζηδ θοθαηή, ιε ζημπυ κα ημκ ζηαονχζμοκ ηδκ επμιέκδ.
οκήεζγακ κα θζεμαμθμφκ εηείκμοξ πμο επνυηεζημ κα εακαηςεμφκ ιε ζηαφνςζδ. Ο
απυζημθμξ υθδ ηδ κφηηα πνμζεοπυηακ ζημκ Θευ. Ο Κφνζμξ Υνζζηυξ ημφ
ειθακίζεδηε ηαζ ημκ εκίζποζε θέβμκηαξ: «Μδ θμαάζαζ ηαζ ιδκ ακδζοπείξ, δζυηζ δ
χνα ηδξ ακαπχνδζήξ ζμο απυ ημκ ηυζιμ ημφημ είκαζ ημκηά». Σμο έδςζε ηδκ εζνήκδ
ημο ηαζ πάεδηε απυ ηα ιάηζα ημο. Ζ ροπή ημο αβ. Ακδνέα αβαθθίαζε βζα υζα είδε.
Σδκ επμιέκδ ημκ ηνέιαζακ επάκς ζ‟ έκα δέκηνμ ηαζ ημκ θζεμαυθδζακ έςξ
υημο πανέδςζε ημ πκεφια. Κάπμζμζ πζζημί ήθεακ ηαζ πήνακ ημ άβζμ ζηήκςιά ημο
ηαζ ημ εκηαθίαζακ ηνοθά ιε ιεβάθδ ηζιή. Απυ ημ ζηήκςιά ημο ηεθέζεδηακ πμθθά
ζδιεία ηαζ εαφιαηα.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Ακήλ.

Ημέπα πέμπηη ηος μηνόρ Κιάσκ
1) Ζ θνίκεζε ηνπ πξνθήηνπ Νανχκ.
2) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ Βίθησξνο.
3) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ Ηζηδψξνπ.
1) Σδκ διένα αοηή ηεθείηαζ δ ικήιδ ημο δζηαίμο πνμθήημο Ναμφι, εκυξ απυ
ημοξ δχδεηα εθάζζμκεξ (ιζηνμφξ) πνμθήηεξ. Γεκκήεδηε ζημ πςνζυ Δθηεζέι, έκα
απυ ηα πςνζά ηδξ Γαθζθαίαξ. Ήηακ απυ ηδ θοθή ημο οιεχκ. Μεηαλφ ηςκ
πνμθδηχκ, ήηακ μ δέηαημξ έηημξ απυ ημκ Μςοζή. Πνμθήηεοζε ηαηά ηζξ διένεξ ημο
Αιαζίμο, οζμφ ημφ Ηςάξ, ηαζ ηζξ διένεξ ημο οζμφ ημο Αιαζίμο, ημο Αγανίμο.
Ο πνμθήηδξ Ναμφι επζηίιδζε ημοξ οζμφξ Ηζναήθ βζα ηδ θαηνεία ημοξ ζηα
είδςθα, ηαζ ημοξ απμηάθορε υηζ μ Όρζζημξ Θευξ, πανυηζ είκαζ μζηηίνιςκ ηαζ
πθμφζζμξ ζηα εθέδ, είκαζ ηαζ Θευξ γδθυηοπμξ, μ Οπμίμξ εα εηδζηδεεί ημοξ
ακηζπάθμοξ Σμο. Αηυιδ, πνμθήηεοζε βζα ημ ηήνοβια ημο Δοαββεθίμο ηαζ ημοξ
απμζηυθμοξ πμο εα ημ ηήνοηηακ, θέβμκηαξ: «Ηδμφ, επάκς ζηα αμοκά είκαζ ηα πυδζα
εηείκμο πμο εοαββεθίγεηαζ, ηαζ ηδνφζζεζ ηδκ εζνήκδ…» (Ναμφι 2:1).
Ο Ναμφι πνμθήηεοζε ηδκ ηαηαζηνμθή πμο εα ενπυηακ επί ηδξ Νζκεοή. Ζ
πνμθδηεία ημο εηπθδνχεδηε υηακ μ Θευξ έζηεζθε ζεζζιυ ηαζ θςηζά, πμο
ηαηέζηνερακ ηαζ έηαρακ ημοξ ακενχπμοξ εηείκμοξ πμο απμζηνάθδηακ ηδκ μδυ ηδξ
δζηαζμζφκδξ ηαζ ενβάζεδηακ ηδκ αιανηία. ζμ βζα εηείκμοξ πμο έιεζκακ ζηδκ μνεή
μδυ, δεκ ημοξ ζοκέαδ ηακέκα ηαηυ ηαζ έιεζκακ αθχαδημζ.
ηακ μθμηθδνχεδηε μ ηφηθμξ ηδξ γςήξ ημο, ιζαξ γςήξ εοάνεζηδξ ζημκ Θευ,
ημζιήεδηε εκ εζνήκδ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
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2) Σδκ αοηή διένα ιανηφνδζε μ άβζμξ Βίηηςν, μ μπμίμξ βεκκήεδηε ζε ιζα
ηςιυπμθδ ηδξ επανπίαξ Αζζζμφη, ακαημθζηά ημο Νείθμο. ηακ ιεβάθςζε,
ηαηαηάπεδηε ζημκ ζηναηυ ηαζ ημπμεεηήεδηε ςξ ζηναηζχηδξ ζηδκ πυθδ άμο.
Δηείκμκ ημκ ηαζνυ ελεδυεδ ημ δζάηαβια ημο Γζμηθδηζακμφ βζα κα θαηνεφμκηαζ
ηα είδςθα ηαζ κα πνμζθένεηαζ εοιίαια ζ‟ αοηά. ηακ μ άβζμξ Βίηηςν ανκήεδηε κα
θαηνεφζεζ ηα είδςθα, μ δζμζηδηήξ ηδξ άμο ημκ ηάθεζε ηαζ πνμζπάεδζε κα ημκ
ηαθμπζάζεζ, αθθά υηακ ηεθζηά απέηοπε κα ημκ ιεηαπείζεζ, ημκ έννζλε ζηδ θοθαηή. Οζ
βμκείξ ημο ήθεακ ηαζ ημκ ειρφπςζακ χζηε κα ακηζιεηςπίζεζ ημ ιανηφνζμ.
Αηυιδ ιία θμνά μ δζμζηδηήξ ημκ έαβαθε απυ ηδ θοθαηή ηαζ ημκ έθενε
εκχπζυκ ημο δζαηάζζμκηάξ ημκ κα πνμζηοκήζεζ ηα είδςθα, αθθά μ άβζμξ Βίηηςν
ανκήεδηε. Καεχξ θμζπυκ μ δζμζηδηήξ απέηοπε κα ημκ ηάκεζ κα ανκδεεί ηδκ πίζηδ ημο
ζημκ Κφνζμ Υνζζηυ, ελμνβίζεδηε. Με ηδ ζοκμδεία ιενζηχκ ζηναηζςηχκ έζηεζθε ημκ
άβζμ ζημκ δζμζηδηή ηδξ επανπίαξ Αζζζμφη, ιαγί ιε έκα ιήκοια ζημ μπμίμ ημκ
εκδιένςκε βζα υ,ηζ είπε ζοιαεί.
ηακ μ δζμζηδηήξ ηδξ Αζζζμφη δζάααζε ημ ιήκοια, ηάθεζε ημκ Βίηηςνα. ηακ
μ Βίηηςν πνμζήθεε εκχπζυκ ημο, μ δζμζηδηήξ ημκ νχηδζε: «Γζαηί απείεδζεξ ζημκ
δζμζηδηή ηδξ άμο; Πνυζελε: Δάκ ιε αημφζεζξ, εα απμθαφζεζξ ιεβάθεξ ηζιέξ ηαζ εα
βνάρς ζημκ αοημηνάημνα κα ζε ημπμεεηήζεζ δμζμηδηή ζε ιία απυ ηζξ πυθεζξ». Ο
άβζμξ ηναφβαζε υζμ ιπμνμφζε δοκαηυηενα θέβμκηαξ: «Οζ ααζζθείεξ ημο ηυζιμο
πανένπμκηαζ, μ πνοζυξ αθακίγεηαζ, ημ φθαζια θεείνεηαζ, δ ςναζυηδηα ημο ζχιαημξ
εα θφβεζ, εα βίκεζ ηνμθή βζα ηα ζημοθήηζα ηαζ εα παεεί ιέζα ζημοξ ηάθμοξ·
επμιέκςξ, δεκ εα αθήζς ημκ Κφνζυ ιμο Ηδζμφ Υνζζηυ, πμζδηή μονακμφ ηαζ βδξ, πμο
πνμκμεί βζα ηα πάκηα, βζα κα πνμζηοκήζς είδςθα θηζαβιέκα απυ πέηνα, πμο είκαζ
ηαημζηδηήνζα δαζιυκςκ».
Δλαβνζςιέκμξ μ δζμζηδηήξ, δζέηαλε κα δέζμοκ ημκ άβζμ ζε μονέξ αθυβςκ χζηε
κα ζένκεηαζ ζημ έδαθμξ ζημ πςνζυ Τρζδία. Δηεί, ημο γήηδζακ ηαζ πάθζ κα
πνμζηοκήζεζ ηα είδςθα, εηείκμξ υιςξ ανκήεδηε. Ο δζμζηδηήξ δζέηαλε κα ημκ
θμκεφζμοκ νίπκμκηάξ ημκ ιέζα ζε αναζηυ κενυ ζημ πςνζυ Μμζά. ακαημθζηά ημο
πςνζμφ Τρζδία.
ηακ ημκ πήβακ εηεί, μ Βίηηςν γήηδζε απυ ημοξ ζηναηζχηεξ κα πενζιέκμοκ
θίβμ βζα κα πνμζεοπδεεί. Άπθςζε θμζπυκ ηα πένζα ημο ηαζ πνμζεοπήεδηε ζημκ
Κφνζμ. Άββεθμξ Κονίμο ημο ειθακίζεδηε ηαζ ημο οπμζπέεδηε ιεβάθεξ επαββεθίεξ,
ηαζ ηδκ αζχκζα ιαηανζυηδηα ζηδ Βαζζθεία ηςκ Οονακχκ. Καηυπζκ μ άβζμξ Βίηηςν
ημίηαλε ημοξ ζηναηζχηεξ ηαζ ημοξ είπε: «Οθμηθδνχζηε υ,ηζ έπεηε δζαηαπεεί κα
ηάκεηε». Δηείκμζ ημκ έδεζακ ηαζ ημκ έννζλακ ζε αναζηυ κενυ. Ο άβζμξ οπέιεζκε έςξ
ηέθμοξ, θένμκηαξ εζξ πέναξ ημκ αβχκα ημο, ηαζ έθααε ημκ ζηέθακμ ηδξ μονακίμο
ααζζθείαξ.
Μενζημί πνζζηζακμί πήνακ ηνοθά ημ ζηήκςιά ημο ηαζ ημ έηνορακ ιέπνζ ημ
ηέθμξ ηδξ ααζζθείαξ ημο Γζμηθδηζακμφ. ηακ ανβυηενα ήθεε ζημ θςξ, υζμζ ημ είδακ
πζζημπμίδζακ υηζ ανέεδηε αηέναζμ, πςνίξ κα έπεζ ηαεί μφηε ιία ημο ηνίπα, ηαζ υηζ
έηεζημ εζνδκζηά υπςξ εκυξ ακενχπμο πμο ημζιάηαζ.
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Έηηζζακ θμζπυκ πνμξ ηζιήκ ημο αβίμο Βίηηςνμξ ιεβάθμ καυ , πμο οπάνπεζ
αηυια ζημ πςνζυ Μμζά ηδξ επανπίαξ Αζζζμφη. Πμθθά ζδιεία ηαζ εαφιαηα
ηεθέζεδηακ ηαζ ηεθμφκηαζ ιέπνζ ζήιενα δζά ημο ζηδκχιαηυξ ημο.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
3) Σδκ αοηή διένα ηεθείηαζ δ ικήιδ ημο ιανηονίμο ημο αβίμο Ηζζδχνμο.
Οη πξνζεπρέο ηνπ είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Ακήλ.

Ημέπα έκηη ηος μηνόρ Κιάσκ
1) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Αβξαάκ Δκπλ-Εαξαά, εμεθνζηνχ δεπηέξνπ πάπα
Αιεμαλδξείαο.
2) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Αλαηνιίνπ.
1) Σδκ διένα αοηή ηαηά ημ έημξ 970 ι.Υ. ημζιήεδηε μ άβζμξ Ααναάι, ελδημζηυξ
δεφηενμξ πάπαξ Αθελακδνείαξ. Ο παηέναξ αοηυξ, μ μπμίμξ μκμιαγυηακ Διπκ-Εαναά
μ φνμξ, ηαηαβυηακ απυ πνζζηζακμφξ ηδξ Ακαημθήξ. Ήηακ πθμφζζμξ έιπμνμξ πμο
επζζηεπηυηακ ζοπκά ηδκ Αίβοπημ, υπμο ηεθζηά ηαζ εβηαηαζηάεδηε.
Δίπε εοθμβδεεί απυ ημκ Θευ ιε πμθθέξ ανεηέξ, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηαζ ηδξ
εοζπθαπκίαξ πνμξ ημοξ εκδεείξ. Ζ θήιδ ηδξ δζηαζμηνζζίξ ηαζ ηδξ ιμνθχζεχξ ημο
ήηακ εονέςξ δζαδεδμιέκδ. ηακ πήνεοζε μ παηνζανπζηυξ ενυκμξ, μζ επίζημπμζ ηαζ μζ
εβκςζιέκδξ αλίαξ βένμκηεξ ζοιθχκδζακ απυ ημζκμφ κα ημκ εηθέλμοκ παηνζάνπδ.
ηακ ηάεζζε ζημκ ενυκμ ηδξ Απμζημθζηήξ Έδναξ ημο αβίμο Μάνημο, ιμίναζε υθδ
ημο ηδκ πενζμοζία ζημοξ πηςπμφξ ηαζ ημοξ εκδεείξ.
Δπί ηςκ διενχκ ημο αβίμο Ααναάι, μ Κυπηδξ αλζςιαημφπμξ Κμζιάξ ΔιπκΜδκά δζμνίζηδηε δζμζηδηήξ ηδξ Παθαζζηίκδξ. Πνμημφ ακαπςνήζεζ βζα ηδ κέα ημο
εέζδ, ειπζζηεφεδηε εηαηυ πζθζάδεξ δδκάνζα ζημκ παηένα παηνζάνπδ, γδηχκηαξ ημο
κα ηα ηναηήζεζ ιέπνζ ηδκ επζζηνμθή ημο. Σμο γήηδζε αηυιδ, ζε πενίπηςζδ πμο
απμαίςκε ζηδκ Παθαζζηίκδ, κα ηα ιμζνάζεζ ζημοξ πηςπμφξ, ημοξ εκδεείξ, ηζξ
εηηθδζίεξ ηαζ ηζξ ιμκέξ. ηακ δ ονία ηαζ δ Παθαζζηίκδ έπεζακ ζηα πένζα ημο
Υάθηηζκ Κμνιάηζ ηαζ ηα κέα έθεαζακ ζημκ παηνζάνπδ, εηείκμξ οπέεεζε υηζ μ
Κμζιάξ είπε πεεάκεζ. Μμίναζε θμζπυκ ηα πνήιαηα ημο Κμζιά ζφιθςκα ιε ηζξ
μδδβίεξ ημο. ιςξ, μ Κμζιάξ, έπμκηαξ ζςεεί απυ ημκ εάκαημ, επέζηνερε ζηδκ
Αίβοπημ. ηακ μ παηέναξ παηνζάνπδξ ημφ είπε ηζ είπε ηάκεζ ηα πνήιαηα, μ Κμζιάξ
έβζκε πακεοηοπήξ απυ πανά.
Μεηαλφ ηςκ επζηεοβιάηςκ ημο ήηακ ηαζ δ ηαηάνβδζδ μνζζιέκςκ εζθαθιέκςκ
ηαζ θαφθςκ ζοκδεεζχκ. Έηζζ θμζπυκ πνμζπαεμφζε κα απμηνέρεζ, ηαζ ζημ ηέθμξ
20

Ζ ακάικδζδ ημο ηαεαβζαζιμφ ημο καμφ ημο αβίμο Βίηηςνμξ είκαζ ηαηαπςνζζιέκδ ζηδκ πέιπηδ
ημο ιδκυξ Μπαμφκα.
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αθυνζγε, υπμζμκ δςνμδμηείημ απυ ηάπμζμκ άθθμ ιε ζημπυ ηδκ απυηηδζδ εέζδξ
ηθδνζημφ. Δπίζδξ, απαβυνεοζε ιε απμθαζζζηζηυηδηα ηδκ ηαημπή παθθαηίδςκ
(ενςιέκςκ). ηακ υζμζ ζοκήεζγακ ηάηζ ηέημζμ ιάεαζκακ ηδκ εκημθή ημο,
ηαηαθαιαάκμκηακ απυ θυαμ Θεμφ, βζαηί θμαμφκηακ επίζδξ υηζ μ παηνζάνπδξ εα ημοξ
αθυνζγε.
Άθδκακ εθεφεενεξ θμζπυκ υθεξ ηζξ παθθαηίδεξ ημοξ ηαζ πήβαζκακ ζημκ
παηνζάνπδ ιεηακμδιέκμζ, εηηυξ απυ έκακ απυ ημοξ πθμοζίμοξ ηδξ πχναξ. Αοηυξ δεκ
είπε θυαμ Θεμφ μφηε έθααε ζμαανά οπυρζκ ημο ημ βεβμκυξ υηζ μ παηέναξ αοηυξ, μ
μπμίμξ ημκ είπε επζπθήλεζ ηαη‟ επακάθδρζκ ηαζ ήηακ πμθφ ιαηνυεοιμξ ιαγί ημο, εα
ημκ αθυνζγε. Γεκ ιεηαζηνεθυηακ απυ ημκ ηαηυ δνυιμ ημο ηαζ δεκ θμαυηακ ηδκ μνβή
ημο Θεμφ. Πανά ηδ ζηάζδ ημο πθμοζίμο, μ παηέναξ δεκ ζηαιαημφζε κα ημκ δζδάζηεζ
ηαζ κα ημκ επζπθήηηεζ. πζ ιυκμκ αοηυ, αθθά επζπθέμκ ηαπείκςζε εαοηυκ, υπςξ μ
Υνζζηυξ, μ δζδάζηαθυξ ημο, ηαζ πήβε ζημ ζπίηζ ημο πθμοζίμο. ηακ εηείκμξ έιαεε
υηζ μ παηνζάνπδξ ενπυηακ ζημ ζπίηζ ημο, έηθεζζε ηδκ πυνηα ηαζ ανκείημ κα ημκ
αθήζεζ κα εζζέθεεζ. Ο παηέναξ έιεζκε υνεζμξ επί δφμ χνεξ ιπνμζηά ζηδκ πυνηα ηαζ
πηοπμφζε βζα κα ημο ακμίλεζ, αθθά μ πθμφζζμξ μφηε ημο άκμζβε μφηε ημο απακημφζε.
Ο παηέναξ ζοκεζδδημπμίδζε υηζ μ αλζμενήκδημξ αοηυξ άκενςπμξ είπε πςνζζηεί
εημφζζα απυ ημ πμίικζμ ημο Υνζζημφ ηαζ είπε βίκεζ πθέμκ έκα ιμθοζιέκμ ιέθμξ.
Ο πάπαξ εεχνδζε ζςζηυ κα ημκ απμηυρεζ απυ ημ ζχια ηδξ Δηηθδζίαξ, χζηε
κα ιδ ιμθφκεζ ηαζ ημ οπυθμζπμ ζχια. Σμκ ακαεειάηζζε θμζπυκ θέβμκηαξ: «Σμ αίια
ημο αξ πέζεζ επί ηδξ ηεθαθήξ ημο». Αημθμφεςξ μ πάπαξ ηίκαλε ηδ ζηυκδ απυ ηα
ζακδάθζα ημο ζηδκ πυνηα ημο ζπζηζμφ ημο πθμοζίμο. Συηε μ Θευξ εηέθεζε ημ ελήξ
ζδιείμ εκχπζμκ ηςκ πανυκηςκ: Σμ ηαηχθθζ ηδξ πυνηαξ, ημ μπμίμ ήηακ απυ βνακίηδ,
πςνίζηδηε ζηα δφμ. Ανβυηενα, μ Κφνζμξ έδεζλε ηαζ ιε άθθμ ηνυπμ ηδ δφκαιή Σμο,
ηαεχξ μ πθμφζζμξ έπαζε υθα ηα πθμφηδ ημο ηαζ απμθφεδηε απυ ηδ εέζδ ημο θυβς
δοζιέκεζαξ. Καηυπζκ αννχζηδζε, ιε απμηέθεζια κα μδδβδεεί ζημκ εάκαημ, ηαζ
ιάθζζηα ιε ηνυπμ θνζηηυ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ, έβζκε πανάδεζβια πνμξ απμθοβή βζα
ημοξ άθθμοξ, ηαεχξ πμθθμί αιανηςθμί πήνακ έκα ιάεδια ηαζ θμαμφκηακ ιεηά απυ
αοηυ πμο είπε ζοιαεί ζ‟ εηείκμκ.
Δπί ηςκ διενχκ ημο παηένα αοημφ, μ παθίθδξ Δθ-Μμοΐγ είπε οπ‟ αοηυκ έκακ
Δαναίμ αεγίνδ, μ μπμίμξ θεβυηακ Ηαηχα-Διπκ-Ηςζήθ, μ μπμίμξ πνμζπχνδζε ζημ
ζζθάι. Ο αεγίνδξ αοηυξ είπε έκακ Δαναίμ θίθμ, ημκ Διπκ-Κζθθίξ, ιε ημκ μπμίμ
ζοκήεζγε κα πδβαίκεζ ζοπκά ζημκ παθίθδ ηαζ κα ζογδηάκε ιαγί ημο. Ο Δαναίμξ
αοηυξ, εηιεηαθθεουιεκμξ ηδκ εφκμζα πμο είπε πνμξ ημκ θίθμ ημο μ παθίθδξ, ανήηε
ηδκ εοηαζνία κα γδηήζεζ ζοκάκηδζδ ιε ημκ παηένα παηνζάνπδ, βζα κα ζογδηήζεζ ιαγί
ημο.
Ο αααάξ Ααναάι πνμζήθεε ιαγί ιε ημκ αααά εαήνμ Διπκ-Δθ-Μμοηαθάα,
επίζημπμ Αζιμοκεΐκ. ηακ μ Δθ-Μμοΐγ ημφξ δζέηαλε κα ηαείζμοκ, εηείκμζ ηάεζζακ
πςνίξ κα ιζθμφκ. Ο παθίθδξ ημφξ νχηδζε: «Γζαηί δεκ ανπίγεηε ηδ ζογήηδζδ;». Ο
αααάξ εαήνμξ απάκηδζε: «Πχξ ιπμνμφιε κα ζογδηήζμοιε εκχπζμκ ημο παθίθδ ιε
ηάπμζμκ πμο είκαζ θζβυηενμ εοθοήξ ηαζ απυ έκα αυδζ;». Ο Δθ-Μμοΐγ γήηδζε
ελδβήζεζξ. Συηε μ αααάξ εαήνμξ είπε: «Ο Θευξ έπεζ δδθχζεζ ηαεανά ιε ημ ζηυια
ημο πνμθήηδ: “Σμ αυδζ βκςνίγεζ ημκ ζδζμηηήηδ ημο, ηαζ μ βάζδανμξ ημκ ζηάαθμ ημο
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αθέκηδ ημο, αθθά μ Ηζναήθ δεκ ιε βκςνίγεζ”» (Ζζ. 1:3). ηδ ζοκέπεζα ζογήηδζακ ιε
ημκ Δαναίμ ηαζ ημκ κηνυπζαζακ πνδζζιμπμζχκηαξ υθα ηα αηαηαιάπδηα επζπεζνήιαηα
πμο απμδεζηκφμοκ ηδκ μνευηδηα ηδξ πνζζηζακζηήξ πίζηδξ. Καηυπζκ έθοβακ απυ ημ
παθάηζ ιε ιεβάθεξ ηζιέξ.
Ο αεγίνδξ ηαζ μ Δαναίμξ θίθμξ ημο δεκ ιπμνμφζακ κα ακηέλμοκ ηδκ
πνμζαμθή. Έηζζ, έραπκακ εοηαζνία κα πάνμοκ εηδίηδζδ απυ ημοξ πνζζηζακμφξ.
Λίβεξ ιένεξ ιεηά, μ Δαναίμξ αεγίνδξ πήβε ζημκ παθίθδ ηαζ ημο είπε ιε
ιμπεδνυηδηα: «Ζ αοημηναημνζηή ορδθυηδξ ζαξ βκςνίγεζ υηζ δ πίζηδ ηςκ
πνζζηζακχκ δεκ έπεζ ιζα αάζδ. Ζ Βίαθμξ ημοξ ακαθένεζ: “Δάκ έπεζξ πίζηδ ζακ έκακ
ηυηημ ζζκάπεςξ, εα πεζξ ζε αοηυ ημ αμοκυ „πήβαζκε απυ εδχ, εηεί‟ ηαζ εηείκμ εα
21
πάεζ” (Μαηε. 17:20). Ο άνπςκ ηςκ πζζηχκ βκςνίγεζ ηδκ ακαθήεεζα ηςκ θυβςκ
αοηχκ. Καζ πνμξ επζαεααίςζδ αοημφ, εα ηαθέζμοιε ημκ παηνζάνπδ κα ιαξ απμδείλεζ
υηζ μζ θυβμζ ημο Υνζζημφ ημοξ είκαζ αθδεείξ».
Ο παθίθδξ ζηέθηδηε: «Δάκ μζ θυβμζ ημο Υνζζημφ αθδεεφμοκ, εα ήηακ ιεβάθμ
ηένδμξ βζα ιαξ, ηαεχξ ημ υνμξ Μμοηαηάι είκαζ πμθφ ημκηά ζημ Κάζνμ. Δάκ ημ υνμξ
ιπμνμφζε κα ιεηαηζκδεεί ιαηνφηενα, ηάηζ ηέημζμ εα ηαεζζημφζε ηδ εέζδ ηδξ πυθδξ
ηαθφηενδ απ‟ υ,ηζ είκαζ ηχνα. Δάκ μζ θυβμζ δεκ αθδεεφμοκ, αοηυ εα ιαξ έδζκε ηδκ
ηαηάθθδθδ δζηαζμθμβία βζα κα ελαπμθφζμοιε δζςβιυ ηαηά ηςκ πνζζηζακχκ».
Ο Δθ-Μμοΐγ ηάθεζε ημκ παηένα παηνζάνπδ ηαζ, αθμφ ημο έεεζε οπ‟ υρζκ ημ
ζοβηεηνζιέκμ πςνίμ ηδξ Καζκήξ Γζαεήηδξ, ημο γήηδζε κα απμδείλεζ ηδκ μνευηδηά
ημο. Ο πάπαξ γήηδζε ακααμθή ηνζχκ διενχκ, δ μπμία έβζκε δεηηή. ηακ μ πάπαξ
έθοβε απυ ημκ παθίθδ, ζοβηέκηνςζε ημοξ ιμκαπμφξ ηαζ ημοξ επζζηυπμοξ ημκηά ημο
ηαζ έιεζκακ υθμζ ιαγί ηθεζζιέκμζ ζηδκ Κνειαζηή Δηηθδζία, ζημ Παθαζυ Κάζνμ, ιε
κδζηεία ηαζ ζηεζίεξ πνμξ ημκ Θευ επί ηνεζξ διένεξ.
Πνζκ ηδκ αοβή ηδξ ηνίηδξ διέναξ, εηεί πμο μ αααάξ Ααναάι λεημοναγυηακ
θίβμ, ηαεχξ ήηακ ηαηάημπμξ, ημο ειθακίζεδηε δ Θεμηυημξ Μανία, δ Πανεέκμξ
Γέζπμζκά ιαξ, ηαζ ημο είπε κα εβενεεί ηαζ κα αβεζ ζημκ δνυιμ πμο μδδβεί ζηδκ
αβμνά. Δηεί εα έανζζηε έκακ ιμκυθεαθιμ κα ημοααθάεζ ζημκ χιμ ημο έκα δμπείμ
κενμφ. Ζ Θεμηυημξ οπέδεζλε ζημκ αααά Ααναάι κα πεζ ζημκ άκενςπμ αοηυ υηζ είκαζ
εηείκμξ πμο οπμδείπεδηε απυ ημκ Θευ βζα ηδκ επζηέθεζδ εαφιαημξ.
Ο άβζμξ αοηυξ άκενςπμξ θεβυηακ ίιςκ ηαζ ήηακ αονζμδέρδξ. Ο παηέναξ
παηνζάνπδξ ημκ πήνε ιαγί ημο, υπςξ ηαζ ιενζημφξ απυ ημοξ ζενείξ, ημοξ ιμκαπμφξ
ηαζ ημοξ θασημφξ, βζα κα δμοκ ημκ παθίθδ, μ μπμίμξ ηδκ χνα εηείκδ ήηακ έλς ιαγί ιε
ημοξ ηοαενκδηζημφξ αλζςιαημφπμοξ ηαζ ημοξ εοβεκείξ ηδξ πυθδξ, ημκηά ζημ υνμξ
Μμοηαηάι. Ο παηέναξ παηνζάνπδξ ζηάεδηε ιε υζμοξ ήηακ ιαγί ημο ζηδ ιία πθεονά,
ηαζ μ Δθ-Μμοΐγ ηαζ δ ζοκμδεία ημο απυ ηδκ άθθδ πθεονά.
Ο παηέναξ παηνζάνπδξ ηαζ μζ πζζημί πνμζεοπήεδηακ ηαζ έηακακ ααεεζά
ιεηάκμζα ηνεζξ θμνέξ· ηάεε θμνά πμο βμκάηζγακ, έθεβακ: «Κφνζε εθέδζμκ». Κάεε
θμνά πμο μ παηνζάνπδξ ηαζ δ ζοκμδεία ημο ζήηςκακ ημ ηεθάθζ ημοξ φζηενα απυ
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Έκαξ απυ ημοξ ηίηθμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ πνμζθςκμφκηαζ μζ ιμοζμοθιάκμζ παθίθεξ.
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ηάεε ιεηάκμζα, ημ αμοκυ ορςκυηακ· υηακ, πάθζ, έζηοαακ, ημ αμοκυ παιήθςκε ζημ
έδαθμξ· ηέθμξ, υηακ πενπαημφζακ, ημ αμοκυ πνμπςνμφζε ιαγί ημοξ!
Μπνμζηά ζημ εέαια αοηυ, ιεβάθμξ θυαμξ ηαηέθααε ημκ παθίθδ ηαζ ηδ
ζοκμδεία ημο, ηαζ πμθθμί έπεζακ ζημ έδαθμξ. Ο παθίθδξ ακέαδηε ζημ άθμβυ ημο ηαζ
πήβε ιπνμζηά ζημκ παηνζάνπδ θέβμκηάξ ημο: «Χ ιεβάθε δζδάζηαθε, ηχνα βκςνίγς
υηζ είζαζ άβζμξ άκενςπμξ· γήηδζε υ,ηζ επζεοιείξ ηαζ εα ζμο ημ δχζς». Ο παηνζάνπδξ
ανκήεδηε κα γδηήζεζ μηζδήπμηε. ηακ υιςξ μ παθίθδξ επέιεζκε, μ παηνζάνπδξ ημο
γήηδζε κα ημο επζηνέρεζ κα ηηίζεζ εηηθδζίεξ, ζδζαίηενα ηδκ εηηθδζία ημο αβίμο
Μενημονίμο (ημο αβίμο ιε ηα δφμ λίθδ), δ μπμία ήηακ ζημ Παθαζυ Κάζνμ. Ο ΔθΜμοΐγ ελέδςζε δζάηαβια ιε ημ μπμίμ επέηνεπε ημ ηηίζζιμ ηαζ ηδκ ακαηαίκζζδ
εηηθδζζχκ, ηαζ ημο έδςζε ιεβάθμ πνδιαηζηυ πμζυ απυ ημ εδζαονμθοθάηζυ ημο. Ο
παηνζάνπδξ ημκ εοπανίζηδζε ηαζ πνμζεοπήεδηε βζ‟ αοηυκ, ανκήεδηε υιςξ κα πάνεζ
ηα πνήιαηα, ιε απμηέθεζια μ Δθ-Μμοΐγ κα ημκ ηζιά ηαζ κα ημκ ζέαεηαζ αηυιδ
πενζζζυηενμ βζα ηδκ εοζέαεζα ηαζ ηδ δζηαζμζφκδ ημο. ηακ άνπζζε ημ ηηίζζιμ ηδξ
εηηθδζίαξ ημο αβίμο Μενημονίμο, ιενζημί ηαημί άκενςπμζ ειπυδζγακ ηδκ πνυμδμ
ηςκ ενβαζζχκ· ηυηε ειθακίζεδηε μ Δθ-Μμοΐγ, απμιάηνοκε ημοξ ηαναπμπμζμφξ, ηαζ
έιεζκε εηεί έςξ υημο μθμηθδνχεδηε δ εειεθίςζδ.
Ο αααάξ Ααναάι ακαηαίκζζε πμθθέξ εηηθδζίεξ ζε υθδ ηδκ επζηνάηεζα ηδξ
Απμζημθζηήξ Έδναξ ημο αβίμο Μάνημο. ηακ μθμηθήνςζε ηδκ επίβεζα πμνεία ημο,
ακαπχνδζε εκ ηδκ εζνήκδ, έπμκηαξ ιείκεζ ζημκ ενυκμ ημο επί ηνία έηδ ηαζ έλδ
διένεξ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ηζιμφιε ηδ ικήιδ ημο αβίμο ζενμιάνηονμξ Ακαημθίμο.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Ακήλ.

Ημέπα εβδόμη ηος μηνόρ Κιάσκ
1) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Μαηζαίνπ ηνπ πησρνχ.
1) Σδκ διένα αοηή ημζιήεδηε μ άβζμξ Μαηεαίμξ μ πηςπυξ. Ο παηέναξ αοηυξ ήηακ
δβμφιεκμξ ζε ιζα ιμκή ημο υνμοξ Αζμοάκ ηαζ δζέεεηε ιεβάθεξ ανεηέξ. Ο Κφνζμξ ημο
δχνζζε ημ πάνζζια κα εεναπεφεζ ημοξ αζεεκείξ ηαζ κα εηαάθθεζ ηα πμκδνά
πκεφιαηα.
Κάπμηε ημο έθενακ ιζα βοκαίηα ιε ιζα άβκςζηδ πάεδζδ. Οζ βζαηνμί είπακ
απμηφπεζ κα ηδ εεναπεφζμοκ, εηείκμξ υιςξ βκχνζγε ημ πνυαθδιά ηδξ δζά ημο Αβίμο
Πκεφιαημξ. ηακ ηδξ γήηδζε κα ελμιμθμβδεεί εκχπζμκ υζςκ ήηακ πανυκηεξ, εηείκδ
ελμιμθμβήεδηε δδιυζζα υηζ είπε πακηνεοηεί ηαοηυπνμκα δφμ αδεθθμφξ, ιε
απμηέθεζια κα ααζακίγεηαζ απυ ηδκ πάεδζδ εηείκδ. Ο άβζμξ πνμζεοπήεδηε βζ‟
αοηήκ ηζ εηείκδ εεναπεφεδηε αιέζςξ.
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Ο άβζμξ έθεαζε ζε ηέημζμ ααειυ εοζέαεζαξ χζηε ηα ηηήκδ κα ιδκ ημκ
θμαμφκηαζ ηαζ κα θαιαάκμοκ ηδκ ηνμθή ημοξ απυ ημ πένζ ημο. ηακ μθμηθήνςζε
ηδκ επίβεζα πμνεία ημο, ημζιήεδηε εκ εζνήκδ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Ακήλ.

Ημέπα ογδόη ηος μηνόρ Κιάσκ
1) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Ζξαθιά, δεθάηνπ ηξίηνπ παηξηάξρνπ Αιεμαλδξείαο.
2) Σν καξηχξην ησλ αγίσλ Βαξβάξαο θαη Ηνπιηαλήο.
3) Σν καξηχξην ησλ αγίσλ Ίζη θαη Θέθιεο.
4) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ ακνπήι ηνπ εγνπκέλνπ ηεο κνλήο Δι-Κνπαιακφλ
θαη νκνινγεηνχ.
5) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Ηνχζηνπ, κνλαρνχ ηεο κνλήο ηνπ αγίνπ Αλησλίνπ.
1) Σδκ διένα αοηή ηαηά ημ έημξ 240 ι.Υ. ημζιήεδηε μ άβζμξ παηέναξ πάπαξ
Ζναηθάξ, δέηαημξ ηνίημξ πάπαξ Αθελακδνείαξ, μ μπμίμξ βεκκήεδηε απυ
εζδςθμθάηνεξ βμκείξ πμο πίζηεοζακ ηαζ ααπηίζηδηακ ιεηά ηδ βέκκδζή ημο. Αοημί
ημκ δίδαλακ εθθδκζηή θζθμζμθία, ηαζ έπεζηα ηδ πνζζηζακζηή θνυκδζδ. Μεθέηδζε
επίζδξ ηα ηέζζενα Δοαββέθζα ηαζ ηζξ Δπζζημθέξ ηδξ Καζκήξ Γζαεήηδξ. Ο άβζμξ
Γδιήηνζμξ, δςδέηαημξ πάπαξ Αθελακδνείαξ, ημκ πεζνμηυκδζε δζάημκμ, ηαζ ηαηυπζκ
ζενέα, ζηδκ Δηηθδζία ηδξ Αθελάκδνεζαξ. Έθενε ζε πέναξ ιε επζηοπία ηδ δζαημκία
ημο ηαζ έιεζκε πζζηυξ ζε υθα υζα ημο είπε ειπζζηεοεεί.
ηακ μ αααάξ Γδιήηνζμξ ημζιήεδηε, μ άβζμξ Ζναηθάξ ελεθέβδ παηνζάνπδξ.
Πμίιακε ηαθχξ ημ πμίικζμ ημο Υνζζημφ. Έηακε χζηε κα πνμζέθεμοκ ζηδ
πνζζηζακζηή πίζηδ ηαζ κα ααπηζζεμφκ πμθθμί εζδςθμθάηνεξ. Αθμζζχεδηε ζηδ
δζδαπή, ημ ηήνοβια ηαζ ηδκ ηαεμδήβδζδ ηςκ αιανηςθχκ. Ακέεεζε ζημκ άβζμ
Γζμκφζζμ ημ ένβμ κα επζδζηάγεζ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ πζζηχκ ηαζ κα επζιεθείηαζ ηζξ
οπμεέζεζξ ημοξ. Αθμφ μ πάπαξ Ζναηθάξ έιεζκε δεηαηνία έηδ ζημκ ενυκμ ηδξ
Απμζημθζηήξ Έδναξ ημο αβίμο Μάνημο, ημζιήεδηε εκ εζνήκδ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ιανηφνδζακ μζ άβζεξ Βαναάνα ηαζ Ημοθζακή. Ζ Βαναάνα
ήηακ ηυνδ ημο Γζμζηυνμο, εκυξ εοβεκμφξ απυ πχνα ηδξ Ακαημθήξ επί ηςκ διενχκ
ημο αοημηνάημνα Μαλζιζακμφ, ζηζξ ανπέξ ημο ηνίημο ιεηά Υνζζηυκ αζχκα.
Λυβς ηδξ ιεβάθδξ ημο αβάπδξ ημο βζα ηδκ ηυνδ ημο, ηδξ έηηζζε έκακ πφνβμ
βζα κα ιέκεζ. Απυ ηδκ ημνοθή ημο πφνβμο, δ αβία ζοκήεζγε κα ζδηχκεζ ηα ιάηζα ηδξ
πνμξ ημκ μονακυ ηαζ κα ιεθεηά ηδκ ςναζυηδηα ημο μονακμφ ηαζ υζςκ ανίζημκηακ ζ‟
αοηυκ: ημο ήθζμο, ηδξ ζεθήκδξ ηαζ ηςκ αζηνςκ. Καηέθδλε ζημ ζοιπέναζια υηζ
πνέπεζ κα έπμοκ έκακ ζηακυ ηαζ ζμθυ δδιζμονβυ ηαζ υηζ αοηυξ δεκ εα ήηακ
ιπμνμφζε κα είκαζ άθθμξ απυ ημκ Πακημδφκαιμ Θευ, ημκ Κηίζηδ ημοξ.
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Έηοπε ηυηε κα ανίζηεηαζ ζ‟ εηείκδ ηδκ πενζμπή μ θυβζμξ Χνζβέκδξ, μ μπμίμξ
πθδνμθμνήεδηε βζα ηδκ αβία. Πήβε θμζπυκ ημκηά ηδξ ηαζ ηδξ δίδαλε ηζξ ανπέξ ημο
πνζζηζακζζιμφ.
Καεχξ οπήνπακ δφμ πανάεονα ζημ θμοηνυ ηδξ, δ αβία έδςζε εκημθή κα
ακμζπεεί ηαζ έκα ηνίημ, ηαζ κα ημπμεεηδεεί ζηαονυξ πάκς απυ ημκ κζπηήνα. ηακ μ
παηέναξ ηδξ πήβε κα ηδ δεζ ηαζ είδε ηζξ αθθαβέξ πμο είπακ βίκεζ, ηδ νχηδζε βζα πμζμ
θυβμ έβζκακ. Δηείκδ ημο είπε: «Γεκ λένεζξ, παηένα ιμο, υηζ ιε ηδκ Αβία Σνζάδα υθα
είκαζ πθήνδ; Δδχ είκαζ ηνία πανάεονα εζξ ημ υκμια ηδξ Αβίαξ Σνζάδμξ. Σμ ζδιείμ
πμο αθέπεζξ είκαζ μ ζηαονυξ ημο Κονίμο ιαξ Ηδζμφ Υνζζημφ· ιέζα ζημκ ζηαονυ
ανίζηεηαζ δ ζςηδνία ημο ηυζιμο μθυηθδνμο. Αβαπδιέκε ιμο παηένα, ζμο γδηχ κα
ιεηαζηναθείξ απυ ημκ εζθαθιέκμ δνυιμ πμο ανίζηεζαζ ηαζ κα θαηνεφζεζξ ημκ Θευ
πμο ζε δδιζμφνβδζε».
ηακ μ παηέναξ ηδξ άημοζε ηα θυβζα αοηά, μνβίζεδηε, έζονε ημ λίθμξ ημο ηαζ
ηδκ ηοκήβδζε. Ζ ηυνδ ηνάπδηε ζε θοβή, ηαζ μ παηέναξ έηνελε πίζς ηδξ. Έκαξ
ανάπμξ πμο ανέεδηε ιπνμζηά ηδξ ζπίζεδηε ζηα δφμ ηαζ δ αβία πέναζε απυ ιέζα
ημο. Έπεζηα μ ανάπμξ επακήθεε ζηδκ ανπζηή ημο ιμνθή. Ο παηέναξ πήβε βφνς απυ
ημκ ανάπμ ηαζ ανήηε ηδκ ηυνδ ηνοιιέκδ ζε ιζα ζπδθζά. Υφιδλε πάκς ηδξ ζακ
θφημξ, ηδκ άνπαλε ηαζ ηδκ πήβε ζημκ δζμζηδηή Μανηζακυ. Ο Μανηζακυξ ηήξ ιίθδζε
εοβεκζηά, δίκμκηάξ ηδξ πμθθέξ οπμζπέζεζξ. Καηυπζκ πνδζζιμπμίδζε απεζθέξ, αθθά
δεκ ιπυνεζε κα ιεζχζεζ ηδκ αβάπδ ηδξ πνμξ ημκ Κφνζμ Υνζζηυ. Έηζζ, δζέηαλε κα ηδκ
οπμαάθμοκ ζε δζαθυνςκ εζδχκ ααζακζζηήνζα.
Τπήνπε ηυηε ιζα κέα βοκαίηα μκυιαηζ Ημοθζακή, δ μπμία, αθέπμκηαξ ηδκ αβία
Βαναάνα κα ααζακίγεηαζ, έηθαζβε βζ‟ αοηήκ. Ζ Ημοθζακή είδε ημκ Κφνζμ Υνζζηυ κα
ειροπχκεζ ηαζ κα πανδβμνεί ηδκ αβία Βαναάνα. Φςηίζηδηε ηαζ πίζηερε ζημκ Κφνζμ
Υνζζηυ. Σεθζηά απμηεθάθζζακ ηδκ ίδζα ηαζ ηδκ αβία Βαναάνα· έθααακ, έηζζ, ηαζ μζ
δφμ ημκ ζηέθακμ ημο ιανηονίμο.
Ο παηέναξ ηδξ αβίαξ Βαναάναξ ιεηά απυ θίβμ πέεακε, ηαζ ημ ίδζμ ζοκέαδ ηαζ
ιε ημκ δζμζηδηή πμο ηδκ οπέααθε ζηα ααζακζζηήνζα. Σμ κενυ ημο κζπηήνα πάκς απυ
ημκ μπμίμ οπήνπε μ ζηαονυξ ζημκ πφνβμ πμο έγδζε δ αβία, είπε ηδ δφκαιδ κα
εεναπεφεζ υπμζμκ πθεκυηακ ιε αοηυ.
Σα ζηδκχιαηα ηςκ δφμ αβίςκ ημπμεεηήεδηακ ζε καυ πμο ανζζηυηακ έλς απυ
ηδκ πυθδ Γαθάηεζα. Μεηά απυ ηάπμζα πνυκζα, έβζκε ακαημιζδή ημο ζηδκχιαημξ ηδξ
αβίαξ Βαναάναξ ζε καυ ημο Καΐνμο μ μπμίμξ έθααε ημ υκμιά ημο απυ ηδκ αβία ηαζ
οπάνπεζ ιέπνζ ηαζ ζήιενα.
Οη πξνζεπρέο ηνπο αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
3) Σδκ αοηή διένα ιανηφνδζακ μ άβζμξ Ίζζ ηαζ δ αδεθθή ημο Θέηθα, μζ μπμίμζ
ήηακ απυ ηδκ πυθδ Αιπμφ-αΐν, δοηζηά ημο Δθ-Αζιμοκεΐκ. Ο άβζμξ Ίζζ ήηακ πμθφ
πθμφζζμξ. Έδζκε ζημοξ εκδεείξ ηα πνήιαηα πμο ηένδζγε απυ ηδκ ημονά ηςκ
πνμαάηςκ ημο.
ηακ μ Ίζζ έιαεε υηζ μ θίθμξ ημο Παφθμξ, ημκ μπμίμ επζζηεπηυηακ ζοπκά βζα
ειπμνζηέξ ζοκαθθαβέξ, ήηακ ζηδκ Αθελάκδνεζα πμθφ άννςζημξ, πήβε κα ημκ δεζ ηαζ
έιεζκε ιαγί ημο έςξ υημο ζοκήθεε απυ ηδκ αζεέκεζά ημο.
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οιθχκδζακ κα επζζηεθεμφκ ημοξ αβίμοξ πμο ανίζημκηακ ζηδ θοθαηή θυβς ηςκ
δζςβιχκ. Κάπμζμζ απυ ημοξ θοθαηζζιέκμοξ αβίμοξ πνμθήηεοζακ βζ‟ αοημφξ υηζ εα
θάιαακακ ημκ ζηέθακμ ημο ιανηονίμο.
Αοηά έθααακ πχνα ηυηε πμο είπε έθεεζ ζηδκ Αθελάκδνεζα μ άβζμξ Βίηηςν,
βζμξ ημο Ρςιακμφ. ηακ μ Ίζζ ηαζ μ Παφθμξ έιαεακ βζα ημκ ηαθυκ αβχκα ημο ηαζ
υηζ απανκήεδηε ημκ ηυζιμ, εέθδζακ κα αημθμοεήζμοκ ημ πανάδεζβιά ημο. Ο Ίζζ
πήβε ζημκ δζμζηδηή ηαζ μιμθυβδζε ημκ Κφνζμ Υνζζηυ. Ο δζμζηδηήξ δζέηαλε κα
οπμαθδεεί ζηα θνζηηυηενα είδδ ααζακζζηδνίςκ, υπςξ ημ κα ημκ ηάκμοκ κα αβάθεζ ηα
εκδφιαηά ημο, κα ημκ δέζμοκ ηαζ κα ημκ ζθίλμοκ υζμ ημ δοκαηυκ πενζζζυηενμ, ηαζ
ιεηά κα ημο αάθμοκ ακαιιέκμοξ πονζμφξ ζηα πθεονά ημο. Δπίζδξ δζέηαλε κα ημκ
νίλμοκ ζημ έδαθμξ, κα ημκ ιαζηζβχζμοκ ηαζ κα δζαιεθίζμοκ ιένδ ημο ζχιαηυξ ημο.
Ο άβζμξ Ίζζ δέπεδηε οπμιμκεηζηά υθα ημο ηα ααζακζζηήνζα, ηαζ άββεθμξ Κονίμο ημκ
εκδοκάιςκε ηαζ επμφθςκε ηζξ πθδβέξ ημο. Ο θίθμξ ημο Παφθμξ έηθαζβε ηαζ
πνμζεοπυηακ ιαγί ιε ημοξ οπδνέηεξ ημο βζα ημκ Ίζζ.
Άββεθμξ Κονίμο πανμοζζάζεδηε ζηδκ αδεθθή ημο Θέηθα ηαζ ηδξ είπε κα πάεζ
ζημκ αδεθθυ ηδξ. Δηείκδ ηαηέαδηε ζηδκ παναθία ηαζ επζαζαάζηδηε ζε έκα πθμίμ.
Δηεί δ Πανεέκμξ Μανία, δ Θεμηυημξ, ηαζ δ ζοββεκήξ ηδξ Δθζζάαεη ειθακίζεδηακ
ζε αοηήκ ηαζ ηδκ πανδβυνδζακ βζα ημκ αδεθθυ ηδξ.
Ζ Δθζζάαεη ηήξ είπε: «Έπς έκακ βζμ ημκ μπμίμ απμηεθάθζζακ άδζηα». Ζ Πανεέκμξ
Μανία ηήξ είπε: «Έπς έκακ Γζμ ημκ Οπμίμ ζηαφνςζακ απυ θευκμ». Ζ Θέηθα ηυηε
δεκ ηζξ ακαβκχνζζε.
ηακ ζοκάκηδζε ημκ αδεθθυ ηδξ, ζοιθχκδζακ ηαζ πήβακ απυ ημζκμφ ζημκ
δζμζηδηή, υπμο μιμθυβδζακ ημκ Κφνζμ Υνζζηυ. Ο δζμζηδηήξ ημφξ ααζάκζζε θνζηηά
ζημκ ηνμπυ, ημοξ έααθε θςηζά, ημοξ έιπδλε ηανθζά, ηαζ ημοξ έβδανε ημ δένια ηδξ
ηεθαθήξ. ιςξ, μ Κφνζμξ ημοξ εενάπεοε, ημοξ ειρφπςκε, ηαζ ημοξ πανδβμνμφζε.
ηακ μ δζμζηδηήξ ημονάζηδηε κα ημοξ οπμαάθθεζ ζε ααζακζζηήνζα, ημοξ έζηεζθε
ζημκ βζμ ημο, πμο ήηακ δζμζηδηήξ ηδξ Ακηζκυδξ, ζηδκ Άκς Αίβοπημ. Λίβμ ιεηά ηδκ
ακαπχνδζή ημοξ ιε πθμίμ, μ αέναξ ηυπαζε ηαζ ημ πθμίμ δεκ ιπμνμφζε κα
πνμπςνήζεζ. Συηε μ δζμζηδηήξ δζέηαλε κα απμηεθαθίζμοκ ημκ Ίζζ ηαζ ηδ Θέηθα ηαζ
κα ημοξ πεηάλμοκ ζηα αβνζυπμνηα ηαζ ηα ζαπνυθοηα πμο ήηακ ζηζξ υπεεξ. Έηζζ ηζ
έηακακ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ μζ άβζμζ αδεθθμί έθααακ ημκ ζηέθακμ ημο ιανηονίμο.
22
Ο Κφνζμξ έδςζε εκημθή ζε έκακ ζενέα μκυιαηζ αααά Χνί απυ ημ παηακμφθ
κα πάεζ ηαζ κα πάνεζ ηα ηίιζα ζηδκχιαηά ημοξ. ζμ βζα ημκ θίθμ ημφ Ίζζ Παφθμ ηαζ
ημκ βζμ ηδξ Θέηθαξ Απθάκζμ, αοημί ιανηφνδζακ ανβυηενα.
Οη πξεζβείεο ηνπο αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
4) Σδκ αοηή διένα ημζιήεδηε μ άβζμξ αααάξ αιμοήθ, δβμφιεκμξ ηδξ ιμκήξ ΔθΚμοαθαιυκ, μ μπμίμξ βεκκήεδηε ζηδκ πυθδ Ναηθμφιπα, ηδξ επζζημπήξ Μαζίθ, απυ
βμκείξ αβίμοξ, ηςκ μπμίςκ ήηακ ηαζ ημ ιμκαδζηυ παζδί. Ο ζενέαξ παηέναξ ημο
Ανζίθαμξ είδε ιζα κφηηα ζε υναια έκακ απαζηνάπημκηα άκδνα κα ημο θέεζ: «Πνέπεζ

22

Σμ ιανηφνζυ ημο είκαζ ηαηαπςνζζιέκμ ζηδκ εκάηδ ημο ιδκυξ Μζζνά.
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μ βζμξ ζμο κα ακαηεεεί ζε ιζα ιεβάθδ ζφκαλδ, βζαηί έπεζ επζθεβεί απυ ημκ Κφνζμ κα
είκαζ δζηυξ Σμο υθεξ ηζξ διένεξ ηδξ γςήξ ημο».
Ο αιμοήθ ήηακ αβκυξ απυ ιζηνυξ, υπςξ μ πνμθήηδξ αιμοήθ, ηαζ πάκηα
έηνεθε ηαθμφξ θμβζζιμφξ ζηδκ ηανδζά ημο βζα ηδ ιμκαπζηή γςή. Μζα διένα ανήηε
ηνυπμ κα πάεζ ζηδκ ένδιμ ηδξ ηήηδξ, αθθά δεκ ήλενε ημκ δνυιμ. Σμο ειθακίζεδηε
άββεθμξ Κονίμο ιε ηδ ιμνθή ιμκαπμφ ηαζ ημκ ζοκυδεοζε, ηαεχξ εα πήβαζκε ηαζ μ
ίδζμξ ζηδ ιμκή, έςξ υημο έθεαζακ ζηδκ ένδιμ ηδξ ηήηδξ. Δηεί μ άββεθμξ ημκ
πανέδςζε ζε έκακ άβζμ άκενςπμ μκυιαηζ αααά Αβάεςκα, μ μπμίμξ ημκ δέπεδηε
υπςξ ημκ ζοιαμφθεοζε μ άββεθμξ Κονίμο. Ο αααάξ αιμοήθ έγδζε ιε ημκ αααά
Αβάεςκα επί ηνία έηδ ιε απυθοηδ οπαημή ζηα πάκηα. Ανβυηενα, υηακ μ άβζμξ
βένμκηαξ αααάξ Αβάεςκ ημζιήεδηε, μ αααάξ αιμοήθ αθζενχεδηε ζε πμθθή
πνμζεοπή ηαζ κδζηεία – ηάπμζεξ θμνέξ, ιάθζζηα, απείπε απυ ηνμθή επί ιία
εαδμιάδα. Μεηά πεζνμημκήεδηε ζενέαξ ζημκ καυ ημο αβίμο Μαηανίμο ζηδ ηήηδ.
23
Μζα ιένα ήθεε ζηδκ ένδιμ έκαξ απεζηαθιέκμξ έπμκηαξ ιαγί ημο ημκ Συιμ
ημο Λέμκημξ ηαζ, υηακ ημκ ακέβκςζε ζημοξ βένμκηεξ, μ αααάξ αιμοήθ, πθήνδξ
γήθμο Κονίμο, ανέεδηε ιε άθια ζημ ηέκηνμ ηδξ ζφκαλδξ ηςκ ιμκαπχκ, άνπαλε ηδκ
επζζημθή ηαζ ηδκ έζπζζε ζε πμθθά ημιιάηζα θέβμκηαξ: «Αθμνζζιέκμξ είκαζ μ ηυιμξ
αοηυξ ηαζ υπμζμξ πζζηεφεζ ζε αοηυκ, ηαζ ακαεειαηζζιέκμξ είκαζ υπμζμξ εεθήζεζ κα
αθθάλεζ ηδκ μνευδμλδ πίζηδ ηςκ αβίςκ παηένςκ ιαξ». Βθέπμκηαξ μ απεζηαθιέκμξ
υθα αοηά, μνβίζεδηε ηαζ ελαβνζχεδηε. Γζέηαλε κα λοθμημπδεεί μ αααάξ αιμοήθ ιε
θεπηά ηανθζά, κα ημκ ηνειάζμοκ απυ ηα πένζα, ηαζ κα ημκ ηηοπήζμοκ ιε δφκαιδ ζημ
πνυζςπμ. Απυ έκα απυ ηα ηηοπήιαηα αοηά αβήηε ημ έκα απυ ηα δφμ ιάηζα ημο αβίμο
αιμοήθ. Σέθμξ, ημκ έδζςλακ απυ ηδ ιμκή. Άββεθμξ Κονίμο ημο πανμοζζάζεδηε ηαζ
ημο έδςζε εκημθή κα θφβεζ ηαζ κα πάεζ κα ιείκεζ ζημ Δθ-Κμοαθαιυκ. Πήβε θμζπυκ
εηεί, έηηζζε ιμκή, ηαζ έγδζε ζ‟ αοηή βζα ηάπμζμ πνμκζηυ δζάζηδια, δζδάζημκηαξ
υζμοξ ζοβηεκηνχεδηακ βφνς ημο ηαζ ζηδνίγμκηάξ ημοξ ζηδκ μνευδμλδ πίζηδ.
ηακ μ Δθ-Μμημοαηάξ άημοζε βζα ημκ αααά αιμοήθ, πήβε ζ‟ αοηυκ ηαζ ημο
γήηδζε κα ακαβκςνίζεζ ηδ φκμδμ ηδξ Υαθηδδυκαξ. Καεχξ μ αααάξ αιμοήθ δεκ
οπάημοζε, εηείκμξ ημκ έδζςλε απυ ηδ ιμκή. Μεηά απυ αοηυ, πήβε ηαζ έγδζε ζε ιζα
εηηθδζία ηαζ ανβυηενα επακήθεε ζηδ ιμκή.
ηακ μζ Βεναενίκμζ επζηέεδηακ ζηδ ιμκή, πήνακ ιαγί ημοξ ημκ αααά αιμοήθ
επζζηνέθμκηαξ ζηδ πχνα ημοξ. Ο άβζμξ πνμζεοπήεδηε ζημκ Κφνζμ Υνζζηυ κα ημκ
ζχζεζ απυ αοημφξ. πμηε θμζπυκ πνμζπάεδζακ κα ημκ αάθμοκ κα ηαείζεζ ζηδκ
ηαιήθα, δ ηαιήθα αδοκαημφζε κα ζηαεεί υνεζα έπμκηάξ ημκ πάκς ηδξ. Έηζζ, μζ
Βεναενίκμζ ημκ άθδζακ ηαζ βφνζζε ζηδ ιμκή ημο.
ηακ μζ Βεναενίκμζ επζηέεδηακ ηαζ πάθζ ζηδκ ένδιμ, πήνακ ιαγί ημοξ ζηδ
πχνα ημοξ ημκ άβζμ αιμοήθ. Πνμδβμοιέκςξ είπακ πζάζεζ ηαζ ημκ αααά Ηςάκκδ, ημκ
Ζβμφιεκμ ηδξ ηήηδξ. Έηζζ, μζ δφμ αααάδεξ ανέεδηακ ιαγί ηαζ πανδβμνμφζακ μ
έκαξ ημκ άθθμ. Ο δεζιμθφθαηαξ ημο αααά αιμοήθ πνμζπαεμφζε κα ημκ πείζεζ κα
23

Πνυηεζηαζ βζα ηδκ μιμθμβία ημο πάπα Λέμκημξ Ρχιδξ βζα ηζξ δφμ θφζεζξ ημο Υνζζημφ, μιμθμβία δ
μπμία έβζκε απμδεηηή απυ ηδ φκμδμ ηδξ Υαθηδδυκμξ. Ζ Κμπηζηή Ονευδμλδ Δηηθδζία είκαζ ιζα ιδΥαθηδδυκζμξ Δηηθδζία· επμιέκςξ, δ Δηηθδζία ιαξ δεκ ακαβκςνίγεζ ηδ φκμδμ αοηή ή ηα δυβιαηά
ηδξ.
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πνμζηοκήζεζ ημκ ήθζμ. Καεχξ απέηοπε κα ημκ πείζεζ, έδεζε ημ πυδζ ημο αααά
αιμοήθ ιαγί ιε ημ πυδζ ιίαξ απυ ηζξ παναηυνεξ ημο ηαζ ημοξ έζηεζθε κα
θνμκηίζμοκ ηζξ ηαιήθεξ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ, ήεεθε μ δεζιμθφθαηαξ, ιε ζοαμοθή
ημο ζαηακά, κα πέζεζ μ αααάξ αιμοήθ ζηδκ αιανηία ιε ηδκ παναηυνδ ηαζ ιεηά κα
ημκ ηαεοπμηάλεζ. ιςξ, ιε υθα αοηά μ άβζμξ έπαζνκε πενζζζυηενμ εάννμξ ηαζ έβζκε
αηνυιδημξ. Έιεζκε ζηδκ ηαηάζηαζδ αοηή έςξ υημο μ βζμξ ημο ανπδβμφ αννχζηδζε
ηαζ ηυκηερε κα πεεάκεζ. Ο αααάξ αιμοήθ πνμζεοπήεδηε βζ‟ αοηυκ ηαζ μ κεανυξ
εεναπεφεδηε απυ ηδκ αζεέκεζά ημο. Σμ κέμ ιαεεφηδηε ζε υθδ ηδ πχνα ηαζ υπμζμξ
ήηακ άννςζημξ ενπυηακ ζ‟ αοηυκ. Δηείκμξ πνμζεοπυηακ βζα ημκ ζοβηεηνζιέκμ
άννςζημ, ημκ έπνζε ιε θάδζ ηαζ μ άννςζημξ εεναπεουηακ.
Όζηενα απυ αοηά, μ ανπδβυξ ηςκ Βεναενίκςκ αβάπδζε πμθφημκ αααά
αιμοήθ. Σμο γήηδζε ζοββκχιδ, γδηχκηαξ ημο κα ημκ ζοβπςνήζεζ. Σμο είπε επίζδξ
κα γδηήζεζ μηζδήπμηε επζεοιμφζε. Ο αααάξ αιμοήθ ημφ γήηδζε κα βονίζεζ ζηδ
ιμκή ημο. Ο ανπδβυξ ημκ άθδζε κα βονίζεζ.
ηακ μ αααάξ αιμοήθ βφνζζε ζηδ ιμκή, πμθθά απυ ηα πκεοιαηζηά ημο παζδζά
ζοβηεκηνχεδηακ βφνς ημο ηαζ αολήεδηακ ζε ανζειυ ιέπνζ πμο έβζκακ πζθζάδεξ. Ζ
Πανεέκμξ Μανία ημφ ειθακίζεδηε ηαζ ημο είπε: «Ο ηυπμξ αοηυξ εα είκαζ δ ηαημζηία
ιμο βζα πάκηα». Απυ ηδκ διένα εηείκδ ηαζ ιεηά μζ Βεναενίκμζ δεκ λακαεπζηέεδηακ
πμηέ ζηδ ιμκή.
Ο αααάξ αιμοήθ ζοκέβναρε πμθθέξ μιζθίεξ ηαζ άνενα. Πνμθήηεοζε ζπεηζηά
ιε ηδκ έθεοζδ ημο ζζθάι ζηδκ Αίβοπημ. ηακ πθδζίαγε μ ηαζνυξ ηδξ ακαπχνδζήξ
ημο, ζοβηέκηνςζε βφνς ημο ηα πκεοιαηζηά ημο παζδζά ηαζ ημοξ έδςζε ηδκ εκημθή κα
ιείκμοκ ιε δφκαιδ ζηαεενμί ζημκ θυαμ ημο Θεμφ, κα πμνεφμκηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ
εκημθέξ Σμο ηαζ κα αβςκίγμκηαζ βζα ηδκ μνευδμλδ πίζηδ ιέπνζ ηδκ φζηαηδ ακαπκμή
ημοξ. Καηυπζκ ημζιήεδηε εκ εζνήκδ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο.
5) Σδκ αοηή διένα ημζιήεδηε μ άβζμξ Ημφζημξ, μ μπμίμξ ιυκαζε ζηδ ιμκή ημο
αβίμο Ακηςκίμο.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Ακήλ.

Ημέπα ενάηη ηος μηνόρ Κιάσκ
1) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Πνηκέλνο ηνπ νκνινγεηνχ.
1) Σδκ διένα αοηή ημζιήεδηε μ άβζμξ Πμζιήκ μ μιμθμβδηήξ, μ μπμίμξ ήηακ απυ
ημ πςνζυ Μπακί-Υαζίιπ, ηδξ πενζθενείαξ Δθ-Αζιμοκεΐκ. Ήηακ μζημκυιμξ εκυξ
πθμοζίμο, ημο μπμίμο δ ζφγοβμξ ημκ ειπζζηεουηακ πμθφ. Λυβς ηδξ αβκυηδηαξ ηαζ
ηδξ δζηαζμζφκδξ ημο, ημκ αβαπμφζακ υθμζ.
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Δπεζδή πενζθνμκμφζε ηδ ιαηαζυηδηα ημο ηυζιμο ημφημο, άθδζε ηδκ ενβαζία
ημο ηαζ πήβε ζε ιζα ιμκή ηδξ πυθδξ εηείκδξ, ζηδκ μπμία έβζκε ιμκαπυξ. ηακ ημ
έιαεε μ πθμφζζμξ ενβμδυηδξ ημο, πήβακ μ ίδζμξ ηαζ δ ζφγοβυξ ημο ζηδ ιμκή ηαζ ημο
γήηδζακ κα επζζηνέρεζ ζηδκ ενβαζία ημο, βζαηί είπακ ζηεκμπςνδεεί πμθφ βζα ηδκ
ακαπχνδζή ημο. Καεχξ δεκ επέζηνερε ιαγί ημοξ, βφνζζακ βειάημζ θφπδ. Ο άβζμξ
ζοκέπζζε ηδ γςή ηδξ ιεηακμίαξ ηαζ ηδξ αζηήζεςξ, αθθά δεκ ήηακ πθέμκ
ζηακμπμζδιέκμξ ιυκμ ιε αοηή, ηαεχξ επζεοιμφζε κα βίκεζ ιάνηοναξ ηαζ κα πφζεζ ημ
αίια ημο ζημ υκμια ημο Κονίμο Υνζζημφ.
Πήβε ζηδκ πυθδ Ακηζκυδ, υπμο δζαπίζηςζε υηζ πμθθμί πνζζηζακμί
οπμαάθθμκηακ ζε ααζακζζηήνζμ ζημ υκμια ημο Υνζζημφ. Έηζζ, πνμπχνδζε ιε
παννδζία ηαζ μιμθυβδζε ηαζ μ ίδζμξ ηδκ πίζηδ ημο. Μεηά απ‟ αοηυ, ημκ οπέααθακ ζε
θνζηηά ααζακζζηήνζα: Σμκ λοθμηυπδζακ άβνζα, ημκ έηαρακ, πνμζπάεδζακ κα ημκ
δζαιεθίζμοκ, ηαζ ημκ οπέααθακ ζημ ιανηφνζμ ημο ηνμπμφ. Καηά ηδ δζάνηεζα υθςκ
αοηχκ ηςκ ααζακζζηδνίςκ, μ Υνζζηυξ ημκ ειρφπςκε ηαζ ημκ ηδνμφζε ζχμ ηαζ
ααθααή. Δκχ μ άβζμξ οπέθενε ιε ημκ ηνυπμ αοηυ ηζξ δμηζιαζίεξ ημο, δ πενίμδμξ ηδξ
εζδςθμθαηνίαξ έθααε ηέθμξ, ηαεχξ μ δίηαζμξ Κςκζηακηίκμξ, μ μπμίμξ ζημ ιεηαλφ
έβζκε αοημηνάημναξ, δζέηαλε κα απμθοθαηζζεμφκ υθμζ υζμζ είπακ θοθαηζζεεί βζα ηδκ
πίζηδ ημοξ ζημκ Κφνζμ Υνζζηυ.
Ο Κφνζμξ Υνζζηυξ ειθακίζεδηε ζημκ άβζμ Πμζιέκα ηαζ ημο έδςζε εκημθή κα
πεζ ζε υθμοξ ημοξ αβίμοξ πμο ήηακ ζηδ θοθαηή υηζ μ Κφνζμξ –ημο Οπμίμο ημ υκμια
αξ είκαζ εοθμβδιέκμ– ημοξ ζοβηαηανζειμφζε ιεηαλφ ηςκ ιανηφνςκ ηαζ ημοξ
απμηαθμφζε μιμθμβδηέξ. Ο αοημηνάημναξ Κςκζηακηίκμξ έζηεζθε δζημφξ ημο
ακενχπμοξ ζε εαδμιήκηα δφμ απυ αοημφξ, βζα κα θάαεζ ηζξ εοθμβίεξ ημοξ. Οζ
αοημηναημνζημί απεζηαθιέκμζ επέζηνερακ ιαγί ιε ημκ άβζμ Αιπακχα ημκ
μιμθμβδηή.
Μεηά απυ αοηά, μ άβζμξ Πμζιήκ έγδζε ζε ιζα ιμκή έλς απυ ηδκ πυθδ
Αζιμοκίκ. Ο Θευξ ημφ δχνζζε ημ πάνζζια ηδξ εεναπείαξ ηςκ αννχζηςκ. Ζ θήιδ
βζα ημ πάνζζιά ημο αοηυ ελαπθχεδηε ζε υθεξ ηζξ βεζημκζηέξ πενζθένεζεξ. Ζ ζφγοβμξ
ημο αοημηνάημνα αννχζηδζε ζμαανά, ηαζ ήηακ δφζημθμ κα εεναπεοεεί.
Δπζζηέθεδηε πμθθέξ ιμκέξ ηαζ εηηθδζίεξ, αθθά δεκ ιπμνμφζε κα εεναπεοεεί απυ
ηδκ αζεέκεζά ηδξ. Δκηέθεζ πήβε ζηδκ Ακηζκυδ. Δηεί μ δζμζηδηήξ ηδξ πυθδξ ηαζ μζ
άκενςπμί ημο ηδ ζοκυδεοζακ ιέπνζ εηεί πμο γμφζε μ άβζμξ Πμζιήκ.
ηακ εκδιένςζακ ημκ άβζμ Πμζιέκα βζα ηδκ πανμοζία ηδξ αοημηνάηεζναξ ηαζ
ημο ιεηέθενακ ηδκ επζεοιία ηδξ κα ημκ δεζ, μ άβζμξ Πμζιήκ δεκ αβήηε κα ηδκ
πνμτπακηήζεζ, αθθά ακαθχκδζε: «Σζ έπς κα ηάκς εβχ ιε ημοξ ααζζθείξ ηδξ βδξ;».
ηακ μζ αδεθθμί ιμκαπμί ημκ ζηέηεοζακ κα αβεζ ηαζ κα ηδκ οπμδεπεεί, εηείκμξ έηακε
υπςξ ημο είπακ. ηακ ημκ ζοκάκηδζε δ αοημηνάηεζνα, έηακε ααεεζά ιεηάκμζα
ιπνμζηά ζηα πυδζα ημο. Ο άβζμξ πνμζεοπήεδηε ηαζ εοθυβδζε θάδζ, ιε ημ μπμίμ ηδκ
έπνζζε. Συηε εεναπεφεδηε αιέζςξ απυ ηδκ αζεέκεζά ηδξ. Απυ εοβκςιμζφκδ, δ
αοημηνάηεζνα πνμζέθενε ζημκ άβζμ Πμζιέκα πμθθά πνήιαηα ηαζ αηνζαά δχνα,
εηείκμξ υιςξ δεκ ηα δέπεδηε, εηηυξ απυ θίβα ζενά ζηεφδ βζα ημ ζενυ εοζζαζηήνζμ:
έκα δζζηάνζμ, έκα δζζημπυηδνμ, ηαζ έκακ πνοζυ ζηαονυ. Ζ αοημηνάηεζνα επέζηνερε
ζηδ Ρχιδ δμλάγμκηαξ ημκ Θευ.
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Μζα ιένα, υηακ μ άβζμξ Πμζιήκ ευνηαγε ιαγί ιε ανηεημφξ πζζημφξ ηδ ικήιδ
ηάπμζςκ ιανηφνςκ ζε ιζα ιμκή, έηοπε κα ανίζηεηαζ εηεί ημκηά έκαξ άβζμξ
επίζημπμξ, μ μπμίμξ βκχνζγε υηζ μζ αζνεηζημί Ανεζακμί πήνακ έκακ πθακειέκμ
επίζημπμ ηαζ μδήβδζακ πμθθμφξ ζηδκ πθάκδ. Ο θςηζζιέκμξ επίζημπμξ πήβε ζημκ
άβζμ Πμζιέκα ηαζ ημκ εκδιένςζε ζπεηζηά. Ο άβζμξ Πμζιήκ πήνε ιενζημφξ ιμκαπμφξ
ηαζ πήβακ ζημοξ αζνεηζημφξ. ογήηδζε ιαγί ημοξ, ημοξ ελήβδζε βζαηί δ άπμρή ημοξ
είκαζ εζθαθιέκδ, ηαζ ιε ημκ ηνυπμ αοηυ μ Κφνζμξ δζέθοζε ημοξ αζνεηζημφξ.
Ο άβζμξ επέζηνερε ζηδ ιμκή. ηακ πθέμκ είπε πνμπςνήζεζ ζηδκ δθζηία,
αζεέκδζε. Συηε ζοβηέκηνςζε βφνς ημο ημοξ αδεθθμφξ ηαζ ημοξ άθδζε ηζξ κμοεεζίεξ
ημο, θέβμκηάξ ημοξ επίζδξ υηζ μ πνυκμξ πμο εα πήβαζκε ημκηά ζημκ Κφνζμ πθδζίαγε.
Οζ αδεθθμί θοπήεδηακ ααεζά, ηαεχξ ζοκεζδδημπμίδζακ υηζ πθδζίαγε μ πςνζζιυξ
ημοξ απυ ημκ άβζμ. ηακ μ άβζμξ Πμζιήκ πανέδςζε ηδκ ροπή ημο, μζ αδεθθμί ημκ
εημίιαζακ ηαηάθθδθα βζα ηδκ ελυδζμ αημθμοεία ηαζ πνμζεοπήεδηακ βζ‟ αοηυκ.
Πμθθά ζδιεία ζάζεςκ ηεθέζεδηακ δζά ημο ζηδκχιαηυξ ημο.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέπα δεκάηη ηος μηνόρ Κιάσκ
1) Ζ αλαθνκηδή ηνπ ζθελψκαηνο ηνπ αγίνπ εβήξνπ, παηξηάξρνπ Αληηνρείαο.
2) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Νηθνιάνπ ηνπ νκνινγεηνχ, επηζθφπνπ Μχξσλ.
1) Σδκ διένα αοηή έβζκε δ ακαημιζδή ημο ζηδκχιαημξ ημο αβίμο εαήνμο,
ανπζεπζζηυπμο Ακηζμπείαξ, ζηδ ιμκή ηςκ Παηένςκ (Δθ-Εμοβηάβ). Ο άβζμξ αοηυξ
άκενςπμξ ημζιήεδηε ζηδκ πυθδ απά, ζημ ζπίηζ εκυξ δζηαίμο πθμοζίμο μκυιαηζ
Γςνμεέμο, ζημ μπμίμ ηνοαυηακ. Ο Γςνυεεμξ έζηεζθε ιε πθμίμ ημ ζηήκςια,
ζοκμδεία ακενχπςκ ηδξ ειπζζημζφκδξ ημο, ζηδ ιμκή ηςκ Παηένςκ (Δθ-Εμοβηάβ), δ
μπμία ανίζηεηαζ δοηζηά ηδξ Αθελακδνείαξ.
Ο Γςνυεεμξ ημοξ έδςζε εκημθή κα ιδκ εζζέθεμοκ ζημκ υνιμ, αθθά κα
πνδζζιμπμζήζμοκ ηδ θίικδ ιέπνζ κα θεάζμοκ ζηδκ υπεδ. ηακ έθεαζακ ζηδκ πυθδ
Κανηάζα, ημζηάγμκηαξ πνμξ Βμννά, έπθεοζακ πνμξ ηδ Γφζδ, αθθά δεκ ανήηακ κενά
ηυζμ ααεζά χζηε κα ιπμνέζμοκ κα ζοκεπίζμοκ, ιε απμηέθεζια κα εμνοαδεεί ημ
πθήνςια ηαζ κα πέζεζ ζε εθίρδ.
Ο Θευξ, μ Οπμίμξ αβαπά ημκ άκενςπμ, Δηείκμξ πμο έζςζε ηα ηέηκα ημο
Ηζναήθ απυ ημοξ επενμφξ ημοξ ηαζ άκμζλε βζ‟ αοηά δνυιμ ζηδκ Δνοενά Θάθαζζα βζα
κα ηδ δζααμφκ, Αοηυξ μ ίδζμξ Θευξ θφθαλε ημ ζχια ημο αβίμο εαήνμο απυ εηείκμοξ
πμο ημκ ιζζμφζακ, ηεθχκηαξ ημ ελήξ εαφια; Έηακε χζηε κα πθεφζεζ ημ πθμίμ ζε
αααεή κενά βζα έλδ ιίθζα, έςξ υημο έθεαζακ ζηδκ υπεδ.
Απυ εηεί πήνακ ημ ζηήκςια ημο αβίμο, ημ έθενακ ζηδ ιμκή ηςκ Παηένςκ
(Δθ-Εμοβηάβ) ηαζ ημ απέεεζακ ζημκ ηυπμ ημκ μπμίμ είπε ηηίζεζ εζδζηά βζ‟ αοηυ μ
Γςνυεεμξ. Μεβάθδ πανά έβζκε ζηδκ Αθελάκδνεζα ηαζ μ Θευξ ενβάζεδηε ιεβάθα
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ζδιεία ηαζ εαφιαηα δζά ημο ζηδκχιαημξ ημο αβίμο ημο, ημο αααά εαήνμο,
ηζιχκηαξ έηζζ ημκ άβζμ εαήνμ ιεηά ημκ εάκαηυ ημο αηυια πενζζζυηενμ απ‟ υ,ηζ
ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ γςήξ ημο.
Η επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
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2) Σδκ αοηή διένα ημζιήεδηε μ δίηαζμξ άβζμξ Νζηυθαμξ , επίζημπμξ Μφνςκ, μ
μπμίμξ ήηακ απυ ηδκ πυθδ Πάηανα. Ο παηένα ημο μκμιαγυηακ Δπζθάκζμξ ηαζ δ
ιδηένα ημο Συκα. Οζ βμκείξ ημο ήηακ πθμφζζμζ αθθά ηαζ εεμζεαείξ άκενςπμζ.
Ανπζηά δεκ είπακ παζδζά, πμο εα ημοξ έθενκακ πανά ζηζξ ηανδζέξ ημοξ ηαζ εα
ηθδνμκμιμφζακ ηδκ πενζμοζία ημοξ ιεηά ημκ εάκαηυ ημοξ. Έιεκακ πςνίξ παζδί ιέπνζ
πμο βέναζακ ηαζ αοείζεδηακ ζηδκ απεθπζζία. Ο Θευξ ημφξ θοπήεδηε ηαζ ημοξ
έδςζε ημκ άβζμ αοηυ, μ μπμίμξ ήηακ πθήνδξ εείαξ πάνζημξ απυ ιζηνή δθζηία. ηακ
έβζκε ιαεδηήξ, ηαηέδεζλε δζά ηδξ δζακμίαξ ηαζ ηςκ βκχζεχκ ημο υηζ έιαεε απυ ημ
Άβζμ Πκεφια πμθφ πενζζζυηενα απ‟ υζα έιαεε απυ ημοξ δαζηάθμοξ ημο.
Γκςνίγμκηαξ απυ ιζηνυξ υθα ηα δυβιαηα ηαζ ηζξ δζδαζηαθίεξ ηδξ Δηηθδζίαξ,
πεζνμημκήεδηε, υηακ έθεαζε ζηδκ ηαηάθθδθδ δθζηία, δζάημκμξ.
Καηυπζκ εηάνδ ιμκαπυξ ζε ιμκή ηδξ μπμίαξ δβμφιεκμξ ήηακ μ ελάδεθθυξ ημο.
Εχκηαξ γςή αζηδηζηή ηαζ δίηαζδ, πεζνμημκήεδηε ζενέαξ ζε δθζηία δεηαεκκέα εηχκ.
Ο Θευξ ημο δχνζζε ημ πάνζζια κα ηεθεί ζδιεία ηαζ εαφιαηα ηαζ κα εεναπεφεζ ημοξ
αννχζημοξ.
Ο άβζμξ Νζηυθαμξ είκαζ έκαξ πμθφ επζθακήξ ηαζ θαμθζθήξ άβζμξ, χζηε κα είκαζ
αδφκαημκ κα πενζβνάρμοιε υθα ηα ζδιεία πμο ηεθέζεδηακ απυ ηα πένζα ημο. Έκα
πανάδεζβια ηςκ ηαθχκ ένβςκ ημο ηαζ ηςκ αβαεμενβζχκ ημο είκαζ αοηυ πμο
αημθμοεεί:
Δηείκμκ ημκ ηαζνυ οπήνπε ζηδκ πυθδ Μφνα έκαξ πμθφ πθμφζζμξ άκενςπμξ μ
μπμίμξ υιςξ είπε πάζεζ υθδ ημο ηδκ πενζμοζία. Δίπε ηνεζξ ηυνεξ, βζα ηζξ μπμίεξ είπε
πενάζεζ δ δθζηία ημο βάιμο, ηαεχξ μ παηέναξ ημοξ δεκ ιπμνμφζε κα ηζξ πακηνέρεζ,
θυβς ηδξ θηχπεζαξ ημο. Ο ζαηακάξ ημφ οπέααθε ηδκ πεζναζιζηή ζηέρδ υηζ εα
έπνεπε κα εκενβήζεζ έηζζ χζηε μζ ηυνεξ ημο κα γήζμοκ ζηδκ αιανηία βζα κα αβάγμοκ
ημ ρςιί ημοξ ιε ηδκ πμνκεία. Ο Θευξ απμηάθορε ζημκ άβζμ Νζηυθαμ ηζξ ζηέρεζξ
πμο είπε μ άκενςπμξ αοηυξ ζημκ κμο ημο, ηαζ ημ ηζ ζηυπεοε κα ηάκεζ. Ο άβζμξ
Νζηυθαμξ πήνε 100 δδκάνζα απυ ηα πνήιαηα ημο παηένα ημο ηαζ ηα έδεζε ζε έκα
ζαηημφθζ. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ κφηηαξ, ηνοθά ηαζ πςνίξ κα ημκ δεζ ηακείξ, έννζλε
ηα πνήιαηα απυ ημ πανάεονμ ζημ ζπίηζ εηείκμο ημο θηςπμφ ακενχπμο. ηακ μ
θηςπυξ ανήηε ηα πνήιαηα, έιεζκε ηαηάπθδηημξ ηαζ βέιζζε πανά, ηαεχξ ιπμνμφζε
πθέμκ κα πακηνέρεζ ηδ ιεβάθδ ημο ηυνδ. Καηά ηδ δζάνηεζα ιίαξ απυ ηζξ επυιεκεξ
κφηηεξ, μ άβζμξ έννζλε άθθα εηαηυ δδκάνζα ζημ ζπίηζ ημο θηςπμφ, ηαζ έηζζ ιπμνμφζε
πθέμκ μ θηςπυξ κα πακηνέρεζ ηαζ ηδ δεφηενδ ηυνδ ημο. Όζηενα απ‟ αοηά, μ θηςπυξ
εέθδζε κα ιάεεζ πμζμξ ήηακ αοηυξ μ θζθεφζπθαπκμξ άκενςπμξ πμο ημο πάνζγε ηα
πνήιαηα. Σδκ ηνίηδ θμνά, θμζπυκ, πμο μ άβζμξ πέηαλε ηα πνήιαηα ζημ ζπίηζ, μ
24

Ο άβζμξ Νζηυθαμξ είκαζ ημ αθδεζκυ πνυζςπμ πμο ηνφαεηαζ πίζς απυ ηδκ ζζημνία ημο άκηα Κθάμοξ
ή Μπάιπα Νμέθ, μ μπμίμξ αθήκεζ δχνα βζα ηα παζδζά ηδκ παναιμκή ηςκ Υνζζημοβέκκςκ.
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θηςπυξ, πμο παναηδνμφζε πνμζεηηζηά, αιέζςξ υηακ ακηζθήθεδηε κα πέθηεζ ημ
ζαηημφθζ ιέζα ζημ ζπίηζ, έηνελε έλς κα δεζ πμζμξ ημο πεημφζε ηα πνήιαηα. Συηε
ανήηε ημκ αβαευ επίζημπμ άβζμ Νζηυθαμ. Αιέζςξ έπεζε ζηα πυδζα ηαζ ημφ έηακε
ααεεζά ιεηάκμζα, ημο απέηζζε θυνμ ηζιήξ ηαζ ημκ εοπανίζηδζε πμο έζςζε ηζξ ηυνεξ
ημο απυ ηδ θηχπεζα ηαζ ηδ γςή ηδξ αιανηίαξ. Ο άβζμξ ανκήεδηε κα δεπεεί
μπμζεζδήπμηε εοπανζζηίεξ ηαζ γήηδζε απυ ημκ θηςπυ κα εοπανζζηήζεζ ημκ Κφνζμ, μ
Οπμίμξ ημο έααθε ηδ ζηέρδ αοηή ζηδκ ηανδζά.
Ο άβζμξ Νζηυθαμξ ελέααθθε ημκ ζαηακά ηαζ ημοξ αββέθμοξ ημο απυ ημοξ
ακενχπμοξ, εενάπεοε πμθθμφξ αννχζημοξ, ηαζ, εοθμβχκηαξ θίβμ άνημ,
ζηακμπμζμφζε πμθφ ηυζιμ, αθήκμκηαξ πμθθά πενζζζεφιαηα.
Πνμημφ εηθεβεί επίζημπμξ, είδε ζε υναια έκακ ιεβάθμ ενυκμ ηαζ
ιεβαθμπνεπή άιθζα κα είκαζ ημπμεεηδιέκα επάκς ημο, ηαζ έκακ άκδνα κα ημο θέεζ:
«Φυνεζε ηα άιθζα αοηά ηαζ ηάεζζε ζημκ ενυκμ αοηυ». Μζα άθθδ κφηηα, είδε ηδ
Γέζπμζκά ιαξ Πανεέκμ Μανία κα ημο δίκεζ ηα άιθζα ηδξ ζενςζφκδξ, ηαζ ημκ Κφνζυ
ιαξ Ηδζμφ Υνζζηυ κα ημο δίκεζ ημ Δοαββέθζμ.
ηακ μ επίζημπμξ Μφνςκ ημζιήεδηε, άββεθμξ Κονίμο πανμοζζάζεδηε ζημκ
ανπζεπίζημπμ ηαζ ημο είπε πςξ εηείκμξ πμο ελεθέβδ βζα ημ αλίςια αοηυ ήηακ μ
Νζηυθαμξ ηαζ ημο πενζέβναρε ηζξ ανεηέξ ημο. ηακ λφπκδζε, είπε ζημοξ επζζηυπμοξ
ηζ είπε δεζ, ηαζ υθμζ πίζηερακ ζημ υναια αοηυ, ηαεχξ ηαηάθααακ υηζ ήηακ απυ ημκ
Κφνζμ Ηδζμφ Υνζζηυ. Πήνακ ημκ άβζμ Νζηυθαμ ηαζ ημκ πεζνμηυκδακ επίζημπμ ηδξ
πυθδξ Μφνα.
Λίβμ ιεηά έβζκε αοημηνάημναξ μ Γζμηθδηζακυξ, πμο επέααθε ηδκ
εζδςθμθαηνία. Καηά ηδ ζφθθδρδ πμθθχκ απυ ημοξ πζζημφξ ηαηά ημοξ δζςβιμφξ πμο
ελαπέθοζε μ αοημηνάημναξ, άημοζε ηαζ βζα ημκ άβζμ αοηυ. Σμκ ζοκέθααε ηαζ ημκ
οπέααθε ζε θνζηηά ααζακζζηήνζα επί πμθθά έηδ. ιςξ, μ Κφνζμξ Υνζζηυξ ημκ
ειρφπςκε, ημκ πνμζηάηεοε, ηαζ ημκ ακαδείηκοε ζχμ ιεηά απυ υθα αοηά ηα
ααζακζζηήνζα, έηζζ πμο μ άβζμξ ηαηέζηδ έκα δοκαηυ ηθήια ηδξ αιπέθμο ηδξ
πίζηεςξ. ηακ μ Γζμηθδηζακυξ ημονάζηδηε κα ημκ οπμαάθθεζ ζε ααζακζζηήνζα, ημκ
έννζλε ζηδ θοθαηή. Ο άβζμξ Νζηυθαμξ έζηεθκε ιέζα απυ ηδ θοθαηή επζζημθέξ ζημοξ
πζζημφξ ηδξ ημζκυηδηάξ ημο βζα κα ημοξ δζδάζηεζ, κα ημοξ εκζζπφεζ ηαζ κα ημοξ
εδναζχκεζ ζηδκ πίζηδ. Έιεζκε ζηδ θοθαηή έςξ υημο μ Θευξ πήνε ημκ Γζμηθδηζακυ
ηαζ εβηαείδνοζε ηδ ααζζθεία ημο δζηαίμο Κςκζηακηίκμο. Ο Κςκζηακηίκμξ έαβαθε
απυ ηδ θοθαηή υθμοξ ημοξ μιμθμβδηέξ, ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ ήηακ ηαζ μ άβζμξ
Νζηυθαμξ, μ μπμίμξ επέζηνερε ζηδκ πυθδ ημο.
ηακ ζοβηθήεδηε δ φκμδμξ ηδξ Νζηαίαξ ημ έημξ 325 ι.Υ. βζα κα ηνίκεζ
ζπεζηά ιε ημκ Άνεζμ, μ άβζμξ Νζηυθαμξ ήηακ έκαξ απυ ημοξ ηνζαηυζζμοξ δεηαμηηχ
παηένεξ πμο ζοκάπεδηακ εηεί.
Έπμκηαξ μθμηθδνχζεζ ηδκ πμνεία ημο ηαζ ηαεμδδβχκηαξ ημ πμίικζυ ημο,
ημζιήεδηε, χζηε κα είκαζ ιαγί ιε ημκ Κφνζμ. Έιεζκε ζημκ επζζημπζηυ ενυκμ βζα
πενζζζυηενα απυ ζανάκηα έηδ, ηαζ έγδζε ζοκμθζηά πενί ηα μβδυκηα έηδ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Ακήλ.
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Ημέπα ενδεκάηη ηος μηνόρ Κιάσκ
1) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ αββά Πηηδίκη.
1) Σδκ διένα αοηή ημζιήεδηε μ άβζμξ αααάξ Πζηγίιζ, μ μπμίμξ ήηακ απυ ηδ
Φήζα, ηδξ επζζημπήξ Μαζίθ. ηακ ήηακ δχδεηα εηχκ, ηαζ ηαεχξ έαμζηε ηα
πνυααηα ημο παηένα ημο, ημο πανμοζζάζεδηε άββεθμξ Κονίμο ιε ηδ ιμνθή εκυξ
κεανμφ άκδνα ηαζ ημο είπε: «Αξ πάιε κα βίκμοιε ιμκαπμί». Ο αααάξ Πζηγίιζ
ζοιθχκδζε ηαζ πήβακ ιαγί ζηδκ ένδιμ ηδξ ηήηδξ, ζε ηνεζξ βένμκηεξ· ιεηά μ
άββεθμξ πάεδηε.
Ο άβζμξ έιεζκε ιε ημοξ ηνεζξ βένμκηεξ επί εζημζζηέζζενα έηδ. Μεηά άθδζε ημ
ιένμξ εηείκμ ηαζ πήβε ζηδκ ένδιμ, ζε απυζηαζδ ηνζχκ διενχκ ιε ηα πυδζα. Δηεί
ημο πανμοζζάγμκηακ πμκδνά πκεφιαηα ιε ηδ ιμνθή άβνζςκ εδνίςκ, βμονμοκζχκ ηαζ
ενπεηχκ ηαζ ημκ πενζηφηθςκακ βζα κα ημκ ηαηαανμπείζμοκ, εηείκμξ υιςξ δζέηνζκε
ηζξ πνμεέζεζξ ημοξ ιε ημκ θςηζζιυ ημο Αβίμο Πκεφιαημξ. Πνμζεοπυηακ, θμζπυκ, ηαζ
αοηά ελαθακίγμκηακ. Μεηά έγδζε ζε έκα θανάββζ εηεί ημκηά επί ηνία έηδ,
κδζηεφμκηαξ ςξ ελήξ: Απείπε απυ ηνμθή υθδ ηδκ εαδμιάδα, ηαζ ζημ ηέθμξ ηδξ
εαδμιάδαξ έηνςβε ιυκμ ιία πμφθηα πμονιάδεξ ηαζ έπζκε θίβμ κενυ.
Ο άβζμξ πνμζεοπυηακ επακαθαιαάκμκηαξ κοπεδιενυκ ηδκ Κονζαηή
Πνμζεοπή: «Πάηεν διχκ, μ εκ ημζξ μονακμίξ...». Μζα θμνά κήζηερε επί ζανάκηα
διένεξ ηαζ ιζα άθθδ επί μβδυκηα διένεξ, ζε ζδιείμ πμο ημ δένια ημο ηυθθδζε ζηα
μζηά ημο. Μεηά έκαξ άββεθμξ ημο έθενε ρςιί κα θάεζ ηαζ κενυ κα πζεζ. Αοηυ ημ
ρςιί
ηαζ
ημ
κενυ
ηνάηδζε
βζα
πμθθά
πνυκζα.
Ανβυηενα άββεθμξ Κονίμο ημφ πανμοζζάζεδηε ζε υναια ηδ κφηηα ηαζ ημο
έδςζε εκημθή κα βονίζεζ ζηδκ πυθδ ημο. Γονκχκηαξ μ αααάξ Πζηγίιζ, έηηζζε έκα
ιζηνυ ηεθθί ζηα πενίπςνα ηδξ πυθδξ. Έιεκε εηεί ιυκμξ, αθμζζςιέκμξ ζηδ θαηνεία
ημο Θεμφ ηαζ ηδκ άζηδζδ. Γζα υπμζμκ ημκ έαθεμπε βζκυηακ θαιπνυ πνυηοπμ ηαζ
άνζζημ πανάδεζβια. Ο ηυζιμξ ηδξ πυθδξ ημο ενπυηακ ημκηά ημο βζα κα θάαεζ ηνμθή
απυ ηζξ πκεοιαηζηέξ ημο δζδαπέξ.
Μζα ιένα άββεθμξ Κονίμο ζήηςζε ημκ άβζμ Πζηγίιζ ρδθά ηαζ ημκ πήβε ζηδκ
25
πενζμπή ημο Δοθνάηδ , επεζδή μ ηυζιμξ εηεί είπε εβηαηαθείρεζ ηδκ μνευδμλδ
πίζηδ. Ο άβζμξ, αθμφ ημοξ ιεηέζηνερε υθμοξ ζηδκ πίζηδ, βφνζζε πίζς.
Κάπμηε, εκχ ημοααθμφζε ηάπμζα ηαθάεζα ζημ πςνζυ βζα κα ηα πμοθήζεζ,
ημονάζηδηε ηαζ ηάεζζε θίβμ κα λεημοναζηεί. Ζ δφκαιδ ημο Κονίμο ημκ έηακε κα
ζδηςεεί ιε ηα ηαθάεζα ημο ηαζ ημκ έθενε εηεί πμο ήεεθε κα πάεζ.
Μζα ιένα μ ιέβαξ άβζμξ αααάξ εκμφκηα είδε έκακ απαζηνάπημκηα ζηφθμ ηαζ
άημοζε ιζα θςκή κα ημο θέεζ: «Αοηυξ είκαζ μ αααάξ Πζηγίιζ». Μεηά απ‟ αοηυ, μ
αααάξ εκμφκηα πήβε ιε ηα πυδζα ζηδκ πυθδ ημο αααά Πζηγίιζ. Δηεί ακαβκχνζζε μ
έκαξ ημκ άθθμ ιε εεία θχηζζδ. Ο αααάξ εκμφκηα, αθμφ έιεζκε ιαγί ημο θίβεξ
διένεξ, ζηδ ζοκέπεζα βφνζζε ζηδ ιμκή ημο.

25

ε άθθα πεζνυβναθα, ζηδ Φανάκ (ζημ υνμξ ζκά).
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ηακ πθδζίαγε δ διένα ηδξ ακαπχνδζήξ ημο απυ ημκ ηυζιμ ημφημ, ηάθεζε ημκ
οπμηαηηζηυ ημο, ημκ πθδνμθυνδζε βζα ηδκ επζηείιεκδ ακαπχνδζή ημο ηαζ ημο έδςζε
εκημθή κα εάρεζ ιεηά ημ ζχια ημο εηεί πμο έιεκε. Καηυπζκ αννχζηδζε, ακέααζε
πονεηυ ηαζ, εκχ ήηακ ζηδκ ηαηάζηαζδ αοηή, είδε πμνυ αβίςκ κα ημκ πθδζζάγεζ. Λίβμ
ανβυηενα πανέδςζε ηδκ ροπή ημο ζηα πένζα ημο Θεμφ. Άββεθμζ πανέθααακ ηδκ
ροπή ημο ηαζ ηδκ ακέααζακ ζημοξ Οονακμφξ ράθθμκηαξ φικμοξ.
Ο αααάξ Πζηγίιζ έγδζε εαδμιήκηα έηδ, απυ ηα μπμία δχδεηα ζημκ ηυζιμ ηαζ
πεκήκηα μηηχ ζηδκ οπδνεζία ημο Θεμφ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Ακήλ.

Ημέπα δυδεκάηη ηος μηνόρ Κιάσκ
1) Ζ ενξηή ηνπ ελδφμνπ αξραγγέινπ Μηραήι.
2) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Έδξα, επηζθφπνπ Αζνπάλ.
3) Μλήκε ηνπ αγίνπ Ησάλλνπ ηνπ νκνινγεηνχ.
4) Ζ ζχγθιεζε ηεο ελ Ρψκε πλφδνπ θαηά ηνπ πξεζβπηέξνπ Ννβαηηαλνχ.
1) Σδκ διένα αοηή ηζιάηαζ μ έκδμλμξ ανπάββεθμξ Μζπαήθ. μ μπμίμξ ίζηαηαζ
εκχπζμκ ημο Πακημηνάημνμξ Θεμφ ηαζ πνεζαεφεζ βζα ημ ακενχπζκμ βέκμξ θέβμκηαξ:
«Χ Δζφ, μ Οπμίμξ δεκ νέπεζξ πνμξ ηδκ μνβή, ιδκ μνβίγεζαζ. Χ Γίηαζε, εθέδζε ημ
πθάζια ζμο. Χ Δζφ, Μαηνυεοιε, ιδκ αθήζεζξ κα παεεί ημ ένβμ ηςκ πεζνχκ μο».
Οη πξεζβείεο ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ημζιήεδηε μ ιέβαξ παηέναξ αααάξ Έδναξ, επίζημπμξ Αζμοάκ.
Οζ βμκείξ ημο, μζ μπμίμζ ήηακ πνζζηζακμί, ημκ ακέενερακ δζδάζημκηάξ ημκ απυ ιζηνή
δθζηία ημκ θυαμ ημο Θεμφ. ηακ ήηακ δεηαμηηχ εηχκ, μζ βμκείξ ημο εέθδζακ κα ημκ
πακηνέρμοκ ιε ιία απυ ηζξ ζοββεκείξ ημο, εηείκμξ υιςξ ανκήεδηε, ιε ηδ δζηαζμθμβία
υηζ ήηακ άννςζημξ. Σμ επυιεκμ πνςί πήβε κςνίξ ζηδκ εηηθδζία κςνίξ,
πνμζεοπήεδηε ιαγί ιε ηδκ ημζκυηδηα ηαζ γήηδζε απυ ημκ Κφνζμ Υνζζηυ κα ημο
απμηαθφρεζ, ιέζς ηδξ ακάβκςζδξ ηδξ Γναθήξ, πμζμ ήηακ ημ εέθδιά Σμο βζ‟ αοηυκ.
Άημοζε υ,ηζ ημκ ακάπαοζε.
ηακ έθοβε απυ ηδκ εηηθδζία, είδε ζημκ δνυιμ κα ιεηαθένμοκ έκακ κεηνυ
ζημ ημζιδηήνζμ. Καεχξ πενπαημφζε ιεηαλφ ηςκ πεκεμφκηςκ, ιμκμθμβμφζε
θέβμκηαξ: «Άημο, Έδνα, κεηνυξ δεκ είκαζ εηείκμξ, αθθά εζφ μ ίδζμξ, πμο πέεακεξ βζ‟
αοηυκ ημκ ιάηαζμ ηυζιμ». Αθμφ πζα έθεαζακ ζημ ημζιδηήνζμ ηαζ έεαρακ ημκ
κεηνυ, μ Έδναξ δεκ βφνζζε ζπίηζ, αθθά πήβε ζε έκα ιμκαζηήνζ ηαζ έγδζε ιε ημοξ
ιμκαπμφξ.
ηακ δ μζημβέκεζα ηαζ μζ θίθμζ ημο άημοζακ ηζ είπε ζοιαεί, πήβακ ηαζ ημο
είπακ: «Κάκμκηαξ αοηυ πμο έηακεξ, ιαξ έθενεξ εθίρδ ηαζ θφπδζεξ ηδκ ηανδζά ηδξ
ικδζηήξ ζμο». Καζ πνυζεεζακ: «Μπμνείξ κα θαηνεφεζξ ημκ Θευ μπμοδήπμηε
επζεοιείξ». Καεχξ απέηοπακ κα ημκ ηάκμοκ κα αθθάλεζ βκχιδ, επέζηνερακ ιε
ηανδζά βειάηδ εθίρδ βζα ημκ απμπςνζζιυ ημο.
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ημ ελήξ, μ άβζμξ Έδναξ επζδυεδηε εκηαηζηά ζηδ θαηνεία, ηδκ άζηδζδ, ηδ
ζοκεπή κδζηεία, ηζξ αδζάημπεξ πνμζεοπέξ ηαζ ηζξ ακανίειδηεξ ιεηάκμζεξ. Ήηακ
ζφβπνμκμξ ημο αβίμο Πμζιέκμξ, ημο μπμίμο έβζκε οπμηαηηζηυξ ηαζ απυ ημο μπμίμο
ηζξ δζδαπέξ ηαζ ημ ηαθυ πανάδεζβια ηαεμδδβήεδηε.
Οηηχ έηδ ανβυηενα, γήηδζε κα ημο επζηναπεί κα γήζεζ ιμκήνδ αίμ ζηδκ
ένδιμ. Ο αααάξ Πμζιήκ ημφ γήηδζε κα δζααάζεζ ημκ αίμ ημο ιεβάθμο αβίμο αααά
Ακηςκίμο, ημο παηένα υθςκ ηςκ ιμκαπχκ, βζα κα βκςνίγεζ πχξ κα ακηζιεηςπίζεζ ημκ
ηαηυ επενυ, ημκ ζαηακά. ηακ μζ βένμκηεξ ημο επέηνερακ κα πάεζ ζηδκ ένδιμ, μ
άβζμξ Έδναξ πήβε εηεί, υπμο ανήηε ιζα ζπδθζά, ιέζα ζηδκ μπμία έγδζε. Έιεζκε εηεί
επί πμθθά έηδ, πμθειχκηαξ ημκ δζάαμθμ ηαζ ηδκ αημθμοεία ημο. Ο δζάαμθμξ ημκ
πείναγε ζοπκά. Μζα θμνά μ δζάαμθμξ ημο πανμοζζάζεδηε ιε λίθμξ ζημ πένζ,
εέθμκηαξ κα ηαηαηυρεζ ηα πένζα ημο αααά Έδνα. Ο άβζμξ έηναλε ζημκ Κφνζμ ηαζ μ
δζάαμθμξ ελαθακίζηδηε ιμκμιζάξ. Μζα ιένα έθοβε απυ ηδ ζπδθζά ημο ηαζ, υηακ
βφνζζε, ανήηε έκακ ηενάζηζμ δνάημ ιέζα. Συηε πνμζεοπήεδηε ζημκ Κφνζμ θέβμκηαξ:
«Κφνζε ηαζ Γέζπμηά ιμο, ακ είκαζ εέθδιά μο κα γήζς ιαγί ιε αοηυ ημ εδνίμ, ηυηε
αξ βίκεζ έηζζ». Μεηά παναηήνδζε πνμζεηηζηά ημκ δνάημ ηαζ δζαπίζηςζε υηζ ήηακ
ημιιέκμξ ζε ηνία ημιιάηζα.
Ο άβζμξ Έδναξ ήηακ ζε ζοκεπή πυθειμ ιε ηα δαζιυκζα, ηα μπμία ημκ
λοπκμφζακ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ κφηηαξ ηαζ ημκ ηάναγακ ηδ ιένα, υιςξ μ Κφνζμξ
ημκ έζςγε απ‟ υθα αοηά. Σα αηάεανηα πκεφιαηα έηναγακ θέβμκηαξ: «Αθίιμκμ ζε
ζέκα, Έδνα, πμο μζ πνμζεοπέξ ζμο ιαξ έηαρακ ηαζ ιαξ έδζςλακ απυ ηδκ ένδιμ».
Πανυηζ μ άβζμξ Έδναξ ήηακ έβηθεζζημξ ζημ ηεθθί ημο, ημο πήβαζκακ
αννχζημοξ ηαζ δαζιμκζζιέκμοξ, εηείκμξ εοθμβμφζε έθαζμ, ημοξ έπνζε ιε αοηυ, ηαζ
εηείκμζ εεναπεφμκηακ αιέζςξ.
Κάπμηε ημκ επζζηέθεδηακ φνμζ ιμκαπμί βζα κα ημκ νςηήζμοκ ζπεηζηά ιε
γδηήιαηα ηδξ Γναθήξ πμο έπνδγακ απμζαθδκίζεςξ. ηακ ημοξ ηα ελήβδζε υθα,
εηείκμζ εαφιαζακ βζα ηζξ βκχζεζξ ημο ηαζ ακαθχκδζακ: «Πήβαιε ζε πμθθέξ ιμκέξ
ηαζ υνδ, επζζηεθεήηαιε δαζηάθμοξ ηαζ θζθμζυθμοξ, ηακείξ υιςξ δεκ ιαξ ελήβδζε
ηα γδηήιαηα αοηά υπςξ μ άβζμξ Έδναξ».
ηακ ημζιήεδηε μ επίζημπμξ ηδξ πυθδξ Αζμοάκ, ιενζημί απυ ημοξ ηαημίημοξ
ηδξ πυθδξ πήβακ ζηδ ιμκή. Δηεί ζοκάκηδζακ ημοξ φνμοξ ιμκαπμφξ, μζ μπμίμζ
εβηςιίαγακ ημκ άβζμ Έδνα. Οζ ηάημζημζ ηδξ πυθδξ, θμζπυκ, πήβακ ηαζ πήνακ ημκ
άβζμ Έδνα, πανά ηδ εέθδζή ημο, ηαζ πήβακ υθμζ ιαγί ζηδκ Αθελάκδνεζα, υπμο μ
πάπαξ Αθελακδνείαξ αααάξ Θευθζθμξ ημκ πεζνμηυκδζε επίζημπμ Αζμοάκ. Με ηδκ
εκενυκζζή ημο, μ άβζμξ Έδναξ άνπζζε κα ηδνφηηεζ ζημ πμίικζυ ημο ηαζ κα ημ
δζδάζηεζ ημκ μνευ ηνυπμ γςήξ. Αθμφ ηέθεζε πμθθά εαφιαηα ηαζ έγδζε ιε
ζεικυηδηα ημ οπυθμζπμ ηδξ γςήξ ημο, ημζιήεδηε εκ εζνήκδ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
3) Σδκ αοηή διένα ηζιμφιε ηδκ ημίιδζδ ημο αβίμο Ηςάκκμο ημο μιμθμβδημφ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.

174

4) Σδκ αοηή διένα ζοβηθήεδηε ηαηά ημ έημξ 249 ι.Υ. ζενά φκμδμξ ζηδ Ρχιδ, δ
μπμία έθααε πχνα ηαηά ημ πνχημ έημξ ηδξ ααζζθείαξ ημο αζεαμφξ Γεηίμο, ηαζ επί
ηςκ διενχκ ημο πάπα Ρχιδξ Κμνκδθίμο, ημο πάπα Αθελακδνείαξ Γζμκοζίμο, ημο
παηνζάνπμο Ακηζμπείαξ Φθααζακμφ, ηαζ ημο ανπζεπζζηυπμο Ηενμζμθφιςκ Γενιακμφ.
Ζ φκμδμξ ζοβηθήεδηε βζα κα ηνίκεζ ζπεζηά ιε ημκ Νμααηζακυ, έκακ ζενέα
πμο έθεβε υηζ υπμζμξ ανκήεδηε ημκ Υνζζηυ ηαζ εβηαηέθεζρε ηδκ πίζηδ ηαηά ηδκ
πενίμδμ ηςκ δζςβιχκ δεκ εα πνέπεζ κα βίκεηαζ δεηηυξ υηακ ιεηακμεί. Δπίζδξ, μζ
ιμζπμί δεκ εα πνέπεζ βίκμκηαζ δεηημί υηακ ιεηακμμφκ. Ο αααάξ Κμνκήθζμξ ημκ
επέπθδλε βζα υζα οπμζηήνζγε, εηείκμξ υιςξ δεκ οπάημοζε. Συηε μ αααάξ Κμνκήθζμξ
ζοβηάθεζε φκμδμ ελήκηα επζζηυπςκ ηαζ δεηαμηηχ θμβίςκ ζενέςκ ηαζ δζαηυκςκ
ηδξ Ρχιδξ, βζα κα ζογδηήζμοκ απυ ημζκμφ βζα ημκ Νμααηζακυ ηαζ ηδ δζδαζηαθία
ημο.
Ζ δζδαζηαθία ημο Νμααηζακμφ, είπε ζηδ φκμδμ μ αααάξ Κμνκήθζμξ,
ζηδνζγυηακ ζημοξ αηυθμοεμοξ θυβμοξ ημο απμζηυθμο Παφθμο ζηδκ Πνμξ Δαναίμοξ
Δπζζημθή ημο: «Γζαηί είκαζ αδφκαημκ ζε υζμοξ θςηίζεδηακ ιζα θμνά, ηαζ βεφεδηακ
ηδκ μονάκζα δςνεά, ηαζ έβζκακ ιέημπμζ ημο Αβίμο Πκεφιαημξ, ηαζ βεφεδηακ ημκ
ηαθυ θυβμ ημο Θεμφ ηαζ ηζξ δοκάιεζξ ημο ιέθθμκημξ αζχκμξ, είκαζ αδφκαημκ θμζπυκ
ζ‟ αοημφξ, άια πέζμοκ, κα ακαηαζκζζεμφκ ιε ηδ ιεηάκμζα, ηαεχξ λακαζηαονχκμοκ
ιε ηδ ζοιπενζθμνά ημοξ ημκ Τζυ ημο Θεμφ ηαζ Σμκ κηνμπζάγμοκ δδιυζζα»
(Δαναίμοξ 6:4-6).
Οζ παηένεξ απάκηδζακ ζημκ Νμααηζακυ ελδβχκηαξ ημο υηζ μ απυζημθμξ δεκ ημ
είπε αοηυ βζα ημκ άκενςπμ πμο ιεηακμεί, αθθά βζα ημκ άκενςπμ πμο εκκμεί κα
ααπηίγεηαζ ηάεε θμνά πμο πέθηεζ ζηδκ αιανηία, ηαεχξ ιπμνεί κα θάαεζ ημ αάπηζζια
ιυκμ ιία θμνά. Έηζζ, μ απυζημθμξ ζοκέπζζε θέβμκηαξ: «Ξακαζηαονχκμοκ ιε ηδ
ζοιπενζθμνά ημοξ ημκ Τζυ ημο Θεμφ ηαζ Σμκ κηνμπζάγμοκ δδιυζζα». Ο απυζημθμξ
ελδβεί εδχ υηζ, ηαεχξ δ ζηαφνςζδ έθααε πχνα ιυκμ ιία θμνά, ημ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ βζα
ημ αάπηζζια. ζμ βζα ηδ εφνα ηδξ ιεηακμίαξ, αοηή είκαζ ακμζηηή βζα ηάεε
ιεηακμμφκηα· αθθζχξ, υπμζμξ πέθηεζ ζηδκ αιανηία ηδξ άνκδζδξ ημο Υνζζημφ, ή
αιανηάκεζ εη κέμο, δεκ εα ιπμνμφζε κα βίκεηαζ δεηηυξ, αηυια ηζ ακ ιεηακμμφζε.
Κάηζ ηέημζμ εα ζήιαζκε, άνα, υηζ δ ιεηάκμζα ημο Γαοΐδ δεκ έβζκε δεηηή ηαζ υηζ, υηακ
μ Πέηνμξ ανκήεδηε ημκ Κφνζμ Ηδζμφ, δ ιεηάκμζά ημο επίζδξ δεκ έβζκε δεηηή.
Δπμιέκςξ, δ επέθεοζδ ημο Αβίμο Πκεφιαημξ ζημκ απυζημθμ Πέηνμ εα ήηακ άκεο
αλίαξ· επίζδξ, δ ακάεεζδ ημο Κονίμο Ηδζμφ ζημκ Πέηνμ κα πμζιαίκεζ ημ πμίικζυ Σμο
εα ήηακ άηονδ, ηάηζ πμο εα ηαεζζημφζε επίζδξ άηονμ ηάεε αάπηζζια πμο μ
απυζημθμξ Πέηνμξ ηέθεζε. Γεκζηυηενα, ηαηά ηδκ άπμρδ ημο Νμααηζακμφ, υθμζ εα
μδδβμφκηακ ζηδκ απχθεζα· δ άπμρδ αοηή υιςξ δείπκεζ πακηεθή άβκμζα.
Ο Κφνζμξ Υνζζηυξ ήθεε ζημκ ηυζιμ βζα κα ζχζεζ ημοξ αιανηςθμφξ ηαζ κα
ημοξ μδδβήζεζ ζηδ ιεηάκμζα· βζ‟ αοηυ, είπε: «Δάκ δεκ ιεηακμείηε, εα μδδβδεείηε
υθμζ ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ ζηδκ απχθεζα» (Λμοη. 13:3).
θμζ υζμζ ζοκήθεακ ζηδ φκμδμ ηαηά ημο Νμααηζακμφ ημκ ζοιαμφθεοζακ κα
εβηαηαθείρεζ ηδκ πεπθακδιέκδ ημο άπμρδ ηαζ κα ιεηακμήζεζ βζ‟ αοηή. Σμο είπακ:
«Να ιδκ επενεφεζαζ ημκ Θευ, ημκ εαοηυ ζμο ηαζ υθδ ηδκ ακενςπυηδηα». Καεχξ μ
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Νμααηζακυξ δεκ απέζηδ απυ ηδκ άπμρή ημο, δ φκμδμξ ημκ ελυνζζε, ηαζ αθυνζζε ημκ
ίδζμ ηαζ υθμοξ εηείκμοξ πμο αζπάγμκηακ ηζξ απυρεζξ ημο.
Οη πξνζεπρέο ησλ αγίσλ απηώλ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν
Θεόο καο. Ακήλ.

Ημέπα δεκάηη ηπίηη ηος μηνόρ Κιάσκ
1) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ Βαξζαλνπθίνπ.
2) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Απξαμίνπ.
3) Ο θαζαγηαζκφο ηνπ λανχ ηνπ αγίνπ Μηζαήι ηνπ αλαρσξεηνχ.
1) Σδκ διένα αοηή ιανηφνδζε μ ιμκαπυξ Βανζακμφθζμξ ηαηά ηζξ πνχηεξ διένεξ
ηδξ ειθάκζζδξ ημο ζζθάι ζηδκ Αίβοπημ. Ο ιμκαπυξ Βανζακμφθζμξ έγδζε ζηδκ
εηηθδζία ημο αβίμο Μδκά ζηδκ παθζά ζοκμζηία ημο Καΐνμο (Φμοι-Δθ-Υαθήβη).
Λάηνεοε ημκ Θευ ιε αθμζίςζδ ηαζ εοθάαεζα. Νήζηεοε δφμ ζοκεπυιεκεξ διένεξ
ηαηά δζαζηήιαηα, ιε αδζάθεζπηδ πνμζεοπή ηαζ αιέηνδηεξ ιεηάκμζεξ.
Κάπμζμζ ηαημήεεζξ ημκ ηαηδβυνδζακ υηζ ηαηανάζεδηε ημοξ δζηαζηέξ ηαζ ημοξ
ιμοζμοθιάκμοξ ζεΐπδδεξ. Σμκ ζοκέθααακ ηαζ, αθμφ ημκ οπέααθακ ζε θνζηηά
ααζακζζηήνζα, ηεθζηά ημκ απμηεθάθζζακ. Έηζζ, μ άβζμξ Βανζακμφθζμξ έθααε ημκ
ζηέθακμ ημο ιανηονίμο.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ημζιήεδηε μ αααάξ άβζμξ Απνάλζμξ, μ μπμίμξ ήηακ απυ ηδκ
Άκς Αίβοπημ ηαζ έβζκε ιμκαπυξ ζε δθζηία είημζζ εηχκ.
Αβςκίζεδηε έκακ ηέθεζμ πκεοιαηζηυ αβχκα, έςξ υημο μ ζαηακάξ ημονάζεδηε
κα ημκ πεζνάγεζ. Συηε ημο πανμοζζάζεδηε ηαζ ημο είπε: «Έπεζξ αηυια πεκήκηα
πνυκζα κα γήζεζξ ζημκ ηυζιμ ημφημ», επζπεζνχκηαξ κα νίλεζ ημκ άβζμ ιε ηα θυβζα
αοηά ζηδκ απεθπζζία. Ο άβζμξ απάκηδζε: «Δίιαζ πενίθοπμξ, δζυηζ ζηέπημιαζ υηζ είπα
άθθα εηαηυ πνυκζα κα γήζς ηαζ έπς παθανχζεζ ημκ αβχκα ιμο ηαζ ηδ θαηνεία ιμο
πνμξ ημκ Θευ. Ακ είκαζ έηζζ, πνέπεζ κα εκηείκς ημκ αβχκα ιμο πνζκ πεεάκς». Με
ημκ ηνυπμ αοηυ, κίηδζε ημκ δζάαμθμ, πμο πνμζπάεδζε κα θένεζ ζηδκ ηανδζά ημο ηδκ
αηδδία.
Αθμφ αβςκίζεδηε ζεεκανά ζημκ πκεοιαηζηυ ημο αβχκα, μ άβζμξ Απνάλζμξ
ημζιήεδηε εκ εζνήκδ ιεηά απυ εαδμιήκηα έηδ θαηνείαξ ηαζ αζηήζεςξ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
3) Σδκ αοηή διένα ηζιμφιε ηδ ικήιδ ημο ηαεαβζαζιμφ ημο καμφ ημο αβίμο
Μζζαήθ ημο ακαπςνδημφ. Σδκ χνα πμο μ αααάξ Ηζαάη, δβμφιεκμξ ηδξ ιμκήξ ΔθΚαθαιυκ, ανζζηυηακ ζηδ ιμκή, ηάπμζμξ κέμξ ημκ πθδζίαζε. Ο αααάξ Ηζαάη, αθμφ
πνχηα έηακε ημ ζδιείμ ημο ζηαονμφ ιπνμζηά απυ ημ πνυζςπυ ημο, ηαηά ημ έεμξ
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26

ηςκ
ιμκαπχκ ,
ημκ
άθδζε
κα
πθδζζάζεζ.
Ο κέμξ πθδζίαζε, έηακε ααεεζά ιεηάκμζα ιπνμζηά ζημκ άβζμ ηαζ ημο είπε: «Παηένα
ιμο, αααά Ηζαάη, δέλμο ηδκ ηαπεζκυηδηά ιμο βζα πάνδ ημο Κονίμο Υνζζημφ.
Βμήεδζέ ιε κα ζχζς ηδκ ροπή ιμο, ηαζ ζοβηαηανίειδζέ ιε ιεηαλφ ηςκ ηέηκςκ
ζμο». Ο δβμφιεκμξ εαφιαζε πμο μ κέμξ ημκ απμηάθεζε ιε ημ υκμιά ημο, ηαζ ημκ
νχηδζε: «Πμζμξ ζμο είπε ημ υκμιά ιμο;». Ο κέμξ απάκηδζε: «Με πθδνμθυνδζε δ
πάνζξ, πμο εκμζηεί ιέζα ζμο».
Ο δβμφιεκμξ γήηδζε απυ ημκ Μζζαήθ κα ηαείζεζ, ηαζ ημο είπε: «Δίεε μ
Πακημδφκαιμξ Θευξ κα ζμο μζημδμιήζεζ έκακ ζενυ καυ. Καζ ηχνα, πεξ ιμο βζα
ζέκα». Ο κέμξ απάκηδζε: «Με θέκε Μζζαήθ. Ο παηέναξ ιμο αβαπμφζε ημκ ηυζιμ, μ
μπμίμξ ημκ ηδνμφζε ιαηνζά απυ ηδ θαηνεία ημο Θεμφ, ηαζ ήηακ θοπδιέκμξ, επεζδή
δεκ είπε παζδζά. Μζα ιένα θζθμλέκδζε έκακ άβζμ βένμκηα ηαζ ημο ελέθναζε ηδ θφπδ
ημο πμο δεκ είπε παζδί κα ηθδνμκμιήζεζ ηδκ πενζμοζία ημο. Ο ιμκαπυξ ημφ είπε:
„„Γζυνεςζε ηδ ζπέζδ ζμο ιε ημκ Κφνζμ, πμο αβαπά ημ ακενχπζκμ βέκμξ· Δηείκμξ εα
ζμο δχζεζ έκακ εοθμβδιέκμ βζμ‟‟. Ο παηέναξ ιμο νχηδζε ημκ ιμκαπυ: „„Πχξ πνέπεζ
κα ζοκεπίζς;‟‟. Ο βένμκηαξ απάκηδζε: „„Εήζε έκακ ηέθεζμ αίμ, ζφιθςκμ ιε ηζξ
εκημθέξ ηδξ Δηηθδζίαξ, υπςξ γδηείηαζ απυ ημοξ πζζημφξ· κα ιδκ απμιαηνφκεζαζ απυ
ηδκ αβία Δηηθδζία ηαζ κα έπεζξ έκακ ζενέα κα ημκ ζοιαμοθεφεζαζ βζα υθα ηα
γδηήιαηα πμο ζε απαζπμθμφκ. Εχκηαξ ιε ημκ ηνυπμ αοηυ, εζφ ηαζ δ ζφγοβυξ ζμο εα
έπεηε αοηυ πμο επζεοιείηε‟‟». Ο άβζμξ Μζζαήθ ζοκέπζζε: «Ο παηέναξ ιμο έηακε υθα
υζα μ άβζμξ βένμκηαξ ημο είπε δχζεζ εκημθή κα ηάκεζ· ηα θυβζα ημο βένμκηα
εηπθδνχεδηακ ηαζ δ ιδηένα ιμο βέκκδζε έκακ βζμ, ειέκα».
ηακ ήιμοκ έλδ εηχκ, μζ βμκείξ ιμο ημζιήεδηακ. Ο παηέναξ επίζημπμξ
θνυκηζζε βζα ηδκ ακαηνμθή ηαζ ηδκ εηπαίδεοζή ιμο, ηαεχξ ηαζ βζα ηδ δζαπείνζζδ
ηςκ πνδιάηςκ ιμο. Μεθεηχκηαξ ηδκ Αβία Γναθή, επεεφιδζα ηδ ιμκαπζηή γςή·
έηζζ, ήνεα εδχ». Ο δβμφιεκμξ πάνδηε βζα υθα υζα μ κέμξ άκδναξ, μ Μζζαήθ, ημο
είπε. Σμκ ειπζζηεφεδηε ζ‟ έκακ απυ ημοξ βένμκηεξ ηδξ ιμκήξ, μ μπμίμξ ημκ
ηαεμδήβδζε ζηδκ άζηδζδ, ζηδ θαηνεία ηαζ ζημκ αβχκα ηδξ πκεοιαηζηήξ γςήξ.
Καηυπζκ, ημκ εκέδοζακ ημ ιμκαπζηυ νάζμ ηαζ ημ ζενυ ζπήια. ημ ελήξ, έγδζε ηδ
ιμκαπζηή γςή ηδξ θαηνείαξ ηαζ ηδξ αζηήζεςξ.
Μζα ιένα, έκαξ απυ ημοξ αδεθθμφξ ηδξ ιμκήξ πήβε ζημκ αααά Μζζαήθ. Σμκ
ανήηε κα πνμζεφπεηα υνεζμξ ηαζ, υηακ ηηφπδζε ηδκ πυνηα ημο ηεθθζμφ ημο, ημο
άκμζλε. Πνμζεοπήεδηακ ιαγί, εοθυβδζε μ έκαξ ημκ άθθμ, ηαζ άνπζζακ κα ζογδημφκ
ημοξ ηνυπμοξ ηαηακίηδζδξ ημο πμκδνμφ επενμφ. Ο άβζμξ Μζζαήθ ημφ είπε: «Ο
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Τπήνπε ημ έεζιμ, υηακ ηάπμζμξ ιμκαπυξ ζοκακημφζε ηάπμζμκ άθθμ ιμκαπυ, κα θζθμφκ μ έκαξ ηα
πένζα ημο άθθμο, ηαζ ιεηά κα ηάεμκηαζ ιαγί βζα κα ιζθήζμοκ βζα ηδ δυλα ημο Θεμφ ηαζ ημκ
πκεοιαηζηυ αβχκα. Μζα θμνά υιςξ μ δζάαμθμξ, παίνκμκηαξ ηδ ιμνθή εκυξ βένμκηα ιμκαπμφ,
ζοκάκηδζε έκακ άθθμ ιμκαπυ ηαζ, υηακ θίθδζε μ έκαξ ηα πένζα ημο άθθμο, μ δζάαμθμξ έθοβε
πενζβεθχκηαξ ημκ ιμκαπυ. Μεηά απ‟ αοηυ, μζ Παηένεξ υνζζακ υηζ, υηακ μ ιμκαπυξ αθέπεζ ηάπμζμκ
κα ένπεηαζ πνμξ ημ ιένμξ ημο, εα πνέπεζ κα ηάκεζ ημ ζδιείμ ημο ζηαονμφ ιπνμζηά απυ ημ
πνυζςπυ ημο, ιήπςξ αοηυξ πμο ενπυηακ πνμξ ημ ιένμξ ημο είκαζ μ δζάαμθμξ, μ μπμίμξ δεκ εα
ιπμνμφζε κα ζηαεεί ιπνμζηά ζημ ζδιείμ ημο ζηαονμφ.
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δζάαμθμξ θεφβεζ ιαηνζά υηακ μζ πκεοιαηζηέξ ιαξ πνμζεοπέξ είκαζ εζθζηνζκείξ ηαζ
εενιέξ». Αθμφ ηεθείςζακ ηδκ πκεοιαηζηή ημοξ ζοκμιζθία, δυλαζακ ημκ Θευ ηαζ μ
αδεθθυξ έθοβε. Μεηά απυ θίβμ μ ίδζμξ αδεθθυξ πήβε ζημκ αααά Μζζαήθ ηαζ ημκ
ανήηε κα πνμζεφπεηαζ θέβμκηαξ: «Κφνζε, ζχζε ιε· ιδκ πανααθέρεζξ ηδκ
ηαπεζκυηδηά ιμο. Καεάνζζέ ιε απυ ηζξ αιανηίεξ ιμο. Ζ ιδηένα ιμο ηαζ μ παηέναξ
ιμο ιε εβηαηέθεζρακ, αθθά μ Κφνζμξ ιε δέπεδηε». ηακ μ αδεθθυξ είδε πυζμ
αδφκαημξ ήηακ ηαζ πυζμ ημ δένια ημο ημθθμφζε επάκς ζηα μζηά ημο, ηναφβαζε ηαζ
είπε ζημκ αααά Μζζαήθ: «Σμ ζχια ζμο θαίκεηαζ ζακ κα έπεζ ηαεί». Ο άβζμξ ημο
είπε: «Δοπανζζηχ ημκ Θευ ιμο, βζαηί ιμο έπεζ δχζεζ ηδκ υναζή ιμο ηαζ ηδκ αημή
ιμο βζα κα δζααάγς ηδκ Αβία Γναθή ηαζ κα δζααάγς ημκ θυβμ ημο Θεμφ· μ ίδζμξ
επίζδξ ιμο έδςζε ηδ δφκαιδ κα ζηέημιαζ υνεζμξ υηακ πνμζεφπμιαζ».
ηακ μ δβμφιεκμξ ηδξ ιμκήξ άημοζε βζα ηδκ άζηδζδ ημο αβίμο Μζζαήθ, πήβε
κα ημκ επζζηεθεεί. Ο άβζμξ Μζζαήθ ημφ είπε: «Άβζε παηένα ιμο, ιεηά απυ ηνεζξ
διένεξ ηάπμζμζ άκενςπμζ πμο εα ιμζάγμοκ ιε ζηναηζχηεξ εα έθεμοκ ηαζ εα ζε
νςηήζμοκ βζα ιέκα. Μδ ιε ηναηήζεηε ιαηνζά ημοξ. Μδ θμαδεείηε ή
ζηεκμπςνδεείηε, βζαηί εα είκαζ εέθδια Θεμφ. Δπίζδξ, εα πνέπεζ κα βκςνίγεηε υηζ ημ
επυιεκμ έημξ εα πέζεζ θζιυξ ηαζ εα έθες κα ζαξ δς ηυηε». Όζηενα απυ θίβεξ ιένεξ,
μζ άκενςπμζ πμο έιμζαγακ ιε ζηναηζχηεξ ήθεακ, πήνακ ημκ άβζμ ηαζ έθοβακ.
Ο δβμφιεκμξ άημοζε πνμζεηηζηά υζα ημο είπε μ άβζμξ ηαζ αβυναζε ιεβάθμ
ιένμξ ηδξ ζμδεζάξ ημο ζηανζμφ. πςξ πνμέαθερε μ άβζμξ Μζζαήθ, έπεζε θζιυξ, ηαζ
ημ ζζηάνζ ανέεδηε κα είκαζ ζε έθθεζρδ. Ο δζμζηδηήξ ήθεε ζηδ ιμκή ιε ημοξ άκδνεξ
ημο βζα κα πάνμοκ υζμ ζηάνζ εα έανζζηακ ζηδ ιμκή. Συηε ειθακίζεδηακ
ζηναηζχηεξ ηαζ ημκ ειπυδζζακ κα ηάκεζ αοηυ πμο είπε ηαηά κμοκ· έηζζ, βφνζζε πίζς
ιε άδεζα πένζα. Ο δβμφιεκμξ ηαθςζυνζζε ημοξ ζηναηζχηεξ αοημφξ, ημοξ
εοπανίζηδζε, ηαζ ημοξ πνμζέθενε θαβδηυ κα θάκε. Δηείκμζ ημο είπακ: «Γεκ έπμοιε
ηαευθμο ακάβηδ απυ ηδκ ηνμθή αοηή». Έκαξ απυ ημοξ ζηναηζχηεξ αβήηε ιπνμζηά,
πήνε ημ πένζ ημο δβμοιέκμο, ημκ πήνε πανάιενα ηαζ ημο είπε: «Δίιαζ μ βζμξ ζμο
Μζζαήθ, ηαζ εηείκμζ μζ άκενςπμζ πμο ιμζάγμοκ ιε ζηναηζχηεξ είκαζ ενδιίηεξ μζ
μπμίμζ ήνεακ πένοζζ ηαζ ιε πήνακ ιαγί ημοξ. μο γδηχ ηχνα κα πάς ζημκ αααά
Αεακάζζμ, ημκ επίζημπμ ηδξ πυθδξ πμο ιεβάθςζα. Πεξ ημο βζα ιέκα ηαζ γήηδζέ ημο
απυ ηα πνήιαηα ημο παηένα ιμο, ιε ηα μπμία εα ιπμνμφζεξ κα ηηίζεζξ έκακ καυ ζημ
υκμιά ιμο. Αθμφ ηηζζεεί μ καυξ, ηάθεζε ημκ παηένα ιαξ επίζημπμ κα ημ
ηαεαβζάζεζ».
Ο δβμφιεκμξ έηακε υ,ηζ ημο γήηδζε μ άβζμξ Μζζαήθ. Πήβε ζημκ επίζημπμ ηαζ
πήνε απυ αοηυκ πνοζυ, αζήιζ, πμθθά αζαθία ηαζ πεκηαηυζζα πνυααηα. Δηηυξ αοηχκ,
έθααε επίζδξ οθάζιαηα, ημζιήιαηα ηαζ ζηεφδ πμο ακήηακ ζημκ άβζμ.
Ο δβμφιεκμξ ηαηεδάθζζε ημ παθζυ ζπίηζ ημο αβίμο, αβυναζε ημ μζηυπεδμ πμο
ήηακ δίπθα ζημ ζπίηζ, ηαζ έηηζζε εηεί ημκ καυ. Δκχ μ παηέναξ επίζημπμξ ηεθμφζε ηδκ
εμνηή ημο ηαεαβζαζιμφ ημο καμφ, μ άβζμξ Μζζαήθ ηαζ μζ ενδιίηεξ παηένεξ ήθεακ
ηαζ ζοιπνμζεοπήεδηακ ηαηά ηδκ εηθχκδζδ ηςκ εοπχκ ημο ηαεαβζαζιμφ. Ο άβζμξ
Μζζαήθ είπε ζημκ δβμφιεκμ ηδξ ιμκήξ, αααά Ηζαάη, υηζ εα ακαπςνήζεζ απυ ημκ
ηυζιμ ημφημ ημ επυιεκμ έημξ. ηδ ζοκέπεζα βφνζζε ιε ημοξ ενδιίηεξ παηένεξ πίζς.
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Οη πξνζεπρέο ησλ αγίσλ απηώλ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν
Θεόο καο. Ακήλ.

Ημέπα δεκάηη ηεηάπηη ηος μηνόρ Κιάσκ
1) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ Μπερλάκ θαη ηεο αδειθήο ηνπ αγίαο άξαο.
2) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Υξηζηνδνχινπ.
3) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ πκεψλ απφ ηε Μελνχθ θαη ην καξηχξην ησλ αγίσλ
αββά Χξ θαη αββά Μελά ηνπ γέξνληνο.
4) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ Ακκσλίνπ, επηζθφπνπ Έζλα (Ζιηνππφιεσο).
1) Σδκ διένα αοηή ιανηφνδζακ μ άβζμξ Μπέπκαι ηαζ δ αδεθθή ημο αβία άνα,
ηέηκα ημο εκκαπενία, ααζζθέα ηδξ Πενζίαξ. Μζα ιένα μ Μπέπκαι εζπε αβεζ βζα
ηοκήβζ ζηδκ ένδιμ ιαγί ιε ζανάκηα δμφθμοξ ημο. Δηεί είδε έκα ηενάζηζμ εδνίμ, πμο
ημ ηοκήβδζε ζε ιεβάθδ απυζηαζδ, ιε απμηέθεζια κα απμιαηνοκεεί ανηεηά ηαζ κα
πςνζζεεί ηεθζηά απυ ημοξ δμφθμοξ ημο. Ζ χνα πέναζε ηαζ έπεζε δ κφηηα· έηζζ,
έπνεπε κα ημζιδεεί ζημ ιένμξ εηείκμ. ημκ φπκμ ημο, είδε ηάπμζμκ πμο ημο είπε κα
πάεζ ζημκ άβζμ Μαηεαίμ, μ μπμίμξ έιεκε ζημ υνμξ εηείκμ ηαζ εα πνμζεοπυηακ ζημκ
Κφνζμ κα εεναπεφζεζ ηδκ αδεθθή ημο. Ζ αδεθθή ημο ααζακζγυηακ απυ ιζα
αεενάπεοηδ αζεέκεζα: Ήηακ θεπνή.
ηακ μ άβζμξ Μπέπκαι λφπκδζε ηαζ ανήηε ημοξ δμφθμοξ ημο, άνπζζακ κα
ράπκμοκ βζα ημκ άβζμ Μαηεαίμ· ηεθζηά ημκ ανήηακ ζε ιζα ζπδθζά. Ο άβζμξ βμκάηζζε,
ημο είπε βζα ημ υναια ηαζ ημο γήηδζε κα έθεεζ ιαγί ημοξ ζηδκ πυθδ. Ο Μπέπκαι
πήβε πνζκ απυ αοηυκ ζηδκ πυθδ ηαζ είπε ζηδ ιδηένα ημο βζα ημ υναια ηαζ υηζ μ
άβζμξ Μαηεαίμξ ήηακ έλς απυ ηδκ πυθδ. Λυβς ηδξ αβάπδξ ηαζ ηδξ ειπζζημζφκδξ ηδξ
ζημκ Μπέπκαι, επέηνερε ζηδκ αδεθθή ημο κα πάεζ ιαγί ημο ηνοθά. ηακ έθεαζακ
εηεί πμο ήηακ μ άβζμξ Μαηεαίμξ, εηείκμξ πνμζεοπήεδηε βζ‟ αοηήκ ηαζ μ Κφνζμξ ηδ
εενάπεοζε. Ο άβζμξ Μαηεαίμξ ηήνολε ζ‟ αοημφξ ηαζ ημοξ δίδαλε ημκ μνευ ηνυπμ
γςήξ. Δπίζδξ, αθμφ πνμζεοπήεδηε, λεπήδδζε πδβή κενμφ, ιε ημ μπμίμ ημοξ αάπηζζε
εζξ ημ υκμια ημο Παηνυξ ηαζ ημο Τζμφ ηαζ ημο Αβίμο Πκεφιαημξ, ημο εκυξ Θεμφ.
Όζηενα βφνζζε ζηδ ζπδθζά ημο.
ηακ μ ααζζθζάξ εκκαπενία έιαεε υηζ δ ηυνδ ημο εεναπεφεδηε, ηδκ ηάθεζε
ηαζ ηδ νχηδζε πχξ εεναπεφεδηε. Δηείκδ ημο είπε: «Ο Κφνζμξ Ηδζμφξ Υνζζηυξ ιμφ
πάνζζε ηδ εεναπεία δζά ηςκ πεζνχκ ημο αβίμο Μαηεαίμο ηαζ υπζ δζά ηςκ άζηνςκ, ηα
μπμία εζφ θαηνεφεζξ». Ο ααζζθζάξ μνβίζεδηε ηαζ ημοξ απείθδζε ιε ηζιςνία ακ δεκ
άθθαγακ ηδκ μνεή ημοξ άπμρδ.
Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ κφηηαξ, μ άβζμξ Μπέπκαι ηαζ δ αβία αδεθθή ημο
απμθάζζζακ κα πάκε ιαγί ζημκ άβζμ Μαηεαίμ πνμημφ μδδβδεμφκ ζημκ εάκαημ.
Καεχξ πήβαζκακ ηνοθά ζημκ άβζμ Μαηεαίμ, ζοκακηήεδηακ ηαε‟ μδυκ ιε ιενζημφξ
θίθμοξ ημοξ. Μεηά απ‟ αοηυ, μ παηέναξ ημοξ, ιαεαίκμκηαξ βζ‟ αοηυ πμο πήβαζκακ κα
ηάκμοκ, έζηεζθε ημοξ άκδνεξ ημο κα ημοξ πνμθάαμοκ. Σμοξ ανήηακ θμζπυκ ζημκ
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δνυιμ πνμξ ημκ άβζμ ηαζ ημοξ θυκεοζακ. Ο Μπέπκαι, δ αδεθθή ημο ηαζ μζ
ζοκμδμζπυνμζ ημοξ έθααακ ημκ ζηέθακμ ηδξ γςήξ ζηδ Βαζίθεζα ηςκ Οονακχκ.
ηακ μζ άκδνεξ πμο θυκεοζακ ημκ άβζμ Μπέπκαι ηαζ ηδκ αβία αδεθθή
επέζηνερακ ζημκ ααζζθζά, ημκ ανήηακ κα έπεζ ηαηαθδθεεί απυ πμκδνυ πκεφια, ημ
μπμίμ ημκ ααζάκζγε πνμλεκχκηαξ ημο ακοπυθμνμ πυκμ. Ζ ααζίθζζζα έζηεζθε
ακενχπμοξ ηδξ ζημκ άβζμ Μαηεαίμ ηαζ κα ημκ ζηεηεφζμοκ κα έθεεζ. ηακ ήθεε,
πνμζεοπήεδηε βζα ημκ ααζζθζά ηαζ μ Κφνζμξ ημκ εενάπεοζε αιέζςξ. Ο άβζμξ ημοξ
ηήνολε, ηαζ μ ααζζθζάξ ηαζ δ ζφγοβυξ ημο, ιαγί ιε υθμοξ ζηδκ πυθδ, πίζηεοζακ. Ο
ααζζθζάξ έηηζζε ιζα ιμκή βζα ημκ άβζμ Μαηεαίμ, ζηδκ μπμία εκαπέεεζε ηα
ζηδκχιαηα ηςκ παζδζχκ ημο, ημο αβίμο Μπέπκαι ηαζ ηδξ αβίαξ αδεθθήξ ημο. Ο
άβζμξ Μαηεαίμξ έιεζκε ζηδ ιμκή αοηή βζα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια. Ο Κφνζμξ, δζά
ηςκ ζηδκςιάηςκ ηςκ αβίςκ Μπέπκαι ηαζ άναξ, ηδξ αδεθθήξ ημο, ηέθεζε πμθθά
ζδιεία εεναπείαξ ηαζ εαφιαηα.
Οη πξνζεπρέο ηνπο αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ημζιήεδηε μ άβζμξ Υνζζηυδμοθμξ μ πνοζμπυμξ, μ μπμίμξ ήηακ
απυ ηδκ πυθδ Άζκ-ειξ. Μζα ιένα, ιζα υιμνθδ βοκαίηα ημφ έθενε έκα ζπαζιέκμ
πνοζυ αββείμ ηαζ πνμζπάεδζε κα ημκ αάθεζ ζε πεζναζιυ. Σνάαδλε απυ ηα πένζα ηδξ
ημ νμφπμ ηδξ ηαζ ημο είπε: «Φηζάλε δαπηοθίδζα βζα ηα δάηηοθα αοηά, αναπζυθζα βζα
ηα πένζα αοηά, έκακ ζηαονυ βζα ημ ζηήεμξ αοηυ, ηαζ ζημοθανίηζα βζ‟ αοηά η‟ αοηζά».
Δηείκμξ ηδξ απάκηδζε: «ήιενα είιαζ άννςζημξ, ηζ υζμ βζα ηδκ αονζακή διένα, αξ
βίκεζ ημ εέθδια ημο Θεμφ». Μεηά έηθεζζε ημ ηαηάζηδιά ημο, πήβε ζπίηζ ηαζ άνπζζε
κα ιέιθεηαζ ημκ εαοηυ ημο θέβμκηαξ: «Γεκ είιαζ ηαευθμο δοκαηυηενμξ απυ ημκ άβζμ
Ακηχκζμ ημκ Μέβα, ή ημκ άβζμ Μαηάνζμ, ή ημκ άβζμ Παπχιζμ, ηαζ ημοξ άθθμοξ πμο
έθοβακ απυ ημκ ηυζιμ ημφημ ηαζ έγδζακ ζηδκ ένδιμ. Φοπή ιμο, θφβε απυ ημκ
ηυζιμ ημφημ ακ εέθεζξ κα ζςεείξ».
ηδ ζοκέπεζα, δζδβήεδηε ζηδ ιδηένα ημο ηζ ημο ζοκέαδ ηαζ ηδξ γήηδζε ιε
δάηνοα πμο έηνεπακ κα ημο επζηνέρεζ κα πάεζ ζηδκ ενδιζά. Δηείκδ είπε: «Ακ ηα
πνάβιαηα έπμοκ υπςξ θεξ, πήβαζκέ ιε πνχηα ζε ιζα βοκαζηεία ιμκή κα βίκς ιμκαπή,
ηζ υζμ βζα εζέκα, μ Κφνζμξ αξ είκαζ ιαγί ζμο». Ο άβζμξ Υνζζηυδμοθμξ πήβε ηδ
ιδηένα ημο ζε ιζα βοκαζηεία ιμκή ηαζ ηδκ ειπζζηεφεδηε ζηδκ εηεί δβμοιέκδ. Σδξ
έδςζε υζα πνήιαηα πνεζαγυηακ, ηαζ ηα οπυθμζπα ηα οπυθμζπα έδςζε ζημοξ
πηςπμφξ. Μεηά ηνάαδλε βζα ημ αμοκυ.
Μεηά απυ δνυιμ ηνζχκ διενχκ, είδε ηνεζξ άκδνεξ κα έπμοκ μ ηαεέκαξ απυ
έκακ ζηαονυ ζημ πένζ, ηαζ εηηοθθςηζηυ θςξ, θαιπνυηενμ απυ ημκ ήθζμ, κα αβαίκεζ
απυ ημοξ ζηαονμφξ. Πήβε ημκηά ημοξ, εοθμβήεδηε απυ αοημφξ, ηαζ ηαηυπζκ ημοξ
γήηδζε κα ημκ ζοιαμοθεφζμοκ ςξ πνμξ ημ ηζ πνέπεζ κα ηάκεζ βζα κα ζςεεί. Σμκ
μδήβδζακ ζε ιζα ημζθάδα ιε ηανπμθυνα δέκδνα ηαζ ιζα πδβή ιε ηνεπμφιεκμ κενυ.
Ο άβζμξ Υνζζηυδμοθμξ έιεζκε εηεί επί πμθθά έηδ, ιε αδζάθεζπηδ πνμζεοπή,
ακάβκςζδ ηςκ ραθιχκ, ηαζ ιαηνέξ κδζηείεξ. Χξ ηνμθή είπε ημοξ ηανπμφξ ηςκ
δέκδνςκ ηδξ ημζθάδαξ εηείκδξ.
Καεχξ μ ζαηακάξ απέηοπε κα ημκ ηαηααάθεζ, ειθακίζεδηε ζε πμκδνμφξ
ακενχπμοξ ιε ιμνθή ααναάνμο, ηαζ ημοξ είπε: «Τπάνπεζ έκαξ ιεβάθμξ εδζαονυξ
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ζηδκ ημζθάδα, ημκ μπμίμ ανήηε έκαξ πμο γεζ ημκηά ημο. Δθάηε ιαγί ιμο ηαζ εα ζαξ
ημκ δείλς». Σμκ αημθμφεδζακ θμζπυκ πνμξ ημ αμοκυ, αθθά δεκ ιπμνμφζακ κα
ηαηέαμοκ ζηδκ ημζθάδα. Ο δζάαμθμξ πήβε κηοιέκμξ ιμκαπυξ ζημκ άβζμ Υνζζηυδμοθμ
ηαζ ημο είπε: «ηδκ ημνοθή ημο αμοκμφ οπάνπμοκ ιενζημί ιμκαπμί πμο έπαζακ ημκ
δνυιμ ημοξ· είκαζ ηαηάημπμζ ηαζ ημκηεφμοκ κα πεεάκμοκ απυ ηδ δίρα. Πήβαζκε
ημκηά ημοξ ηαζ δχζ‟ ημοξ κα θάκε ηαζ κα πζμοκ, χζηε κα ιπμνέζμοκ κα επζγήζμοκ».
Ο άβζμξ έηακε ημ ζδιείμ ημο ζηαονμφ ιπνμζηά απυ ημ πνυζςπυ ημο, ηαηά ημ έεμξ
ηςκ ιμκαπχκ, ηαζ αιέζςξ μ δζάαμθμξ έβζκε ηαπκυξ ηαζ ελαθακίζεδηε. Καη‟ αοηυκ
ημκ ηνυπμ, μ άβζμξ Υνζζηυδμοθμξ ηαηακζημφζε πάκημηε ημκ δζάαμθμ ιε ημ ζδιείμ
ημο ζηαονμφ.
Ο άβζμξ Υνζζηυδμοθμξ αολήεδηε ζηδ θαηνεία ηαζ έγδζε ιέπνζ ηα ααεζά
βενάιαηα. ηακ πθδζίαγε δ διένα ηδξ ακαπχνδζήξ ημο, μζ ηνεζξ ενδιίηεξ πμο ημκ
μδήβδζακ ζηδκ ημζθάδα ήθεακ ηαζ πνμζεοπήεδηακ ιαγί ημο. Αθμφ
αθθδθμεοθμβήεδηακ ιε ημκ άβζμ Υνζζηυδμοθμ, ημο είπακ: «Ο Κφνζμξ ιαξ έζηεζθε κα
βνάρμοιε ημκ αίμ ζμο, βζα κα ςθεθδεμφκ ηαζ άθθμζ». Δηείκμξ ημοξ είπε υθα υζα ημο
είπακ ζοιαεί. Μεηά απυ ζφκημιδ αζεέκεζα, ημζιήεδηε εκ εζνήκδ. Μεηά
πνμζεοπήεδηακ επάκς απυ ημ ζηήκςιά ημο ηαζ ημκ εκηαθίαζακ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
3) Σδκ αοηή διένα ιανηφνδζε μ άβζμξ οιεχκ απυ ηδ Μεκμφθ επί ηςκ διενχκ
ηςκ Ανάαςκ· επίζδξ, ηζιάηαζ δ ικήιδ ημο ιανηονίμο ηςκ αβίςκ αααά Χν ηαζ αααά
Μδκά.
Οη πξζεπρέο ηνπο αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
4) Σδκ αοηή διένα ιανηφνδζε μ ιέβαξ παηέναξ αααάξ Αιιχκζμξ, επίζημπμξ
Έζκα (Ζθζμοπυθεςξ), μ μπμίμξ είπε πμθφ ηαθή αβςβή απυ ιζηνή δθζηία ηαζ ήηακ
παζίβκςζημξ βζα ηζξ ανεηέξ ημο. Ο πάπαξ Αθελακδνείαξ αααάξ Πέηνμξ ημκ
πεζνμηυκδζε επίζημπμ Έζκα.
Λυβς ηδξ ιεβάθδξ επζεοιίαξ ημο βζα ημκ ιμκήνδ αίμ, έηηζζε ιζα ιμκή ζημοξ
πνυπμδεξ εκυξ αμοκμφ, δίπθα ζε ιζα πδβή. Έιεκε υθδ ηδκ εαδμιάδα ζε ιζα ζπδθζά
ηαζ ηαηέααζκε ζηδκ εηηθδζία ημ άαααημ. Σεθμφζε ηδ Θεία Λεζημονβία ηδκ
Κονζαηή, ηαζ ανζζηυηακ ιεηά ιε ημοξ πζζημφξ ημο, ζημοξ μπμίμοξ ηήνοηηε ηαζ ημοξ
μπμίμοξ ηαεμδδβμφζε ηαηάθθδθα ζηδκ επίθοζδ ηςκ ηοπυκ δζαθμνχκ ημοξ.
Πενκμφζε ιαγί ημοξ ηαζ ηδ Γεοηένα, ηαζ ηαηυπζκ βονκμφζε ζηδ ζπδθζά ημο βζα κα
ζοκεπίζεζ ηδ θαηνεία ηαζ ηδκ άζηδζή ημο.
Δπί ηςκ διενχκ ημο, ιανηφνδζακ πμθθμί απυ ημ πμίικζυ ημο. ηακ μ αζεαήξ
Αννζακυξ πήβε ζηδκ Άκς Αίβοπημ, ελαπέθοε δζςβιυ ζημκ δνυιμ ημο ηαηά ηςκ
πνζζηζακχκ. Σμοξ δζέηαγε κα θαηνεφμοκ ηα είδςθα, ηαζ υζμοξ ανκμφκηακ ημοξ
οπέααθθε ζε ααζακζζηήνζα ηαζ ημοξ θυκεοε. οκέπζγε έηζζ, χζπμο έθεαζε ζηδκ
Έζκα. Δηεί ζοκάκηδζε ηέζζενζξ κέμοξ μζ μπμίμζ πήβαζκακ ηα βασδμφνζα ημοξ
θμνηςιέκα ιε πεπυκζα. Έκαξ απυ ημοξ ζηναηζχηεξ ημο δζμζηδηή ημφξ νχηδζε βζα ηδκ
πίζηδ ημοξ. Δηείκμζ απάκηδζακ: «Δίιαζηε πνζζηζακμί». Έηζζ, ημοξ ζοκέθααακ. ηακ
δ ιδηένα ημοξ έιαεε βζ‟ αοηυ πμο ζοκέαδ, έζπεοζε κα ημοξ ειροπχζεζ θέβμκηαξ
181

ζημοξ ζηναηζχηεξ: «Αβαπμφιε ημκ Ηδζμφ Υνζζηυ ηαζ δεκ θαηνεφμοιε ηα είδςθά ζαξ,
πμο είκαζ άλζα πενζθνυκδζδξ». Συηε μ δζμζηδηήξ δζέηαλε κα ηδ νίλμοκ ζηδ θοθαηή.
Σα ιεζάκοηηα, δ Πανεέκμξ Μανία πανμοζζάζεδηε ζηδ ιδηένα αοηή ηαζ ηδξ
είπε: «Γκχνζγε υηζ μ Γζμξ ιμο, μ ςηήναξ ηαζ Κφνζμξ, έπεζ ηαθέζεζ ζηδ Βαζζθεία
ηςκ Οονακχκ εζέκα ηαζ ημοξ εοθμβδιέκμοξ ζμο βζμοξ άνμ, Γενιακυ, Βακμφθ ηαζ
Μπζζηάζ». Μεηά δ Πανεέκμξ Μανία ηήξ εοπήεδηε εζνήκδ ηαζ φζηενα ακήθεε ζημοξ
μονακμφξ. Σμ πνςί μ δζμζηδηήξ ημφξ ηάθεζε ηαζ ημοξ γήηδζε κα πνμζηοκήζμοκ ηα
είδςθα, εηείκμζ υιςξ ανκήεδηακ ιε βεκκαζυηδηα. Έηζζ, μ δζμζηδηήξ δζέηαλε κα
απμηεθαθζζεμφκ, ηάηζ πμο έθααε πχνα ηαηά ηδκ έηηδ ημο ημπηζημφ ιδκυξ
Μπαζυκξ. Οζ πζζημί πήνακ ηα ζηδκχιαηά ημοξ ηαζ ηα έηνορακ ζηα ζπίηζα ημοξ.
Πμθθά ζδιεία ηαζ εαφιαηα ηεθέζεδηακ δζά ηςκ ζηδκςιάηςκ ημοξ.
Τπήνπακ αηυιδ ζηα ιένδ εηείκα ηέζζενα επίζδια πνυζςπα πμο ενβάγμκηακ
ςξ θμνμεζζπνάηημνεξ ζηδκ Έζκα. Καεχξ έηακακ εκχπζμκ ημο Αννζακμφ
επαθήεεοζδ ημο πμζμφ ηςκ θυνςκ πμο είπακ ζοθθέλεζ, έκαξ απυ αοημφξ ακέθενε ημ
υκμια ημο Υνζζημφ. Ο Αννζακυξ ελμνβίζεδηε ηαζ δζέηαλε κα ημοξ οπμαάθμοκ ζε
ααζακζζηήνζα. ηακ είδε ηδκ ηανηενζηυηδηά ημοξ ζηα ααζακζζηήνζα, δζέηαλε κα ημοξ
απμηεθαθίζμοκ· έηζζ, έθααακ ημκ ζηέθακμ ημο ιανηονίμο ηαηά ηδκ έηηδ ημο ιδκυξ
Μπαμοκά. Μαγί ημοξ ιανηφνδζακ πμθθμί: βοκαίηεξ, άκδνεξ ηαζ ιμκαπμί.
ηακ μ Αννζακυξ πήβε ζηδκ Ανιμφκη, δφμ βοκαίηεξ μκυιαηζ Θέηθα ηαζ
Μάνεα, πμο ήηακ απυ ηδκ Έζκα, έζπεοζακ κα πάκε εηεί ηαζ κα μιμθμβήζμοκ
εκχπζυκ ημο ημκ Υνζζηυ. Ο Αννζακυξ απεοεφκεδηε ζημοξ ηαημίημοξ ηδξ Ανιμφκη
πμο ήηακ βφνς ημο ηαζ ημοξ είπε: «Γζαηί είπαηε υηζ δεκ οπάνπμοκ πνζζηζακμί ζηδκ
πυθδ ζαξ;». Έηακακ ηδ ζπεηζηή ένεοκα ηαζ ανήηακ υηζ μζ δφμ βοκαίηεξ ήηακ απυ ηδκ
Έζκα. Πήβακ θμζπυκ ζημκ Αννζακυ ηαζ ημο είπακ υηζ μζ βοκαίηεξ αοηέξ ήηακ λέκεξ
ηαζ δεκ ήηακ απυ ηδκ πυθδ ημοξ, δ μπμία αβαπμφζε ημοξ αοημηνάημνεξ ηαζ ηα
είδςθα. Ο Αννζακυξ δζέηαλε κα ηζξ απμηεθαθίζμοκ, ηάηζ πμο έθααε πχνα ηαηά ηδ
δεηάηδ εαδυιδ ημο ιδκυξ Αιπίιπ.
ζμ βζα ημκ άβζμ Αιιχκζμ, άββεθμξ Κονίμο ημφ πανμοζζάζεδηε υηακ ήηακ
ζηδκ ένδιμ, ηαζ ημο είπε: «Υαίνε, Αιιχκζε, μ Κφνζμξ δέπεδηε ηζξ πνμζεοπέξ ζμο
βζα ημ πμίικζυ ζμο ηαζ εημίιαζε ζηεθάκμοξ βζα ζέκα. ήης, θμζπυκ, ηαζ ηαηέαα κα
ημοξ ηδνφλεζξ ηαζ κα ημοξ παναββείθεζξ κα ιείκμοκ εδναίμζ ζηδκ μιμθμβία ημο
Κονίμο Υνζζημφ». Ο άββεθμξ ημο εοπήεδηε εζνήκδ ηαζ έθοβε.
Ο άβζμξ ζδηχεδηε ηαζ ηαηέαδηε αιέζςξ ζηδκ πυθδ. Μάγερε ημκ ηυζιμ, ημοξ
ηήνολε ηαζ ημοξ πθδνμθυνδζε βζα υζα ημο είπε πεζ μ άββεθμξ. Συηε υθμζ ακέηναλακ:
«Παηένα ιαξ, είιαζηε έημζιμζ κα ακηέλμοιε ηάεε δμηζιαζία ζημ υκμια ημο Κονίμο
Υνζζημφ, αηυιδ ηαζ έςξ εακάημο». Αοηά έθααακ πχνα ηαηά ηδκ εμνηή ημο αβίμο
Ηζαάη. Ο άβζμξ Αιιχκζμξ πήνε ιαγί ημο ημ πμίικζυ ημο επάκς ζημ υνμξ Καημφκ
(πμο ζδιαίκεζ «υνμξ βειάημ αβαεά»), βζα κα ηζιήζμοκ ηδκ εμνηή εηεί.
Ο Αννζακυξ έθοβε απυ ηδκ Ανιμφκη βζα κα πάεζ ζ‟ έκα πςνζυ μκυιαηζ
Υεθμοάκ, δοηζηά ηδξ Έζκα. θμζ μζ ηάημζημζ ημο πςνζμφ αοημφ αβήηακ ηαζ
μιμθυβδζακ εκχπζυκ ημο ημ υκμια ημο Υνζζημφ. Συηε δζέηαλε κα απμηεθαθζζεμφκ·
έηζζ, έθααακ ημκ ζηέθακμ ημο ιανηονίμο. Καηυπζκ μ Αννζακυξ εζζήθεε ζηδκ Έζκα
ηαζ πενζπθακήεδηε ζημοξ δνυιμοξ ηδξ, πμο ήηακ άδεζμζ ιέπνζ πμο έθεαζε ζηδ κυηζα
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πφθδ πμο ηαθείηαζ «Πφθδ ηςκ Δοπανζζηζχκ», επεζδή είπε ακαπέιρεζ εηεί μ αααάξ
Ανιάκζμξ ιαγί ιε ημκ θαυ ημο ηζξ εοπέξ ηςκ Δοπανζζηζχκ. Δηεί μ Αννζακυξ ανήηε
ιζα ακάπδνδ βνζά, δ μπμία είπε ιείκεζ πίζς επεζδή δεκ ιπμνμφζε κα ακεαεί ζημ
αμοκυ ιαγί ιε ημοξ άθθμοξ ηαημίημοξ. Ο Αννζακυξ ηδ νχηδζε ηζ απέβζκακ μζ
ηάημζημζ ημο πςνζμφ. Ζ βοκαίηα απάκηδζε: «Οζ ηάημζημζ άημοζακ υηζ μ αζεαήξ
δζμζηδηήξ ενπυηακ κα θμκεφζεζ ημοξ πνζζηζακμφξ· έηζζ, ακέαδηακ ζημ αμοκυ βζα κα
ηζιήζμοκ ηδκ εμνηή ημο αβίμο Ηζαάη πνζκ ιανηονήζμοκ». Ο Αννζακυξ ηδ νχηδζε
πμζμκ απυ ημοξ εεμφξ θάηνεοε. Δηείκδ απάκηδζε: «Δίιαζ πνζζηζακή», ηαζ
απμηεθαθίζεδηε αιέζςξ.
Έπεζηα μ Αννζακυξ έθοβε απυ ημ πςνζυ βζα ημ υνμξ Καημφκ. ημκ δνυιμ,
πενκχκηαξ απυ ημ πςνζυ Δθ-Μααβαθά, ανήηε ηάπμζμοξ πμο δήθςζακ πνζζηζακμί· ηζ
αοημί απμηεθαθίζεδηακ αιέζςξ. οκέπζζε πενκχκηαξ απυ ηα πςνζά Υανιαβζαπάη
ηαζ ενυβζα, υπμο δζέηαλε κα θμκεοεμφκ μζ εηεί πνζζηζακμί.
Ο Αννζακυξ θυκεοε ηάεε πνζζηζακυ πμο ζοκακημφζε ζημκ δνυιμ ημο, ιέπνζξ
υημο έθεαζε ηεθζηά ζημ υνμξ Καημφκ, υπμο υθμξ μ ηυζιμξ ημκ οπμδέπεδηε ιε ιία
θςκή ακαθςκχκηαξ: «Δίιαζηε πνζζηζακμί». Ο Αννζακυξ ημφξ απείθδζε ηαζ, ηαεχξ
αοηυ δεκ είπε ηακέκα απμηέθεζια, δζέηαλε ημοξ ζηναηζχηεξ ημο κα ζφνμοκ ηα λίθδ
ημοξ ηαζ κα ημοξ ζημηχζμοκ υθμοξ. Καεέκαξ έθενκε ιπνμζηά ζημκ ζηναηζχηδ ιε ημ
λίθμξ ηδκ ηυνδ ημο ή ημκ βζμ ημο θέβμκηαξ: «Πνμπχνα πνμξ ημκ αθδεζκυ κοιθίμ,
πμο δεκ βκςνίγεζ εάκαημ». Βάδζζακ πνμξ ημκ εάκαημ υθμζ ιαγί θέβμκηαξ:
«Πδβαίκμοιε ζηδκ αζχκζα πανά ηδξ Βαζζθείαξ ηςκ Οονακχκ». Σεθεζχεδηακ ιε ημ
ιανηφνζυ ημοξ ηαηά ηδ δεηάηδ εκάηδ διένα ημο ημπηζημφ ιδκυξ Αιπίιπ.
Γονίγμκηαξ μζ ζηναηζχηεξ πνμξ ηδκ Έζκα, ζοκάκηδζακ ηνεζξ άκδνεξ πμο
έηναγακ: «Δίιαζηε πνζζηζακμί». Οζ ζηναηζχηεξ ημφξ είπακ: «Σα λίθδ ιαξ έπμοκ
εμθχζεζ απυ ηδκ πμθθή πνήζδ». Οζ ηνεζξ άκδνεξ απάκηδζακ ζημοξ ζηναηζχηεξ:
«Δδχ είκαζ ηα ηζεημφνζα ιαξ». Οζ ζηναηζχηεξ πήνακ ηα ηζεημφνζα ηαζ μζ ηνεζξ
άκδνεξ έααθακ ηα ηεθάθζα ημοξ επάκς ζε ιζα πέηνα δίπθα ζηδκ δοηζηή πφθδ ηδξ
πυθδξ. Οζ ζηναηζχηεξ ημφξ απμηεθάθζζακ ηαζ μζ ηνεζξ άκδνεξ έθααακ ημκ ζηέθακμ
ημο ιανηονίμο.
ζμ βζα ημκ επίζημπμ αααά Αιιχκζμ, ημκ ζοκέθααακ ηαζ ημκ έθενακ εκχπζμκ
ημο Αννζακμφ, μ μπμίμξ, έλς θνεκχκ, δζέηαλε κα δέζμοκ ημκ άβζμ πίζς απυ ηα άθμβα
πμο εα πήβαζκακ πνμξ ημ πθμίμ πμο εα έθεοβε βζα ημ Αζμοάκ. Μεηά ημκ έδεζακ
ζηδκ πνφικδ ημο πθμίμο. Ο Αννζακυξ ημκ ακέααγε ηάεε θίβμ ζημ πθμίμ ηαζ ημο
γδημφζε κα πνμζθένεζ εοιίαια ζηα είδςθα, αθθά μ άβζμξ ανκείημ. Σεθζηά δζέηαλε
ημοξ άκδνεξ ημο κα ηάρμοκ ημκ άβζμ, μ μπμίμξ έθααε, έηζζ, ημκ ζηέθακμ ημο
ιανηονίμο ηαηά ηδ δεηάηδ ηεηάνηδ ημο ημπηζημφ ιδκυξ Κζάπη.
Οζ πζζημί πήνακ ημ ζηήκςιά ημο, πμο ηδνήεδηε ζχμ ηαζ ααθααέξ απυ ηδ
θςηζά. Σμ ηφθζλακ ηαζ ημ έηνορακ ιέπνζ ημ ηέθμξ ηδξ πενζυδμο ηςκ δζςβιχκ. ηακ
μζ πζζημί ηδξ επζζημπήξ ημο ήθεακ κα πάνμοκ ηαζ κα ιεηαθένμοκ ημ ζηήκςια ζηδκ
πυθδ ημοξ, άημοζακ ιζα θςκή απυ ημ ζηήκςια κα θέεζ: «Αοηυξ είκαζ μ ηυπμξ ημκ
μπμίμ επέθελε μ Θευξ βζα ιέκα».
Οη πξνζεπρέο πάλησλ ησλ αγίσλ ηνύησλ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη
αηώληα ν Θεόο καο. Ακήλ.
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Ημέπα δεκάηη πέμπηη ηος μηνόρ Κιάσκ
1) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Γξεγνξίνπ, παηξηάξρνπ ησλ Αξκελίσλ.
1) Σδκ διένα αοηή ημζιήεδηε μ άβζμξ Γνδβυνζμξ μ μιμθμβδηήξ, παηνζάνπδξ ηςκ
Ανιεκίςκ. Ο άβζμξ αοηυξ, υπςξ ακαθένεηαζ ζηδ δεηάηδ εκάηδ ημο ημπηζημφ ιδκυξ
Σμοη, οπεαθήεδ ζε ααζακζζηήνζα απυ ημκ Σζνζδάηδ, ααζζθζά ηςκ Ανιεκίςκ, ηαηά ημ
έημξ 272 ι.Υ. βζα απείεεζα ζημκ ααζζθζά ηαζ άνκδζδ κα θαηνεφζεζ ηα είδςθα. Ο
ααζζθζάξ πέηαλε ημκ άβζμ ζε έκακ άδεζμ θάηημ, υπμο έγδζε επί δεηαπέκηε έηδ, ηαηά
ηδ δζάνηεζα ηςκ μπμίςκ ημκ θνυκηζγε μ Θευξ.
Κμκηά ζημκ θάηημ γμφζε ιζα πήνα βνζά, δ μπμία είδε ζε υναια ηάπμζμκ κα
ηδξ θέεζ κα ρήκεζ ρςιί ηαηηζηά ηαζ κα ημ νίπκεζ ζημκ θάηημ, ηάηζ πμο ημ έηακε
αδζάημπα επί δεηαπέκηε έηδ. Λυβς ημο ιεβάθμο αοημφ πνμκζημφ δζαζηήιαημξ,
ηακέκαξ ζηδκ ημζκυηδηα ημο αβίμο Γνδβμνίμο δεκ βκχνζγε ακ ήηακ γςκηακυξ ή
κεηνυξ.
ηακ μ ααζζθζάξ ζηυηςζε ηδκ πανεέκμ Ανρίιδ ηαζ υθεξ ηζξ πανεέκεξ πμο
ήηακ ιαγί ηδξ, δζέηαλε επίζδξ κα πεηαπεμφκ ηα ζχιαηά ημοξ ιαηνζά ζηα αμοκά.
Ανβυηενα ιεηάκζςζε βζ‟ αοηυ πμο έηακε, βζαηί ήεεθε κα πακηνεοεεί ηδκ Ανρίιδ.
ηακ δ μζημβέκεζα ημο ααζζθζά ηαζ μζ ζηεκμί ημο ζφιαμοθμζ είδακ ηδ εθίρδ
ημο πμο θυκεοζε ηδκ αβία Ανρίιδ, ημκ πανυηνοκακ κα πάεζ βζα ηοκήβζ χζηε κα
πανδβμνδεεί. Δκχ θμζπυκ ήηακ έθζππμξ, μ δζάαμθμξ νίπηδηε πάκς ημο ηαζ ημκ
πέηαλε ηάης. Ο ααζζθζάξ Σζνζδάηδξ ηαηαθήθεδηε απυ πμκδνυ πκεφια ηαζ πήνε ηδκ
υρδ ηαζ ηδκ αβνζυηδηα εκυξ ηάπνμο (αβνζυπμζνμο), ζε ζδιείμ πμο ηακείξ δεκ ήηακ
πθέμκ ζε εέζδ κα ημκ πθδζζάγεζ ιε αζθάθεζα. Πμθθμί απυ ημοξ ακενχπμοξ ημο
ααζζθείμο ημο είπακ ηδκ ίδζα ηφπδ. Μεβάθμξ θυαμξ ηαζ ηναοβέξ μδφκδξ απθχεδηακ
ζε υθμ ημ παθάηζ ηαζ ημ ααζίθεζμ ημο Σζνζδάηδ ςξ απμηέθεζια αοημφ πμο είπε
ζοιαεί ζημκ ααζζθζά ηαζ ζε πμθθμφξ άθθμοξ ελαζηίαξ αοημφ πμο είπε δζαπνάλεζ μ
ααζζθζάξ ηαηά ηςκ πανεέκςκ.
Ζ αδεθθή ημο ααζζθζά είδε έκα υναια επί ηνεζξ ζοκεπείξ κφηηεξ. Έκαξ άκδναξ
ηήξ έθεβε υηζ, ακ δεκ έαβαγε ημκ άβζμ Γνδβυνζμ απυ ημκ θάηημ, μ ααζζθζάξ δεκ
επνυηεζημ κα ζςεεί ή κα εεναπεοεεί. Ο ηυζιμξ ελεπθάβδ, ηαεχξ εεςνμφζε υηζ μ
άβζμξ ήηακ κεηνυξ. Πήβακ θμζπυκ ζημκ θάηημ, πέηαλακ έκα ζπμζκί ηαζ ημκ θχκαλακ
ιε ημ υκμιά ημο. ηακ μ άβζμξ ημφκδζε ημ ζπμζκί, ηαηάθααακ υηζ ήηακ γςκηακυξ.
Σμο γήηδζακ κα δέζεζ ημ ζπμζκί βφνς ημο ηαζ ημκ ηνάαδλακ έλς.
Ο ηυζιμξ πήβε ημκ άβζμ ιε ιεβάθδ ηζιή ζημ παθάηζ. Σμο γήηδζακ κα
εεναπεφζεζ ημκ ααζζθζά απυ ηδκ αννχζηζα ημο. Ο άβζμξ ημκ νχηδζε ακ εα
επέζηνεθε πίζς ζηα πμκδνά ημο ένβα. Καεχξ μ ααζζθζάξ ελέθναζε ηδκ πνυεεζή ημο
κα ιδκ επζζηνέρεζ πίζς ζηα πμκδνά ημο ένβα, μ άβζμξ πνμζεοπήεδηε βζ‟ αοηυκ, ηαζ
ημ πμκδνυ πκεφια έθοβε απ‟ αοηυκ. Ο κμοξ ηαζ δ πνμζςπζηυηδηά ημο
απμηαηαζηάεδηακ, αθθά δεκ εεναπεφεδηε ηεθείςξ. Σα κφπζα ηςκ πενζχκ ηαζ ηςκ
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πμδζχκ ημο πανέιεζκακ υπςξ εηείκα ημο ηάπνμο ςξ ηζιςνία ηαζ βζα κα ημο
οπεκεοιίγμοκ ηζ ήηακ πνζκ ηαζ βζα κα ιδκ επζζηνέρεζ πίζς ζηα πμκδνά ημο ένβα.
Ο άβζμξ γήηδζε κα ιάεεζ ηζ απέβζκακ ηα ζηδκχιαηα ηςκ πανεέκςκ. Πήβε
θμζπυκ ηαζ ηα ανήηε άθεανηα, ηαζ ηαηυπζκ ηα εκαπέεεζε ζε εέζδ ηζιδηζηή.
Ο άβζμξ Γνδβυνζμξ εενάπεοζε υθμοξ ημοξ αννχζημοξ ηαζ ελέααθε πμθθά
δαζιυκζα. Ο ααζζθζάξ ηαζ μζ άκενςπμί ημο πίζηεοζακ· ιεηά απ‟ αοηυ, ημοξ ηαηήπδζε
ηαζ ημοξ αάπηζζε. Έηηζζε πμθθμφξ καμφξ, πεζνμηυκδζε επζζηυπμοξ ηαζ ζενείξ, ηαζ
εέζπζζε βζ‟ αοημφξ ζενμφξ ηακυκεξ βζα κα ημοξ ηδνμφκ.
ηακ μθμηθήνςζε ημκ αβχκα ημο, ημζιήεδηε εκ εζνήκδ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Ακήλ.

Ημέπα δεκάηη έκηη ηος μηνόρ Κιάσκ
1) Ζ θνίκεζε ηνπ δηθαίνπ Γεδεψλ, θξηηνχ ηνπ Ηζξαήι.
2) Σν καξηχξην ησλ αγίσλ Υαξνπάληη, Αλαλίνπ θαη Υνπδί.
3) Ο θαζαγηαζκφο ηνπ λανχ ηνπ αγίνπ Ηαθψβνπ ηνπ Πέξζνπ.
1) Σδκ διένα αοηή ηαηά ημ έημξ 1349 π.Υ. ημζιήεδηε μ δίηαζμξ Γεδεχκ, έκαξ
απυ ημοξ ηνζηέξ ημο Ηζναήθ. Ο Γεδεχκ ήηακ απυ ηδ θοθή Μακαζζή ηαζ μ παηέναξ
ημο θεβυηακ Ηςάξ. Άββεθμξ Κονίμο πανμοζζάζεδηε ζημκ Γεδεχκ ηαζ ημο είπε: «Ο
Κφνζμξ, μ ζζπονυξ ηςκ αββεθζηχκ δοκάιεςκ, είκαζ ιαγί ζμο» (Κνζηέξ 6:12). Ο
Γεδεχκ απάκηδζε: «Κφνζέ ιμο, εάκ μ Κφνζμξ είκαζ ιαγί ιαξ, βζαηί ιαξ ανήηακ ηα
ηαηά αοηά; Καζ πμφ είκαζ υθα ηα εαφιαηά Σμο, βζα ηα μπμία μζ παηένεξ ιαξ ιάξ
είπακ: „„Γεκ ιαξ έθενε μ Κφνζυξ ιαξ πίζς απυ ηδκ Αίβοπημ;‟‟; Αθθά ηχνα μ Κφνζμξ
ιαξ εβηαηέθεζρε ηαζ ιαξ πανέδςζε ζηα πένζα ηςκ Μαδζακζηχκ».
Καηυπζκ μ άββεθμξ Κονίμο ζηνάθδηε πνμξ αοηυκ ηαζ ημο είπε: «Πήβαζκε ιε
ηζξ δοκάιεζξ ζμο ηαζ ζχζε ημκ Ηζναήθ απυ ηα πένζα ηςκ Μαδζακζηχκ. Ηδμφ, εβχ ζε
ζηέθκς». Ο Γεδεχκ ημφ απάκηδζε: «Κφνζέ ιμο, πχξ ιπμνχ κα ζχζς ημκ Ηζναήθ;
η‟ αθήεεζα, δ μζημβέκεζά ιμο είκαζ δ πζμ αδφκαιδ ζηδ θοθή Μακαζζή ηαζ είιαζ μ
εθάπζζημξ ζημκ μίημ ημο παηένα ιμο». Ο άββεθμξ Κονίμο ημφ είπε: «Ο Κφνζμξ εα
είκαζ ιαγί ζμο, ηαζ εα κζηήζεζξ ημοξ Μαδζακίηεξ ζακ κα ήηακ έκαξ άκενςπμξ». Μεηά
μ Γεδεχκ ημφ είπε: «Δάκ ανήηα έθεμξ εκχπζμκ ηςκ μθεαθιχκ ζμο ηαζ ηάκεζξ βζα
ιέκα ζήιενα υ,ηζ ιμο είπεξ, ιδ θφβεζξ απυ εδχ, ιέπνζξ υημο έθες ζε ζέκα ηαζ θένς
ηδκ πνμζθμνά ιμο ηαζ εοζζάζς εκχπζυκ ζμο». Καζ μ άββεθμξ ημο είπε: «Θα
πενζιέκς ιέπνζ κα βονίζεζξ». Καηυπζκ μ Γεδεχκ ιπήηε ιέζα, εημίιαζε ηζξ
πνμζθμνέξ, ηζξ πνμζηυιζζε ηαζ ηζξ πνμζέθενε, ηαζ έβζκακ δεηηέξ (Κνζηέξ 6:11-21).
Μεηά μ Κφνζμξ ημο έδςζε εκημθή κα ηαηαζηνέρεζ ηα είδςθα ηαζ ηα ζενά ημοξ,
κα ηηίζεζ έκα εοζζαζηήνζμ βζα ημκ Κφνζμ ηαζ Θευ ημο, κα πνμζθένεζ εοζίεξ ηαζ κα
ηζξ ηάκεζ κα ηαμφκ ιε ημ λφθμ απυ ημ μπμίμ ήηακ θηζαβιέκα ηα είδςθα. Ο Γεδεχκ
έηακε υπςξ ημο έδςζε εκημθή μ Κφνζμξ (Κνζηέξ 6:25-31).
ηακ μ Θευξ έδςζε εκημθή ζημκ Γεδεχκ κα πμθειήζεζ ηαηά ηςκ Μαδζακζηχκ,
Σμο γήηδζε κα ημο δείλεζ ζδιείμ βζα κα ημκ ειροπχζεζ, ηαζ Σμο είπε: «Να, αάγς
185

ιάθθζκμ κήια επάκς ζημ αθχκζ· εάκ οπάνλεζ δνμζζά ζημ κήια ιυκμ, ηαζ υθμ ημ
αθχκζ ιείκεζ ζηεβκυ, ηυηε εα βκςνίγς υηζ εα ζχζεζξ ιέζς ειμφ ημκ Ηζναήθ, υπςξ
είπεξ». Έηζζ ηζ έβζκε.
Μεηά μ Γεδεχκ είπε ζημκ Θευ: «Μδ εοιχζεζξ ιαγί ιμο, αθθά άζε ιε κα ζμο
ιζθήζς ιία ιυκμ θμνά αηυιδ. Δπίηνερέ ιμο κα ηάκς ιία ιυκμ θμνά δμηζιή ιε ημ
κήια. Αξ ιείκεζ ηχνα ζηεβκυ ιυκμ ημ κήια, ηαζ αξ βίκεζ οβνυ υθμ ημ αθχκζ». Καζ μ
Θευξ έηακε ηδ κφηηα εηείκδ υπςξ ημο γήηδζε μ Γεδεχκ (Κνζηέξ 6:33-40).
Σδκ επμιέκδ μ Γεδεχκ ηαζ υθμζ υζμζ ήηακ ιαγί ημο λφπκδζακ απυ κςνίξ ηαζ
ζηναημπέδεοζακ απέκακηζ απυ ημοξ Μαδζακίηεξ. Ο Κφνζμξ είπε ζημκ Γεδεχκ:
«΄Οζμζ είκαζ ιαγί ζμο είκαζ πάνα πμθθμί, βζα κα παναδχζς ημοξ Μαδζακίηεξ ζηα
πένζα ημοξ, ιήπςξ ηαζ μ Ηζναήθ γδθέρεζ ηδ δυλα ιμο ηαζ πεζ: „„Σμ πένζ ιμο ιε
έζςζε‟‟. Σχνα θμζπυκ πεξ κα αημοζηεί ζηα αοηζά ημο θαμφ: „„πμζμξ θμαάηαζ ηαζ
δεζθζάγεζ, κα βονίζεζ πίζς ηαζ κα θφβεζ αιέζςξ απυ ημ υνμξ Γαθαάδ‟‟». Δζημζζδφμ
πζθζάδεξ επέζηνερακ, ηαζ δέηα πζθζάδεξ πανέιεζκακ.
Καζ είπε μ Κφνζμξ ζημκ Γεδεχκ: «Δίκαζ αηυιδ πμθθμί. Φένε ημοξ ηάης ζημ
κενυ, ηαζ εβχ εα ημοξ δμηζιάζς εηεί βζα ζέκα. Καζ βζα υπμζμκ πς „„Αοηυξ εα ιείκεζ
ιαγί ζμο‟‟, αοηυξ εα παναιείκεζ ιε ζέκα, εκχ βζα υπμζμκ πς „„Αοηυξ δεκ εα ιείκεζ
ιαγί ζμο‟‟, δεκ εα παναιείκεζ.
Έθενε θμζπυκ ημοξ άκδνεξ ηάης ζημ κενυ. Καζ μ Κφνζμξ είπε ζημκ Γεδεχκ:
«πμζμξ πζεζ απυ ημ κενυ ιε ηδ βθχζζα, υπςξ πίκεζ μ ζηφθμξ, εα ημκ αάγεζξ ζηδκ
άηνδ· μιμίςξ, υπμζμκ πέζεζ ζηα βυκαηα βζα κα πζεζ». Ο ανζειυξ εηείκςκ πμο ήπζακ
αάγμκηαξ ημ πένζ ζημ ζηυια ημοξ ήηακ ηνζαηυζζμζ, ηαζ υθμζ μζ οπυθμζπμζ έπεζακ ζηα
βυκαηα βζα κα πζμοκ κενυ.
Καηυπζκ μ Κφνζμξ είπε ζημκ Γεδεχκ: «Με ημοξ ηνζαηυζζμοξ πμο ήπζακ κενυ ιε
ηδ βθχζζα, εα ζαξ ζχζς ηαζ εα παναδχζς ημοξ Μαδζακίηεξ ζηα πένζα ζμο»
(Κνζηέξ 7:17). Με αοηυκ ημκ ανζειυ ακδνχκ μ Γεδεχκ ηαηακίηδζε ημοξ Μαδζακίηεξ,
ηαζ υζμζ ήηακ ιαγί ημο πήνακ ηα θάθονα ηαζ ηα έδςζακ ζημκ Γεδεχκ, ηαζ ημκ
ηαηέζηδζακ οπεφεοκμ βζ‟ αοηά. ημ ελήξ, μ Κφνζμξ Θευξ ήηακ ιαγί ιε ημκ Γεδεχκ
ζε υθα υζα έηακε.
Μεηά ηδκ ημίιδζή ημο, μ Γεδεχκ εηάθδ ζημκ ηάθμ ημο παηένα ημο.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί κε όινπο καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ιανηφνδζακ μ άβζμξ Υανμοάκηζ, μ άβζμξ Ακακίαξ ηαζ μ άβζμξ
Υμογί, μζ μπμίμζ ήηακ απυ ημ Φαβζμφι (ζε άθθα πεζνυβναθα, Απιίι).
Οη πξνζεπρέο ηνπο αο είλαη καδί κε όινπο καο. Ακήλ.
3) Σδκ αοηή διένα ηζιάηαζ δ ικήιδ ημο ηαεαβζαζιμφ ημο καμφ ημο αβίμο
Ηαηχαμο ημο Πένζμο, βκςζημφ ςξ «ημο αηνςηδνζαζιέκμο».
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί κε όινπο καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο
καο. Ακήλ.
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Ημέπα δεκάηη εβδόμη ηος μηνόρ Κιάσκ
1) Μλήκε ηεο θνηκήζεσο ηνπ αγίνπ Λνπθά ηνπ ζηπιίηνπ θαη ηεο αλαθνκηδήο
ησλ ηεξψλ ιεηςάλσλ ηνπ.
1) Σδκ διένα αοηή ηζιμφιε ηδκ ημίιδζδ ημο αβίμο Λμοηά ημο ζηοθίημο ηαζ ηδκ
ακαημιζδή ηςκ ζενχκ θεζράκςκ ημο. Ο άβζμξ Λμοηάξ βεκκήεδηε απυ πνζζηζακμφξ
βμκείξ ζηδκ Πενζία. Καηαηάπεδηε ζημκ ζηναηυ ηαζ έθεαζε ιέπνζ ημκ ααειυ ημο
εηαημκηάνπμο (ακχηενμο αλζςιαηζημφ πμο δζμζημφζε εηαηυ ζηναηζχηεξ). Ανβυηενα
εέθδζε ζηδ γςή ημο κα γήζεζ ημκ ιμκήνδ αίμ. Έηζζ, άθδζε ημκ ηυζιμ ηαζ υθδ ηδ
ιαηαζυηδηά ημο ηαζ έβζκε ιμκαπυξ ζε ιία απυ ηζξ ιμκέξ ηδξ Ακαημθήξ. ηακ μζ
ανεηέξ ημο έβζκακ βκςζηέξ, πεζνμημκήεδηε ζενέαξ βζα ηζξ ακάβηεξ ηδξ ιμκήξ εηείκδξ.
Απυ ηυηε ηαζ ιεηά, αθμζζχεδηε ζημκ αζηδηζηυ αίμ ιε αδζάθεζπηδ πνμζεοπή
ηαζ κδζηεία. οκήεζγε ηαηά ηαζνμφξ κα κδζηεφεζ έλδ διένεξ ηαζ κα ηαηαθφεζ ηδκ
εαδυιδ, ιεηά ηδ Θεία Λεζημονβία, ηνχβμκηαξ θίβμ πνυζθμνμ ηαζ πθςνά θαζυθζα.
Μεηά έγδζε ζημ ρδθυηενμ ζδιείμ εκυξ ιεβάθμο ανάπμο επί ηνία έηδ.
Μζα ιένα άημοζε ηδ θςκή εκυξ αββέθμο κα ημκ ηαθεί ιε ημ υκμιά ημο κα
ηαηέαεζ. ηακ ηαηέαδηε, μ άββεθμξ ημο έδεζλε έκακ θςηεζκυ ζηαονυ. Αημθμφεδζε
θμζπυκ ηδ θςκή ηαζ ημκ ζηαονυ έςξ υημο έθεαζε ζε ηάπμζα αμοκά. Δηεί έιεζκε βζα
ηάπμζμ πνμκζηυ δζάζηδια, δζδάζημκηαξ υζμοξ ημκ επζζηέπημκηακ ηδκ μδυ ηδξ
ζςηδνίαξ.
Μεηά απυ εεία έιπκεοζδ έθοβε ηαζ πήβε ζηα πενίπςνα ηδξ
Κςκζηακηζκμφπμθδξ. Έιεζκε επί ζανακηαπέκηε έηδ ζε έκα πςνζυ εηεί ημκηά, ζημ
ρδθυηενμ ζδιείμ εκυξ ανάπμο πμο έιμζαγε ιε ζηφθμ, δίκμκηαξ ημκ πκεοιαηζηυ
αβχκα. Ο Θευξ ημφ δχνζζε ημ πάνζζια ηδξ πνμθδηείαξ ηαζ ηδξ εαοιαημονβίαξ, ηαζ
εενάπεοε υπμζμκ πνμζέθεοβε ζ‟ αοηυκ.
ηακ μθμηθήνςζε ηδκ ζενή ημο πμνεία, ημζιήεδηε ηαηά ηδ δεηάηδ πέιπηδ
ημο ιδκυξ Κζάπη. Ο οπμηαηηζηυξ ημο πήβε ζημκ παηνζάνπδ ηαζ ημο είπε βζα ηδκ
ημίιδζδ ημο αβίμο. Ο παηνζάνπδξ πήβε ιε ζενείξ, ζηαονμφξ ηαζ εοιζαηά εηεί πμο
ήηακ ημ ζηήκςια ημο αβίμο. Σμκ ιεηέθενακ ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ ηαηά ηδκ
ηνίηδ διένα απυ ηδκ ημίιδζή ημο, ιε φικμοξ ηαζ πνμζεοπέξ, ηαζ ημκ εκαπέεεζακ
ζημ ζενυ· αοηυ έθααε πχνα ηαηά ηδ δεηάηδ εαδυιδ ημο ιδκυξ Κζάπη. Αθμφ ημο
δζάααζακ ηδκ εοπή ηδξ ηνζδιένμο ημζιήζεςξ ηαζ αθμφ μζ πανζζηάιεκμζ πζζημί
έθααακ ηδκ εοθμβία απυ ημ αβκυ ημο ζηήκςια, ημκ εκαπέεεζακ ζε ιζα ιανιάνζκδ
ζανημθάβμ δίπθα ζηα ζηδκχιαηα ηςκ αβίςκ.
Ο Θευξ ηέθεζε πμθθά ζδιεία ηαζ εαφιαηα δζά ημο ζηδκχιαηυξ ημο.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί κε όινπο καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο
καο. Ακήλ.
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Ημέπα δεκάηη ογδόη ηος μηνόρ Κιάσκ
1) Μλήκε ηεο αλαθνκηδήο ησλ ιεηςάλσλ ηνπ αγίνπ Σίηνπ ζηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε.
2) Μλήκε ησλ αγίσλ Ζξαθιά ηνπ κάξηπξνο θαη Φηιήκνλνο ηνπ πξεζβπηέξνπ.
1) Σδκ διένα αοηή έβζκε δ ακαημιζδή ηςκ θεζράκςκ ημο ιεβάθμο αβίμο
27
απμζηυθμο Σίημο , ιαεδημφ ημο απμζηυθμο Παφθμο, απυ ηδκ Κνήηδ ζηδκ
Κςκζηακηζκμφπμθδ, ιε εκημθή ημο αοημηνάημνα Μεβάθμο Κςκζηακηίκμο.
ηακ μ αοημηνάημναξ Κςκζηακηίκμξ ιεηεζηνάθδ ζημκ πνζζηζακζζιυ,
επζηέκηνςζε ηδκ πνμζμπή ημο ζημοξ καμφξ ηδξ αοημηναημνίαξ ημο. Σμοξ
δζαηυζιδζε ιε ηζξ ηαθφηενεξ αβζμβναθίεξ ηαζ πμθφηζιμοξ θίεμοξ, ζδζαίηενα ημοξ
καμφξ ηδξ Κςκζηακηζκμφπμθδξ, ηδξ πνςηεφμοζαξ ηδξ αοημηναημνίαξ. Ήεεθε επίζδξ
κα ειπθμοηίζεζ ιε πκεοιαηζημφξ πμθφηζιμοξ θίεμοξ ημοξ καμφξ, ζοβηεκηνχκμκηαξ
ηα θείρακα ηςκ αβίςκ απμζηυθςκ ηαζ ηςκ ηζιίςκ ιανηφνςκ.
ηακ πθδνμθμνήεδηε υηζ ηα θείρακα ημο απμζηυθμο Σίημο ήηακ ζηδκ Κνήηδ,
έζηεζθε εηεί ιενζημφξ επζζηυπμοξ ηαζ ηα έθενακ ιε ιεβάθεξ ηζιέξ ζηδκ
Κςκζηακηζκμφπμθδ. Έηηζζε πνμξ ηζιήκ ημο ιεβαθμπνεπή καυ ηαζ εκαπέεεζε εκηυξ
ημο ημ ζηήκςια, ιέζα ζε θάνκαηα.
Ο Θευξ ηίιδζε ημκ άβζμ Σίημ ηεθχκηαξ δζά ηςκ ηζιίςκ θεζράκςκ ημο πμθθά
ζδιεία ηαζ εαφιαηα. Μεηαλφ αοηχκ, ήηακ ηαζ ημ ελήξ: Καεχξ έθενκακ ηα θείρακα
ζημ ζενυ ημο καμφ, ημ επάκς ιένμξ ηδξ ζανημθάβμο έθοβε απυ ηδ εέζδ ημο ηαζ
έπεζε, ζπάγμκηαξ ημ πυδζ εκυξ απυ ημοξ ιεηαθμνείξ. Συηε εηείκμξ πήνε θίβμ θάδζ
απυ ημ ηακηήθζ πμο ηνειυηακ ιπνμζηά απυ ηδκ εζηυκα ημο αβίμο, άθεζρε ημ
ζπαζιέκμ ημο πυδζ ιε αοηυ ηαζ ημ έδεζε. Πανέιεζκε ζημκ καυ υθδ ηδ κφηηα δίπθα
ζηδ ζανημθάβμ, ηαεχξ δεκ ιπμνμφζε κα πάεζ ζπίηζ ημο. Σμ πνςί ημ πυδζ ημο είπε
εεναπεοεεί. ,ηζ είπε απμιείκεζ απυ ημκ ηναοιαηζζιυ ήηακ ιυκμ ίπκδ αίιαημξ. Ο
ίδζμξ ηαζ υθμζ υζμζ ημκ είπακ δεζ εαφιαζακ. Έπθοκε ημ πυδζ ημο απυ ημ αίια ηαζ
αάδζζε υπςξ πνζκ, πςνίξ κα πμκάεζ, δμλάγμκηαξ ημκ Παηένα, ημκ Τζυ ηαζ ημ Άβζμ
Πκεφια, ημκ έκα Θευ, ηαζ ημζκμθμβχκηαξ ζε υθμοξ ημ εαφια αοηυ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα δ Δηηθδζία ηζιά ηδ ικήιδ ημο αβίμο Ζναηθά ημο ιάνηονμξ
ηαζ ενδιίημο, ηαζ ημο αβίμο Φζθήιμκμξ ημο πνεζαοηένμο.
Οη πξνζεπρέο ηνπο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.
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Ζ ικήιδ ηδξ ημζιήζεχξ ημο ηεθείηαζ ηδ δεοηένα ημο ιδκυξ Ναζί.
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Ημέπα δεκάηη ενάηη ηος μηνόρ Κιάσκ
1) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Ησάλλνπ, επηζθφπνπ Δι-Μπνξνιιφο, ν νπνίνο
ζπλέιεμε ζε βηβιίν (ην πλαμάξηνλ) ηνπο βίνπο ησλ αγίσλ.
1) Σδκ διένα αοηή ημζιήεδηε μ άβζμξ Ηςάκκδξ, επίζημπμξ Δθ-Μπμνμθθυξ, μ
μπμίμξ ήηακ απυ πθμφζζα μζημβέκεζα ηαζ είπε ζεναηζηή ηαηαβςβή. Οζ βμκείξ ημο
αζημφζακ ηδ θζθακενςπία ηαζ έδζκακ βεκκαία πμζά ζημοξ πηςπμφξ. ηακ
ημζιήεδηακ, μ άβζμξ Ηςάκκδξ πήνε ηα πνήιαηα πμο άθδζακ ηαζ έηηζζε έκα
πακδμπείμ βζα ημοξ λέκμοξ. Δπίζδξ, ζοβηέκηνςζε βφνς ημο ημοξ αννχζημοξ, ημοξ
δζαημκμφζε μ ίδζμξ ηαζ ημοξ πνμζέθενε ηα ακαβηαία.
Κάπμηε ημκ επζζηέθεδηε έκαξ ιμκαπυξ ηαζ, αθέπμκηαξ ηα ηαθά ημο ένβα,
εβηςιίαζε ημκ ίδζμ αθθά ηαζ βεκζηυηενα ημκ ιμκαπζζιυ, δείπκμκηαξ ιε ημκ ηνυπμ
αοηυ ηδκ ηζιή ημο πνμξ αοηυκ. Ο ιμκαζηζηυξ αίμξ είθηοε ημκ άβζμ, μ μπμίμξ έηνεθε
ααεεζά αβάπδ ζηδκ ηανδζά ημο βζ‟ αοηυκ. Μεηά ηδκ ακαπχνδζδ ημο ιμκαπμφ, μ
άβζμξ, αθμφ πνχηα ιμίναζε ημκ πθμφημ ημο ζημοξ πηςπμφξ, πήβε ζηδκ ένδιμ ηδξ
ηήηδξ ηαζ έβζκε ιμκαπυξ οπυ ηδκ ηαεμδήβδζδ ημο αβίμο Γακζήθ, ημο πνςεζενέα
ηδξ ενήιμο. Ο άβζμξ Ηςάκκδξ έβζκε βκςζηυξ βζα ημκ γήθμ ημο πνμξ ηδ θαηνεία ηαζ
βζα ηδ ιεβάθδ ημο αζηδηζηυηδηα. Έγδζε έβηθεζζημξ ζημ ηεθθί ημο. Ο ζαηακάξ ηαζ δ
αημθμοεία ημο, ηαεχξ θευκδζακ ηα ηαθά ημο ένβα, ιαγεφηδηακ εκακηίμκ ημο ηαζ
ημκ ηηφπδζακ αθφπδηα. Αννχζηδζε βζα πμθθέξ διένεξ, ιεηά απυ ηζξ μπμίεξ μ
Κφνζμξ Υνζζηυξ ημκ εενάπεοζε. Ακέηηδζε ηζξ δοκάιεζξ ημο ηαζ ηαηέααθε ημκ
δζάαμθμ.
Ανβυηενα μ Θευξ ημκ ηάθεζε κα βίκεζ επίζημπμξ Δθ-Μπμνμθθυξ. Τπήνπακ
ηυηε ηάπμζεξ αζνέζεζξ, ηαζ ηαηέααθε ιεβάθεξ πνμζπάεεζεξ κα ηζξ λενζγχζεζ,
ιεηαζηνέθμκηαξ ημοξ αζνεηζημφξ ζηδκ μνευδμλδ πίζηδ. Δπίζδξ, επί ηςκ διενχκ ημο
έκαξ ιμκαπυξ απυ ηδκ Άκς Αίβοπημ ζζπονίζεδηε υηζ εα απμηάθοπηε ηάπμζα
πνάβιαηα πμο ημο είπε ειπζζηεοεεί μ ανπάββεθμξ Μζπαήθ, παναζφνμκηαξ έηζζ
πμθθμφξ ζηδκ απάηδ ημο. Ο άβζμξ Ηςάκκδξ δζείδε υηζ ηα ένβα ημο ιμκαπμφ
πνμένπμκηακ απυ ημκ δζάαμθμ. Έδςζε εκημθή κα δανεί μ ιμκαπυξ ιέπνζ κα
μιμθμβήζεζ ηζξ αιανηίεξ ημο, ηαζ ηαηυπζκ ημκ ελυνζζε απυ ηδ πχνα.
Έκαξ άθθμξ ζζπονίζεδηε υηζ ημο ειθακίζεδηε μ πνμθήηδξ Ααααημφι ηαζ ημο
απμηάθορε απυηνοθα πνάβιαηα, ιε απμηέθεζια κα ημκ αημθμοεήζμοκ πμθθμί. Ο
άβζμξ Ηςάκκδξ ημκ ελυνζζε απυ ηδ πχνα, αθμφ πνχηα λεζηέπαζε ηδκ απάηδ ημο.
Αηυιδ, έααθε έκα ηέθμξ ζηδ πνήζδ πμθθχκ ζθαθενχκ αζαθίςκ.
Κάεε θμνά πμο μ άβζμξ αοηυξ πνμζενπυηακ βζα κα ηεθέζεζ ηδ Θεία
Λεζημονβία, ημ πνυζςπυ ημο ηαζ υθμ ημο ημ ζχια βίκμκηακ ηαηαηυηηζκα, ζακ κα
έαβαζκε απυ πφνζκδ ηάιζκμ, ηαζ ηα δάηνοά ημο ηοθμφζακ άθεμκα ζημ πνυζςπυ ημο,
ηαεχξ έαθεπε ηζξ μονάκζεξ δοκάιεζξ επάκς ζημ εοζζαζηήνζμ. Σνεζξ θμνέξ, υηακ
έεεζε ηα δάηηοθά ημο ζημ δζζημπυηδνμ βζα κα ηάκεζ ημ ζδιείμ ημο ζηαονμφ ηαηά
ηδκ Δοπή ηδξ Κθάζεςξ (ηειαπζζιμφ) ημο Άνημο, ανήηε κα είκαζ ημ δζζημπυηδνμ
ηαοηυ ζακ ηδ θςηζά.
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Δπζπθέμκ, επί ηςκ διενχκ ημο ηάπμζμζ αζεαείξ ιεηείπακ ζηα Άπνακηα
Μοζηήνζα πςνίξ πνμδβμοιέκςξ κα έπμοκ κδζηεφζεζ. Ο άβζμξ ημοξ επέπθδλε, αθθά,
ηαεχξ εηείκμζ δεκ ημκ άημοζακ, ημοξ αθυνζζε, απμηθείμκηάξ ημοξ, έηζζ, απυ ηδκ
εηηθδζζαζηζηή ημζκςκία. Δηείκμζ απείεδζακ ηαζ πάθζ ζηδκ απυθαζή ημο· ηυηε μ
άβζμξ ακέπειρε ζηεζία πνμξ ημκ Θευ, ιε απμηέθεζια κα πέζεζ θςηζά απυ ημκ
μονακυ ηαζ κα ηάρεζ ημκ ανπδβυ ημοξ. Φυαμξ ηαηέθααε ημοξ οπμθμίπμοξ, μζ μπμίμζ
ιεηακυδζακ.
ηακ μ Κφνζμξ εέθδζε κα απαθθάλεζ ημκ άβζμ Ηςάκκδ απυ ημκ ηυπμ ημο
ηυζιμο ημφημο, έζηεζθε ημκ άβζμ Ακηχκζμ ηαζ ημκ άβζμ Μαηάνζμ κα ημκ
πθδνμθμνήζμοκ βζα ηδκ διένα ηδξ ακαπχνδζήξ ημο. Συηε ηάθεζε ημ πμίικζυ ημο
ηαζ ημο άθδζε ηζξ οπμεήηεξ ηαζ ηζξ κμοεεζίεξ ημο. Καηυπζκ ημζιήεδηε εκ εζνήκδ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Ακήλ.

Ημέπα εικοζηή ηος μηνόρ Κιάσκ
1) Ζ θνίκεζε ηνπ δηθαίνπ πξνθήηνπ Αγγαίνπ.
1) Σδκ διένα αοηή ημζιήεδηε μ δίηαζμξ πνμθήηδξ Αββαίμξ. Ο δίηαζμξ αοηυξ
άκδναξ ήηακ απυβμκμξ ημο ανπζενέα Αανχκ ηαζ απυ ηδ θοθή Λεοΐ. Ήηακ έκαξ απυ
ημοξ εθάζζμκεξ (ιζηνυηενμοξ) πνμθήηεξ. ηακ μ ααζζθζάξ Νααμοπμδμκυζμν
ηαηέθααε ηα Ηενμζυθοια ηαζ μδήβδζε ημοξ Δαναίμοξ ζηδ Βααοθχκα, μζ βμκείξ ημο
πνμθήημο Αββαίμο ήηακ ιεηαλφ ηςκ αζπιαθχηςκ. Έηζζ, μ πνμθήηδξ βεκκήεδηε ζηδκ
ελμνία. Ο Αββαίμξ επέζηνερε ζηα Ηενμζυθοια ιαγί ιε ημκ Εμνμαάαεθ, βζμ ημο
αθαεζήθ ηαζ ανπδβυ ηδξ θοθήξ Ημφδα, ιαγί ιε υθμκ ημκ οπυθμζπμ θαυ ημο Ηζναήθ.
Ο Αββαίμξ πνμθήηεοζε ηαηά ημ δεφηενμ έημξ ηδξ ααζζθείαξ ημο ααζζθζά ηδξ Πενζίαξ
Γανείμο, ημο μπμίμο δ ααζζθεία άνπζζε ηαηά ημ έημξ 3484 απυ Κηίζεςξ Κυζιμο,
ήημζ δεηαπέκηε έηδ ιεηά ηδκ επζζηνμθή ημο θαμφ ημο Ηζναήθ απυ ηδ αααοθχκζμ
αζπιαθςζία.
Όζηενα απυ εεία εκημθή, μ πνμθήηδξ Αββαίμξ απδφεοκε ηζξ πνμθδηείεξ ημο
πνμξ ημκ Εμνμαάαεθ ηαζ πνμξ ημκ ανπζενέα Ηδζμφ, βζμ ημο Ηςζεδέη. Δπίζδξ,
πνμέηνερε ιε παναζκέζεζξ ημοξ Δαναίμοξ κα μθμηθδνχζμοκ ηδκ ακμζημδυιδζδ ημο
καμφ ημο μθμιχκημξ, βζμο ημο Γαοΐδ, μζ μπμίμζ είπακ ανπίζεζ ιεκ ηδκ
ακμζημδυιδζδ ημο καμφ ιεηά ηδκ επζζηνμθή ημοξ απυ ηδκ αζπιαθςζία, αθθά
ηαηυπζκ ηδ δζέημρακ βζα κα ηηίζμοκ ηα ζπίηζα ημοξ. Ο πνμθήηδξ ημφξ επεηίιδζε
θέβμκηαξ: «Δίκαζ βζα ζαξ μ ηαηάθθδθμξ πνυκμξ κα ιέκεηε ζηα ηαθμηαιςιέκα ζπίηζα
ζαξ ηαζ κα ιέκεζ ενεζπςιέκμξ μ καυξ αοηυξ; Σχνα θμζπυκ θέεζ ηα ελήξ μ
πακημηνάηςν Κφνζμξ: „„Δλεηάζηε πνμζεηηζηά ηδκ μδυ ζαξ! πείναηε πμθφ, αθθά
έπεηε ιζηνή ζοβημιζδή· ηνχηε, αθθά δεκ πμνηαίκεηε· πίκεηε, αθθά δεκ κμζχεεηε
εοπανίζηδζδ· κηφκεζηε, αθθά δεκ αζζεάκεζηε εαθπςνή· ηαζ υζμζ έπμοκ εζζμδήιαηα
ηα ιαγεφμοκ ζε ηνφπζμοξ ζάηημοξ‟‟» (Αββαίμξ 1:4-6). ζμζ δζαηνίκμκηακ βζα ηδ
δζηαζμζφκδ ημοξ ιέζα ζημκ θαυ ημο Ηζναήθ θμαήεδηακ ηζξ παναηδνήζεζξ ημο Θεμφ
ηαζ μζημδυιδζακ ημκ μίημ ημο Κονίμο, υπςξ ήηακ οπμπνεςιέκμζ. ηακ ηεθείςζακ μζ
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ενβαζίεξ ηδξ μζημδυιδζδξ ημο καμφ, μ πνμθήηδξ Αββαίμξ ακήββεζθε ζημκ θαυ υηζ μ
Κφνζμξ ήηακ εοπανζζηδιέκμξ βζα ηδκ μθμηθήνςζδ ημο ένβμο αοημφ.
Ο πνμθήηδξ έγδζε πενζζζυηενα απυ εαδμιήκηα έηδ, ηεηναηυζζα ηνζάκηα έηδ
πνμ ηδξ εθεφζεςξ ημο Κονίμο ιαξ Υνζζημφ. Κμζιήεδηε εκ εζνήκδ ηαζ εηάθδ ζημκ
πχνμ πμο εκηαθίαγακ ημοξ ζενείξ, ζηα Ηενμζυθοια.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Ακήλ.

Ημέπα εικοζηή ππώηη ηος μηνόρ Κιάσκ
1) Δνξηή ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο, ηεο Θενηφθνπ.
2) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ Βαξλάβα, ελφο εθ ησλ εβδνκήθνληα απνζηφισλ.
1) Σδκ διένα αοηή δ Δηηθδζία ηζιά ηδκ εμνηή ηδξ απνάκημο Γεζπμίκδξ διχκ,
ηδξ Πανεέκμο Μανίαξ, ηδξ ιδηέναξ ημο Φςηυξ, ηδξ ιδηέναξ ημο ςηήνμξ ημο
ηυζιμο.
Οη πξεζβείεο ηεο αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ιανηφνδζε μ άβζμξ Βανκάααξ, έκαξ εη ηςκ εαδμιήημκηα
απμζηυθςκ, μ μπμίμξ ήηακ απυ ηδ θοθή Λεοΐ. Οζ πνυβμκμί ημο είπακ θφβεζ απυ ηδκ
Ημοδαία πμθθά πνυκζα πνζκ ηδ βέκκδζή ημο ηαζ πήβακ κα γήζμοκ ζηδκ Κφπνμ.
Ανπζηά ημ υκμιά ημο ήηακ Ηςζήξ. Ο Κφνζυξ ιαξ, ζημκ Οπμίμ ακήηεζ δ δυλα, ημο
έδςζε ημ υκμια «Βανκάααξ», πμο ζδιαίκεζ «οζυξ παναηθήζεςξ [πανδβμνίαξ]»,
υηακ ημκ ηάθεζε κα βίκεζ απυζημθμξ. Έθααε ηδ δςνεά ημο Αβίμο Πκεφιαημξ ζημ
οπενχμ [ημ επάκς πάηςια], ιαγί ιε ημοξ άθθμοξ ιαεδηέξ. Κήνολε, υπςξ ηαζ αοημί,
ημ Δοαββέθζμ ηαζ έδςζε ιανηονία βζα ημ κμια ημο Υνζζημφ.
Δίπε έκακ αβνυ, ημκ μπμίμ πμφθδζε. Καηυπζκ έθενε ημ ακηίηζιμ απυ ηδκ
πχθδζδ ηαζ ημ απέεεζε ζηα πυδζα ηςκ απμζηυθςκ (Πνάλεζξ 4:36-37). Οζ απυζημθμζ
ημκ ηζιμφζακ βζα ηζξ πμθθέξ ημο ανεηέξ ηαζ ηδκ ηζιζυηδηά ημο.
ηακ μ απυζημθμξ Παφθμξ πίζηεοζε ζημκ Κφνζμ Υνζζηυ, μ άβζμξ Βανκάααξ
ημκ πανμοζίαζε ζημοξ άθθμοξ ιαεδηέξ ζηα Ηενμζυθοια, ηνία πνυκζα ιεηά ηδ
ιεηαζηνμθή ημο. Ο άβζμξ Βανκάααξ είπε ζημοξ απμζηυθμοξ πχξ ειθακίζεδηε μ
Κφνζμξ ζημκ απυζημθμ Παφθμ ημκηά ζηδ Γαιαζηυ ηαζ πζζημπμίδζε εκχπζυκ ημοξ
ημκ βκήζζμ γήθμ ημο Παφθμο. Μεηά απ‟ αοηυ, μζ απυζημθμζ δέπεδηακ ζημοξ ηυθπμοξ
ημοξ ημκ απυζημθμ Παφθμ. Ανβυηενα ημ Άβζμ Πκεφια ημφξ είπε: «Ξεπςνίζηε Μμο
ημκ Βανκάαα ηαζ ημκ αφθμ, βζα ημ ένβμ ημ μπμίμ ημοξ έπς ηαθέζεζ» (Πνάλεζξ 13:2).
Οζ απυζημθμζ Παφθμξ ηαζ Βανκάααξ πήβακ ιαγί ζε πμθθέξ πχνεξ βζα κα
ηδνφλμοκ ημ κμια ημο Κονίμο Υνζζημφ. ηακ εζζήθεακ ζηα Λφζηνα ηαζ μ
απυζημθμξ Παφθμξ εενάπεοζε εηείκμκ πμο ήηακ ακάπδνμξ απυ ηδκ ημζθζά ηδξ
ιδηέναξ ημο (Πνάλεζξ 14:8-18), μ θαυξ ηςκ Λφζηνςκ εεχνδζε υηζ μζ δφμ απυζημθμζ
ήηακ εεμί, ηαζ ημοξ έθενακ ηαφνμοξ ηαζ ζηεθάκζα ζηζξ πφθεξ ηδξ πυθδξ ιε ζημπυ κα
εοζζάζμοκ ημοξ ηαφνμοξ ζηα πυδζα ηςκ απμζηυθςκ. Οζ απυζημθμζ Παφθμξ ηαζ
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Βανκάααξ ημφξ απαβυνεοζακ κα ημ ηάκμοκ ηαζ ανκήεδηακ ηδ δυλα ηςκ ακενχπςκ.
Έζπζζακ ηα νμφπα ημοξ, θέβμκηαξ υηζ είκαζ άκενςπμζ, απυ ηδκ ίδζα θφζδ ιε αοημφξ.
Αθμφ μζ δφμ απυζημθμζ ηήνολακ ιαγί ζε πμθθέξ πυθεζξ, ανβυηενα μζ δνυιμζ
ημοξ πχνζζακ. Ο απυζημθμξ Βανκάααξ πήνε ιαγί ημο ημκ απυζημθμ Μάνημ ηαζ
πήβακ ζηδκ Κφπνμ. Κήνολακ εηεί θένκμκηαξ πμθθμφξ ζηδκ πίζηδ ημο Κονίμο
Υνζζημφ ηαζ ααπηίγμκηάξ ημοξ, ηάηζ πμο έηακε ημοξ Δαναίμοξ κα δοζακαζπεημφκ.
Έηζζ, ημοξ ζοημθάκηδζακ εκχπζμκ ημο δζμζηδηή. Μεηά απ‟ αοηυ, ζοκέθααακ ημκ
απυζημθμ Βανκάαα ηαζ ημκ ηηφπδζακ αθφπδηα. Μεηά ημκ θζεμαυθδζακ ηαζ, ηεθζηά,
ημκ έηαρακ γςκηακυ. Έηζζ, μθμηθδνχεδηε μ αβχκαξ ημο ηαζ έθααε ημκ ζηέθακμ ημο
ιανηονίμο. Ο απυζημθμξ Μάνημξ ηαζ μζ άθθμζ πζζημί πήβακ ηαζ πήνακ ημ ζχια ημο,
ημ ηφθζλακ ηαηάθθδθα ηαζ ημ εκαπέεεζακ ζε ιζα ζπδθζά ζηδκ Κφπνμ.
Έπεζηα μ απυζημθμξ Μάνημξ πήβε ζηδκ Αθελάκδνεζα, βζα κα ηδνφλεζ εηεί.
Οη πξνζεπρέο ησλ δύν απηώλ απνζηόισλ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη
αηώληα ν Θεόο καο. Ακήλ.

Ημέπα εικοζηή δεςηέπα ηος μηνόρ Κιάσκ
1) Ζ ενξηή ηνπ αξραγγέινπ Γαβξηήι.
2) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Αλαζηαζίνπ, ηξηαθνζηνχ έθηνπ πάπα Αιεμαλδξείαο.
1) Σδκ διένα αοηή ηζιάηαζ μ έκδμλμξ ανπάββεθμξ Γαανζήθ, πμο ενβάζεδηε ημκ
εοαββεθζζιυ ηδξ Πανεέκμο Μανίαξ. Δπίζδξ, ηζιμφιε ημκ ηαεαβζαζιυ ημο καμφ ημο
ζηδκ Καζζάνεζα ηαζ ηδκ ηέθεζδ πμθθχκ εαοιάηςκ ζ‟ αοηυκ.
Ο ανπάββεθμξ Γαανζήθ ήηακ εηείκμξ πμο εζηάθδ ζηδκ Πανεέκμ Μανία βζα κα
ηδξ εοαββεθζζεεί ηδκ έκδμλδ βέκκδζδ ημο Κονίμο ιαξ Ηδζμφ Υνζζημφ.
Πανμοζζάζεδηε ζ‟ αοηήκ ηαζ ηδξ είπε: «Υαίνε, ηεπανζηςιέκδ, μ Κφνζμξ ιεηά ζμφ»
[«Υαίνε, ζε ζέκα πμο έπεζξ δεπεεί ηδ Θεία Υάνδ· μ Κφνζμξ είκαζ ιαγί ζμο»]
(Λμοηάξ 1:28). Δπίζδξ, μ ανπάββεθμξ Γαανζήθ εοαββεθίζεδηε ζημκ Εαπανία ηδ
βέκκδζδ ημο Ηςάκκμο ημο Βαπηζζημφ (Λμοηάξ 1:11-22).
πςξ μ εοαββεθζζιυξ ηδξ Πανεέκμο ιάξ θένκεζ ιεβάθδ πανά ηαζ αβαθθίαζδ,
έηζζ ηαζ ζηδκ εμνηή ημο ανπαββέθμο ζηζνημφιε απυ πανά ηαζ πνμζεοπυιαζηε ζ‟
αοηυκ ζηεηεφμκηάξ ημκ ηαζ γδηχκηαξ ηζξ πνεζαείεξ ημο εκχπζμκ ημο Θεμφ, χζηε κα
ιαξ πνμθοθάζζεζ απυ ηζξ παβίδεξ ημο ζαηακά ηαζ κα ιαξ πανίζεζ ηδ ζςηδνία απυ ηζξ
αιανηίεξ ιαξ.
Οη πξεζβείεο ηνπ παληίκνπ απηνύ αξραγγέινπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ηαηά ημ έημξ 611 ι.Υ. ημζιήεδηε μ άβζμξ Ακαζηάζζμξ,
ηνζαημζηυξ έηημξ παηνζάνπδξ Αθελακδνείαξ, μ μπμίμξ ήηακ έκαξ απυ ημοξ εοβεκείξ
ηδξ Αθελακδνείαξ. Πνζκ βίκεζ πάπαξ, ήηακ επζηεηναιιέκμξ ηδξ παηνζανπζηήξ αοθήξ
ηαζ ιεηά έβζκε ζενέαξ ηδξ Δηηθδζίαξ ηδξ Αθελακδνείαξ. Λίβμ ιεηά ελεθέβδ πάπαξ.

192

Χξ πάπαξ έδςζε ζδζαίηενμ αάνμξ ζηδκ ηαθή θεζημονβία ηςκ εηηθδζζχκ ηαζ
πεζνμηυκδζε επζζηυπμοξ ηαζ ζενείξ βζα κα ηαθφρεζ ηζξ πδνεφμοζεξ εέζεζξ. Έηηζζε
ανηεημφξ καμφξ, ηαζ πήνε πίζς απυ ημοξ «Μεθηίηεξ» (εηείκμοξ πμο αημθμοεμφζακ
ημκ αογακηζκυ αοημηνάημνα) υζμοξ καμφξ είπακ πάνεζ ιε ηδ αία. Καεχξ ήηακ πμθφ
αβαπδηυξ ζ‟ αοημφξ βζα ηδ ιυνθςζδ, ηζξ ανεηέξ ηαζ ηδ δζηαζμζφκδ ημο, έθενε
πμθθμφξ απυ αοημφξ ζηδκ μνευδμλδ πίζηδ.
ηακ μ αοημηνάημναξ ηδξ Κςκζηακηζκμφπμθδξ άθδζε ηδκ ηεθεοηαία ημο
πκμή, ιενζημί ηαημήεεζξ ιεηέθενακ ζημκ δζάδμπυ ημο ζοημθακηίεξ ηαηά ημο πάπα
Αθελακδνείαξ, υηζ δήεεκ, υηακ πεζνμημκήεδηε πάπαξ, ακαεειάηζζε ημκ αοημηνάημνα
ηαζ ηα πζζηεφς ημο. Ο αοημηνάημναξ μνβίζεδηε ηαζ έζηεζθε ακενχπμοξ ημο ζημκ
δζμζηδηή ηδξ Αθελακδνείαξ δζαηάζζμκηάξ ημκ κα πάνεζ ιε ηδ αία ημκ καυ ηςκ αβίςκ
Κμζιά ηαζ Γαιζακμφ ηαζ υθδ ηδκ πενζμοζία ημο ηαζ κα ημκ απμδχζμοκ ζημκ
αογακηζκυ παηνζάνπδ Δοθυβζμ. Ο άβζμξ Ακαζηάζζμξ θοπήεδηε ααεφηαηα, αθθά μ
Κφνζμξ ημκ πανδβυνδζε ιε άθθμ ηνυπμ.
΄ηακ πέεακε μ αζνεηζηυξ επίζημπμξ Ακηζμπείαξ Πέηνμξ, πεζνμημκήεδηε ζηδ
εέζδ ημο έκαξ ιμνθςιέκμξ άβζμξ ιμκαπυξ, πμο μκμιαγυηακ Αεακάζζμξ «ηδξ
μνεμδυλμο πίζηεςξ». Αιέζςξ ιυθζξ μ Αεακάζζμξ έβζκε παηνζάνπδξ, επακααεααίςζε
ηδκ εκυηδηα ιεηαλφ ηδξ Δηηθδζίαξ ηδξ Ακηζμπείαξ ηαζ ηδξ Δηηθδζίαξ ηδξ
Αθελακδνείαξ. οκέβναρε επζζημθή ζηδκ μπμία δήθςκε ηδκ μνευδμλδ πίζηδ ημο,
ηαζ ηδκ απέζηεζθε ζημκ άβζμ Ακαζηάζζμ, μ μπμίμξ αβαθθίαζε, ηαζ ζοβηάθεζε ιεηά
ζφκαλδ ηςκ επζζηυπςκ ηαζ ηςκ ζενέςκ, ζημοξ μπμίμοξ ακέβκςζε ηδκ επζζημθή.
Καηυπζκ απέζηεζθε ζημκ αααά Αεακάζζμ απακηδηζηή επζζημθή, ζηδκ μπμία
εηδήθςκε ηδκ επζεοιία ημο κα ημκ δεζ.
Ο αααάξ Αεακάζζμξ πήβε ζηδκ Αθελάκδνεζα ιαγί ιε ημοξ επζζηυπμοξ ηαζ ημοξ
ζενείξ ημο. ηακ μ αααάξ Ακαζηάζζμξ πθδνμθμνήεδηε ηδκ άθζλή ημο, επέζηνερε
ζηδκ Αθελάκδνεζα, ηαεχξ ανζζηυηακ ζηδ ηήηδ. Πήβε αιέζςξ ζημ θζιάκζ ιαγί ιε
ημοξ επζζηυπμοξ ηαζ ημοξ ζενείξ, βζα κα ηαθςζμνίζμκ ημκ αααά Αεακάζζμ ηαζ κα ημκ
οπμδεπεμφκ ζηδκ Αθελάκδνεζα ιε ααεφ ζεααζιυ ηαζ ιεβάθεξ ηζιέξ. Αιέζςξ
ζοκεηάθεζακ ζε παναεαθάζζζα ιμκή φκμδμ, δ μπμία δζήνηεζε έκακ ιήκα, βζα κα
ζογδηήζμοκ ζπεηζηά ιε ηα δυβιαηα ηδξ Δηηθδζίαξ. Όζηενα μ παηνζάνπδξ
Ακηζμπείαξ επέζηνερε εκ εζνήκδ ζηδκ Έδνα ημο.
Ο άβζμξ Ακαζηάζζμξ ελαημθμφεδζε κα δζδάζηεζ ημ πμίικζυ ημο ιε μιζθίεξ ηαζ
ιε ηδ ζοββναθή αζαθίςκ. Λυβς ηδξ ιεβάθδξ ημο ιυνθςζδξ, ζοκέβναθε έκα αζαθίμ
ημκ πνυκμ. Έιεζκε ζημκ ενυκμ ημο επί δχδεηα έηδ, έλδ ιήκεξ ηαζ δέηα διένεξ. Καε‟
υθδ αοηή ηδκ πενίμδμ, ζοκέβναρε δχδεηα αζαθία, δίκμκηαξ ζημκ ηαεέκα ςξ ηίηθμ
απυ έκα βνάιια ημο ημπηζημφ αθθααήημο (δδθαδή ημ πνχημ ημο αζαθίμ ήηακ ημ
Άθθα, ημ δεφηενμ ημ Βήηα, ηαζ μφης ηαεελήξ). Κμζιήεδηε εκ εζνήκδ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Ακήλ.
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Ημέπα εικοζηή ηπίηη ηος μηνόρ Κιάσκ
1) Ζ θνίκεζε ηνπ πξνθεηάλαθηνο [=πξνθήηνπ θαη βαζηιέα] Γαπΐδ.
2) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Σηκνζένπ ηνπ αλαρσξεηνχ.
1) Σδκ διένα αοηή ηαηά ημ έημξ 3990 απυ Κηίζεςξ Κυζιμο ημζιήεδηε μ
ιεβάθμξ ααζζθέαξ ηαζ ζενμπνεπήξ πνμθήηδξ Γαοΐδ, βζμξ ημο Ηεζζαί.
Ο Γαοΐδ ήηακ μ δεφηενμξ ααζζθζάξ απυ ηα ηέηκα ημο Ηζναήθ ηαζ μ πνχημξ απυ
ημοξ ααζζθείξ ημοξ πμο πμνεφεδηε ιε ανεηή ηαζ δζηαζμζφκδ. Ήηακ απυ ηδ Βδεθεέι,
απυ ηδ θοθή Ημφδα. Ο Θευξ ημκ επέθελε κα βίκεζ ααζζθζάξ ημο Ηζναήθ υηακ μ αμφθ,
βζμξ ημο Κζξ, πανέαδ ηδκ εκημθή ημο Θεμφ.
Ο Θευξ έδςζε εκημθή ζημκ πνμθήηδ αιμοήθ κα πνίζεζ ελ μκυιαηυξ Σμο
ααζζθέα ημο Ηζναήθ έκακ απυ ημοξ βζμοξ ημο Ηεζζαί. Ο αιμοήθ δζάθελε ημκ
ιεβαθφηενμ βζμ, μ μπμίμξ είπε ηαθυ πανμοζζαζηζηυ ηαζ ήηακ ρδθυξ ζημ ακάζηδια,
υιςξ μ Θευξ ημκ απέννζρε, θέβμκηαξ ζημκ αιμοήθ: «Μδκ ημζηάξ ηδκ ειθάκζζή ημο
ή ηδ ζςιαηζηή ημο ηαηάζηαζδ, βζαηί ημκ έπς απμννίρεζ. Γζυηζ μ Κφνζμξ δεκ αθέπεζ
υπςξ αθέπεζ μ άκενςπμξ· μ άκενςπμξ ημζηάγεζ ηδκ ελςηενζηή ειθάκζζδ, αθθά μ
Κφνζμξ αθέπεζ ηδκ ηανδζά» (Α΄ αιμοήθ [=Α΄ Βαζζθεζχκ] 16:7).
Ο Ηεζζαί θχκαλε υθμοξ ημοξ βζμοξ ημο ηαζ ημοξ έδεζλε ζημκ αιμοήθ. Απυ
αοημφξ μ αιμοήθ επέθελε ημκ Γαοΐδ ηαζ ημκ έπνζζε ααζζθέα. Ο Θευξ ήηακ ιαγί ημο
ζε υθδ ημο ηδκ πμνεία, θυβς ηδξ αβκυηδηαξ ηδξ ηανδζάξ ημο, ηαζ ηδξ πναυηδηάξ ημο.
Καηέααθε ημκ αμφθ, μ μπμίμξ απμπεζνάεδηε ανηεηέξ θμνέξ κα ημκ θμκεφζεζ. Μζα
θμνά, μ αμφθ πνμζπάεδζε κα θμκεφζεζ ημκ αμφθ ιπαίκμκηαξ πνχηα ζε ιζα
ζπδθζά βζα κα πνμεημζιαζεεί. Ο Γαοΐδ υιςξ ημκ πθδζίαζε αευνοαα ηαζ έημρε έκα
ημιιάηζ απυ ηδ ζημθή ημο αμφθ (Α΄ αιμοήθ [=Α΄ Βαζζθεζχκ] 24:4), βζα κα ημο
δείλεζ έηζζ υηζ δεκ επνυηεζημ κα απθχζεζ ηα πένζα ημο κα ημκ ζημηχζεζ. Μζα άθθδ
θμνά, μ Γαοΐδ ημκ ανήηε κα ημζιάηαζ. Σμο πήνε ημ δυνο, πμο ήηακ ηανθςιέκμ ζημ
έδαθμξ δίπθα ζημ ηεθάθζ ημο, αθθά δεκ ημκ ζηυηςζε, πανίγμκηάξ ημο έηζζ βζα
δεφηενδ θμνά ηδ γςή (Α΄ αιμοήθ [=Α΄ Βαζζθεζχκ] (26:1-25). ηακ μζ άκενςπμζ
ημο Γαοΐδ ημφ είπακ κα ελμκηχζεζ ημκ αμφθ, εηείκμξ ημοξ είπε: «Ο Κφνζμξ ιμο
απαβμνεφεζ κα απθχζς ημ πένζ ιμο εκακηίμκ εηείκμο ημκ μπμίμ έπεζ πνίζεζ μ
Κφνζμξ» (Α΄ αιμοήθ [=Α΄ Βζζθεζχκ] 26:11).
ηακ ηάπμζμξ είπε ζημκ Γαοΐδ ηα κέα βζα ημκ εάκαημ ημο ακηζπάθμο ημο, ημο
αμφθ, θέβμκηαξ: «ηάεδηα απέκακηί ημο ηαζ ημκ ζηυηςζα», μ Γαοΐδ έπζαζε ζθζηηά
ηα νμφπα ημο, ηα έζπζζε ηαζ ημκ έηθαρε. Μεηά θχκαλε έκακ απυ ημοξ κέμοξ ηαζ ημο
είπε: «Πθδζίαζε ηαζ εακάηςζέ ημκ» (Β΄ αιμοήθ [=Β΄ Βαζζθεζχκ] 1:11-15), ηαζ μ
κέμξ ημκ πηφπδζε εακάζζια.
Ο Θευξ ηίιδζε ημκ πνμθήηδ Γαοΐδ ιέζα ζε υθδ ηδκ ακενςπυηδηα, βζα ηζξ
πμθθέξ ημο ανεηέξ. Δηηυξ απυ ηδκ ανεηή ηδξ ηαπείκςζδξ, ήηακ πνμθήηδξ, δίηαζμξ
άκενςπμξ ηαζ αδέηαζημξ ααζζθέαξ. Παν‟ υθα αοηά, απμηαθμφζε ημκ εαοηυ ημο
«ρυθζμ ζηοθί» ηαζ «ρφθθμ» (Α΄ αιμοήθ [=Α΄ Βαζζθεζχκ] 24:15). Ο Θευξ ημκ
εβηςιίαζε θέβμκηαξ βζ‟ αοηυκ: «Βνήηα ημκ Γαοΐδ, ημκ βζμ ημφ Ηεζζαί, έκακ άκενςπμ
υπςξ ημκ εέθεζ δ ηανδζά Μμο, μ μπμίμξ εα πναβιαημπμζήζεζ υθεξ ηζξ επζεοιίεξ
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Μμο» (Πνάλεζξ 13:22· Φαθιμί 89[88]:20· Α΄ αιμοήθ [=Α΄ Βαζζθεζχκ] 13:14). Ο
Θευξ πνμζηάηεοζε ηα Ηενμζυθοια, πάνζκ ημο Γαοΐδ, ηαε‟ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ γςήξ
ημο ηαζ ιεηά ημκ εάκαηυ ημζο, ηαζ ελέθελε ααζζθείξ βζα ημκ θαυ ημο Ηζναήθ απυ ηδ
βεκζά ημο Γαοΐδ· επίζδξ, μ Θευξ αοημαπμηθήεδηε «οζυξ Γαοΐδ». Οζ πνμθδηείεξ ημο
Γαοΐδ οπάνπμοκ ζημ αζαθίμ ηςκ Φαθιχκ, ημ μπμίμ είκαζ έκα αζαθίμ βειάημ απυ
πνήζζιεξ δζδαπέξ ηαζ πμθοηζιεξ ζοιαμοθέξ. Ζ δφκαιδ ηαζ δ ζζπφξ ημο Γαοΐδ
οπμζηδνίγμκηακ απυ ημκ Θευ. ηακ ήηακ κέμξ ηαζ πμίιαζκε ηα πνυααηα ημο παηένα
ημο, ιζα θμνά ιζα ανημφδα, ηαζ ιζα άθθδ θμνά έκα θζμκηάνζ, επζηέεδηακ ηαηά ημο
πμζικίμο ημο, υιςξ μ Γαοΐδ ζηυηςζε ηυζμ ηδκ ανημφδα υζμ ηαζ ημ θζμκηάνζ.
ηακ μ ζηναηυξ ημο Ηζναήθ ακηζιεηχπζζε ημκ ζηναηυ ηςκ Φζθζζηαίςκ ηαζ ημκ
Γμθζάε, ημκ πνχημ ηςκ Φζθζζηαίςκ, μ μπμίμξ ήηακ ηεζζενζζήιζζο πήπεξ ρδθυξ, ηαζ
μ μπμίμξ έθενε ιπνμφκηγζκδ πενζηεθαθαία, ιπνμφκηγζκδ πακμπθία πμο γφβζγε
πεκήκηα πέκηε ηζθά, ιπνμφκηγζκεξ πενζηκδιίδεξ, ηαζ ιπνμφκηγζκδ αζπίδα ακάιεζα
ζημοξ χιμοξ ημο· ημ δυνο ημο είπε πάπμξ ηαζ ιάηνμξ εκυξ δμηανζμφ, εκχ δ
ζζδενέκζα θυβπδ ημο γφβζγε ελήιζζο ηζθά, μ Γμθζάε αβήηε ιπνμζηά, ζηάεδηε, ηαζ
θχκαλε δοκαηά πνμξ ηδκ πανάηαλδ ημο Ηζναήθ; «Πνμηαθχ ζήιενα ηδκ πανάηαλδ
ημο Ηζναήθ· δχζηε ιμο έκακ άκδνα κα ιμκμιαπήζς». Ο Γμθζάε έαβαζκε ηαζ ηα έθεβε
αοηά επί ζανάκηα διένεξ, πνςί ηαζ ανάδο. θμξ μ Ηζναήθ, αημφβμκηαξ ηα θυβζα
αοηά, θμαυηακ πμθφ ηαζ έκμζςεε ηνυιμ.
ηακ μ Γαοΐδ ήθεε κα δεζ ημοξ αδεθθμφξ ημο, θένκμκηαξ ιαγί ηαζ πνμιήεεζεξ
βζα ημ ζηνάηεοια, είδε ηαζ άημοζε ημκ Γμθζάε. Συηε, ηζκμφιεκμξ απυ εείμ γήθμ, ημο
είπε: «Δζφ ένπεζαζ εκακηίμκ ιμο ιε λίθμξ, δυνο ηαζ αζπίδα, εβχ υιςξ ένπμιαζ
εκακηίμκ ζμο ζημ υκμια ημο Κονίμο ηςκ Γοκάιεςκ, ημο Θεμφ ηδξ πανάηαλδξ ημο
Ηζναήθ, ηδκ μπμία πνμηάθεζεξ». Καηυπζκ μ Γαοΐδ πήνε ιζα πέηνα, ηδκ
εηζθεκδυκζζε ηαζ, δζαπενκχκηαξ ηδκ πενζηεθαθαία, ηηφπδζε ημκ Γμθζάε ζημ
ιέηςπμ, μ μπμίμξ έπεζε ιε ημ πνυζςπμ ζημ έδαθμξ. Μεηά απ‟ αοηυ, μ Γαοΐδ έηνελε
πνμξ ημκ πεζιέκμ Γμθζάε, πήνε ημ λίθμξ ημο ηαζ ημο έημρε ημ ηεθάθζ,
απμηαεζζηχκηαξ έηζζ ηδκ ηζιή ημο Ηζναήθ.
Ο Γαοΐδ έγδζε εαδμιήκηα έηδ, εη ηςκ μπμίςκ ηα ηεθεοηαία ζανάκηα ςξ
ααζζθέαξ. Γεκκήεδηε πίθζα εηαηυκ είημζζ έηδ πνμ Υνζζημφ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ημζιήεδηε μ πκεοιαηζηυξ αεθδηήξ άβζμξ Σζιυεεμξ μ
ακαπςνδηήξ. Γεκκήεδηε απυ θζθυεεμοξ βμκείξ, μζ μπμίμζ ημκ ακέενερακ ηαζ ημκ
ιεβάθςζακ ζφιθςκα ιε ηζξ εκημθέξ ηδξ Δηηθδζίαξ. Ο άβζμξ Σζιυεεμξ επεεφιδζε
ημκ ιμκαπζηυ αίμ ηαζ έβζκε ιμκαπυξ ζε ιζα ιμκή. Καεχξ αβαπμφζε ημκ ιμκήνδ αίμ,
γμφζε ιυκμξ ζ‟ έκα ηεθθί ημκηά ζηδ ιμκή. Έγδζε εηεί βζα ηάπμζμ πνμκζηυ δζάζηδια,
μζημκμιχκηαξ ηά πνμξ ημ γδκ απυ ημ ενβυπεζνυ ημο.
Ο επενυξ ηάεε ηαθμφ πνμζπάεδζε κα ημκ ελαπαηήζεζ θαιαάκμκηαξ ηδ ιμνθή
ιζαξ ιμκαπήξ πμο ημκ πθδζίαζε βζα κα αβμνάζεζ ημ ενβυπεζνυ ημο. Λυβς ηςκ
ζοπκχκ επζζηέρεχκ ηδξ, ακαπηφπεδηε ιεηαλφ ημοξ ιζα ζδζαίηενδ ζπέζδ. Έηζζ,
ηάεμκηακ ιαγί κα θάκε ζημ ίδζμ ηναπέγζ. φκημια υιςξ μ άβζμξ ηαηάθααε ημ
ηέπκαζια ημο δζααυθμο βζα κα ημκ ηάκεζ κα πέζεζ ζηδκ αιανηία. Δκεοιήεδηε ηδκ
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χνα ημο εακάημο ηαζ ηδ θμαενή ζηζβιή ηδξ ηεθζηήξ Κνίζδξ· έηζζ, ζδηχεδηε ηζ
έθοβε ηνέπμκηαξ απυ εηείκμ ημ ιένμξ.
Ο Θευξ ημκ μδήβδζε ζε έκα άθθμ ιένμξ, υπμο οπήνπε ιζα πδβή ηζ έκαξ
θμίκζηαξ. Έιεζκε εηεί γχκηαξ ιέζα ζηδκ πνμζεοπή ηαζ ηδ κδζηεία. Έθεαζε ζε
ορδθυ επίπεδμ αζηδηζημφ αίμο, ζε ζδιείμ κα γεζ ζοιθζθζςιέκμξ ιε ηα άβνζα εδνία.
Αοηυ δζήνηεζε επί ηνζάκηα έηδ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ μπμίςκ ηα ιαθθζά ημο
ιάηνοκακ ηυζμ πμθφ, χζηε κα ιδ πνεζάγεηαζ κα θμνάεζ νμφπα.
ηακ ηεθείςζε ηδκ επίβεζα πμνεία ημο, έπμκηαξ δχζεζ ημκ ηαθυ αβχκα,
ημζιήεδηε εκ εζνήκδ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Ακήλ.

Ημέπα εικοζηή ηεηάπηη ηος μηνόρ Κιάσκ
1) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ Ηγλαηίνπ, παηξηάξρνπ Αληηνρείαο.
2) Ζ θνίκεζε ηηπ αγίνπ Φηινγφλνπ, παηξηάξρνπ Αληηνρείαο.
3) Ζ γέλλεζε ηνπ αγίνπ Θέθια Υεκαλφη ηνπ Αηζίνπνο.
1) Σδκ διένα αοηή ιανηφνδζε μ πάκηζιμξ άβζμξ Ηβκάηζμξ, παηνζάνπδξ Ακηζμπείαξ.
Ήηακ ιαεδηήξ ημο αβίμο Ηςάκκμο ημο εοαββεθζζημφ, ιε ημκ μπμίμ πήβακ ζε πμθθέξ
πυθεζξ. Ο άβζμξ Ηςάκκδξ ημκ πεζνμηυκδζε παηνζάνπδ Ακηζμπείαξ, υπμο ηήνολε ημκ
γςμδυηδ εοαββεθζηυ θυβμ, ιεηέζηνερε πμθθμφξ ζηδ βκχζδ ημο Θεμφ, ημοξ θχηζζε,
ηαζ ημοξ ηαηέδεζλε υηζ δ εζδςθμθαηνία είκαζ πθάκδ.
Οζ εζδςθμθάηνεξ μνβίζεδηακ, ημκ ζοκέθααακ, ηαζ ημκ οπέααθακ ζε δζάθμνα
ααζακζζηήνζα. Σμο έααθακ ηαοηά ηάναμοκα ζηα πένζα, πζέγμκηάξ ηα ζπεδυκ βζα δφμ
χνεξ. Μεηά ημο έηαρακ ηδκ πθάηδ ιε ηαοηή πίζζα ηαζ ηαοηυ θάδζ. Όζηενα ημο
έλοζακ ημ ζχια ιε ζζδενέκζα ηηέκα. ηακ πζα ημονάζεδηακ κα ημκ ααζακίγμοκ, ημκ
έννζλακ ζηδ θοθαηή, υπμο έιεζκε βζα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια. ηακ ημκ
λακαεοιήεδηακ, ημκ έαβαθακ απυ ηδ θοθαηή ηαζ ημο οπμζπέεδηακ ιεβάθεξ
ακηαιμζαέξ, έπεζηα υιςξ ημκ απείθδζακ. Καεχξ πανέιεκε εδναίμξ ζηδκ πίζηδ ημο,
ημκ έννζλακ ζηα εδνία, ηα μπμία ημκ ημιιάηζαζακ ηαζ ημκ ηαηαζπάναλακ.
Πανέδςζε, έηζζ, ημ αβκυ πκεφια ημο ζηα πένζα ημο Κονίμο Υνζζημφ, ημκ Οπμίμ
αβαπμφζε.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ημζιήεδηε μ άβζμξ Φζθυβμκμξ, παηνζάνπδξ Ακηζμπείαξ, μ
μπμίμξ ήηακ έββαιμξ ηαζ είπε ιία ηυνδ. Μεηά ημκ εάκαημ ηδξ βοκαίηαξ ημο έβζκε
ιμκαπυξ. Λυβς ηδξ ιεβάθδξ ημο ανεηήξ, ηδξ πθαηεζάξ ημο ιυνθςζδξ, ημο αζηδηζημφ
ημο αίμο ηαζ ηδξ ααεεζάξ ημο αθμζίςζδξ, ελεθέβδ παηνζάνπδξ Ακηζμπείαξ. Πμίιακε
μνεά ημ πμίικζμ ημο Υνζζημφ ηαζ ημ πνμζηάηεοζε απυ ημοξ ανεζακμφξ θφημοξ ηαζ
ημοξ μπαδμφξ ημο Μαηεδμκίμο ηαζ ημο ααεθθίμο.
Χξ παηνζάνπδξ έγδζε ιε εοζέαεζα ηαζ άζηδζδ, έπμκηαξ ανκδεεί ημκ ηυζιμ ηαζ
ιδ έπμκηαξ μφηε έκα δδκάνζμ ή δεφηενμ πζηχκα. Αθμφ μθμηθήνςζε ημκ αβχκα ημο,
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ημζιήεδηε εκ εζνήκδ. Ο άβζμξ Ηςάκκδξ μ Υνοζυζημιμξ ημκ εβηςιίαζε ζηζξ Οιζθίεξ
ημο.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί κε όινπο καο. Ακήλ.
3) Σδκ αοηή διένα ηζιμφιε ηδ ικήιδ ηδξ βεκκήζεςξ ημο αβίμο Θέηθα Υειακυη,
ημο ιεβάθμο Αζείμπμξ αβίμο.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Ακήλ.

Ημέπα εικοζηή πέμπηη ηος μηνόρ Κιάσκ
1) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Ησάλλνπ Κάκα.
1) Σδκ διένα αοηή ημζιήεδηε μ ιέβαξ άβζμξ Ηςάκκδξ Κάια. Ήηακ απυ ημ
μοπναιέκημ, ηδξ πενζμπήξ α. Οζ βμκείξ ημο ήηακ εεμζεαείξ πνζζηζακμί ηαζ μ
Ηςάκκδξ ήηακ ημ ιμκαδζηυ ημοξ παζδί.
ιςξ, μζ βμκείξ ημο ημκ πίεγακ κα πακηνεοεεί πανά ηδ εέθδζή ημο. ηακ
εζζήθεε ζημ δςιάηζμ ηδξ βοκαίηαξ ημο, πνμζεοπήεδηε βζα πμθθή χνα ηαζ ιεηά
πθδζίαζε ηδ κεανή ημπέθθα θέβμκηάξ ηδξ: «Αδεθθή ιμο, βκςνίγεζξ υηζ μ ηυζιμξ ηαζ
μζ ζανηζημί πυεμζ ημο εα πανέθεμοκ. οιθςκείξ ιαγί ιμο κα ηδνήζμοιε ηα ζχιαηά
ιαξ αβκά ηαζ ηαεανά;». Δηείκδ απάκηδζε: «Αδεθθέ ιμο, ημ υκμια ημο Κονίμο γεζ.
Δίκαζ ηαζ δζηή ιμο επζεοιία κα ιείκμοιε αβκμί, ηαζ μ Κφνζμξ ιμο δίκεζ ηχνα αοηυ
πμο δ ηανδζά ιμο επζεοιεί».
οιθχκδζακ απυ ημζκμφ κα γήζμοκ ιαγί ςξ αδεθθυξ ηαζ αδεθθή, ηαζ κα
ηδνήζμοκ πανεεκία. ηακ ημζιμφκηακ, άββεθμξ Κονίμο ενπυηακ ηαζ ημοξ ζηέπαγε ιε
ηα θηενά ημο. Λυβς ηδξ ιεβάθδξ ανεηήξ ημοξ, μ Θευξ θφηεοζε βζα πάνδ ημοξ ιζα
άιπεθμ, δ μπμία ιεβάθςζε ηαζ ζηέπαζε ημκ πχνμ πμο ημζιμφκηακ. Αοηυ ήηακ έκα
ζδιείμ ηδξ αβκυηδηαξ ηαζ ηδξ αβζυηδηάξ ημοξ. Καεχξ αοηυ πμο έηακακ οπενέααζκε
ηδκ ακενχπζκδ θφζδ, αοημί μζ δφμ κέμζ άκενςπμζ, έκαξ άκδναξ ηαζ ιζα βοκαίηα,
ιπμνμφζακ κα ημζιμφκηαζ μ έκαξ πθάζ ζημκ άθθμ πςνίξ κα μδδβμφκηαζ απυ ημκ
ζανηζηυ πυεμ, αθμφ ηάπμζμξ ιπμνεί κα πνμζεββίζεζ ηδ θςηζά ηαζ κα ιδκ ηαεί,
ιυκμκ υηακ δ δφκαιδ ημο Θεμφ ηαζ δ πνυκμζά Σμο ημκ θοθάηηεζ ηαζ ημκ
πνμζηαηεφεζ.
ηακ μζ βμκείξ ημοξ είδακ υηζ ηα παζδζά ημοξ γμφζακ ιαγί βζα ιεβάθμ πνμκζηυ
δζάζηδια πςνίξ κα έπμοκ παζδζά, εεχνδζακ υηζ αοηυ μθεζθυηακ ζημ υηζ ήηακ κέμζ.
Μζα ιένα μ Ηςάκκδξ είπε ζηδ ζφγοβυ ημο: «Αδεθθή ιμο, επζεοιχ κα πάς
ζηδκ ένδιμ κα βίκς ιμκαπυξ, ηαζ δεκ ιπμνχ κα ηάκς ηάηζ ηέημζμ πςνίξ ηδ
ζοβηαηάεεζή ζμο». Δηείκδ ημο έδςζε ηδ ζοβηαηάεεζή ηδξ ηαζ μ Ηςάκκδξ ηδκ
μδήβδζε ζε ηάπμζα βοκαζηεία ιμκή. Δηεί δ ζφγοβυξ ημο έβζκε ιζα εκάνεηδ ιμκαπή
ηαζ ηέθεζε πμθθά εαφιαηα· έηζζ, ηδκ ελέθελακ δβμοιέκδ ηδξ ιμκήξ.
ζμ βζα ημκ άβζμ Ηςάκκδ, υηακ έθοβε απυ ηδκ πυθδ ημο, άββεθμξ Κονίμο ημφ
ειθακίζεδηε ηαζ ημκ μδήβδζε ζηδκ ένδιμ ηδξ ηήηδξ. Δηεί έβζκε ιμκαπυξ ζημ ηεθθί
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ημο αβίμο Νηανμφκηζ, ηδξ ιμκήξ ημο αβίμο Μαηανίμο. Έιεζκε ιε ημκ άβζμ Νηανμφκηζ
ιαεαίκμκηαξ απυ αοηυκ ηδκ εοζέαεζα, ιέπνζ πμο μ άβζμξ Νηανμφκηζ ημζιήεδηε.
Μεηά άββεθμξ Κονίμο ημφ είπε κα πάεζ δοηζηά ηδξ ιμκήξ ημο αβίμο Ηςάκκμο
ημο Κμθμαμφ ηαζ κα ηηίζεζ εηεί βζα ημκ ίδζμ έκα ηεθθί. Πήβε ηαζ έηακε υπςξ ημο
οπέδεζλε μ άββεθμξ. Σνζαηυζζμζ αδεθθμί ζοβηεκηνχεδηακ βφνς ημο ηαζ έβζκακ
οπμηαηηζημί ημο. Έηηζζακ καυ ηαζ έκα απίηζ ιε ηήπμ κα ιέκμοκ, ηαζ μ άβζμξ Ηςάκκδξ
Κάια ημφξ δίδαλε ημκ ηνυπμ ηδξ πνμζεοπήξ ηαζ ηδ πνήζδ ηδξ ραθιςδίαξ.
Μζα κφηηα ημφξ ειθακίζεδηε μ άβζμξ Αεακάζζμξ μ Απμζημθζηυξ εκχ έρεθκακ
ημκ φικμ ηςκ Σνζχκ Παίδςκ. Ο άβζμξ Αεακάζζμξ απμηάθορε ζημκ άβζμ Ηςάκκδ
πμθθά ιοζηήνζα. Μζα άθθδ θμνά ημφ ειθακίζεδηε δ Πανεέκμξ Μανία ηαζ ημο είπε:
«Αοηυ είκαζ ημ πακημηζκυ ηαημζηδηήνζυ ιμο ηαζ εα είιαζ ιαγί ημοξ υπςξ ήιμοκ ηαζ
ιαγί ιε ζέκα, ηαζ δ ιμκή αοηή εα θάαεζ ημ υκμιά ιμο». Έηζζ, μ καυξ ηδξ ιμκήξ
έθααε ημ υκμια ηδξ Πανεέκμο Μανίαξ.
Μενζημί ιμκαπμί ηδξ Άκς Αζβφπημο επεεφιδζακ κα βίκμοκ οπμηαηηζημί ημο
αβίμο Ηςάκκμο Κάια ηαζ ημο γήηδζακ κα πάεζ κα ημοξ δεζ. Δηείκμξ ηάθεζε έκακ
αδεθθυ μκυιαηζ εκμφκηα ηαζ ημο ακέεεζε ηδκ επζιέθεζα ηςκ αδεθθχκ έςξ υημο
επζζηνέρεζ. ηακ επέζηνερε, δζαπίζηςζε υηζ μ εκμφκηα έθενε άρμβα εζξ πέναξ ημ
ένβμ πμο ημο ακαηέεδηε.
Αθμφ μθμηθήνςζε μ άβζμξ Ηςάκκδξ Κάια ηδκ επίβεζα πμνεία ημο, ημζιήεδηε
εκ εζνήκδ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Ακήλ.

Ημέπα εικοζηή έκηη ηος μηνόρ Κιάσκ
1) Σν καξηχξην ηεο αγίαο Αλαζηαζίαο.
2) Μλήκε ηεο αγίαο Ηνπιηαλήο ηεο κάξηπξνο.
1) Σδκ διένα αοηή ηαηά ημ έημξ 304 ι.Υ. ιανηφνδζε δ αβία Ακαζηαζία, δ μπμία
βεκκήεδηε ζηδ Ρχιδ ηαηά ημ 275 ι.Υ. απυ εζδςθμθάηνδ παηένα μκυιαηζ
Πναζηεληάημ ηαζ πνζζηζακή ιδηένα μκυιαηζ Φθααία. Ζ ιδηένα ηδξ ηδ αάπηζζε
ηνοθά, εκ αβκμία ημο παηένα ηδξ, ηαζ ηδ ιεβάθςζε ιε ηζξ δζδαπέξ ηδξ πνζζηζακζηήξ
πίζηδξ. Ζ Ακαζηαζία ήηακ εδναία ζηδκ πίζηδ ηδξ, ηαζ ηακείξ δεκ ιπμνμφζε κα ηδ
ιεηαπείζεζ.
ηακ έθεαζε ζε δθζηία βάιμο, μ παηέναξ ηδξ ηδκ πάκηνερε, πανά ηδ εέθδζή
ηδξ, ιε ηάπμζμκ εζδςθμθάηνδ κέμ. Ζ αβία Ακαζηαζία πνμζεοπήεδηε ιε εένιδ ζημκ
Κφνζμ Υνζζηυ, ζηεηεφμκηάξ Σμκ κα ηδκ απμιαηνφκεζ απυ αοηυκ ημκ εζδςθμθάηνδ
κέμ, μ μπμίμξ ήηακ ιαηνζά απυ ηδκ πίζηδ.
ηακ μ ζφγοβυξ ηδξ έθεοβε βζα κα πάεζ ζηδ δμοθεζά ημο, εηείκδ έθεοβε επίζδξ
ηαζ επζζηεπηυηακ ημοξ θοθαηζζιέκμοξ βζα ηδκ πίζηδ ημοξ, ημοξ δζαημκμφζε, ημοξ
πανδβμνμφζε ηαζ ημοξ πνμζέθενε υθα ηα ακαβηαία. ηακ μ ζφγοβυξ ηδξ ηα έιαεε
υθα αοηά, ηδκ ηθείδςζε ζημ ζπίηζ ηαζ έααθε κα ηδ θνμονμφκ. Ζ αβία ζοκέπζζε κα
πνμζεφπεηαζ ζημκ Θευ, ζηεηεφμκηάξ Σμκ ιε δάηνοα κα ηδ ζχζεζ απυ ηα πένζα ημο
198

ζογφβμο ηδξ. Ο Θευξ απάκηδζε ζηζξ πνμζεοπέξ ηδξ ζοκημιεφμκηαξ ηδκ χνα ηδξ
ακαπχνδζήξ ηδξ απυ ημκ ιάηαζμ ημφημ ηυζιμ. Ζ αβία Ακαζηαζία ιμίναζε πάνζκ ηδξ
πίζηεςξ ηδκ πενζμοζία ηδξ ζημοξ πηςπμφξ, ημοξ θοθαηζζιέκμοξ, ημοξ μιμθμβδηέξ
ηαζ ημοξ πκεοιαηζημφξ αεθδηέξ. ηακ δ θήιδ ημο έθεαζε ζημκ δζμζηδηή Φθχνμ,
εηείκμξ είπε κα ηδ θένμοκ εκχπζυκ ημο βζα κα ηδ νςηήζεζ ζπεηζηά ιε ηδ ενδζηεία
ηδξ. Ζ αβία μιμθυβδζε υηζ είκαζ πνζζηζακή. Ο δζμζηδηήξ πνμζπάεδζε κα ηδ δεθεάζεζ
οπμζπυιεκυξ ηδξ πμθθά πακάηνζαα δχνα, ανηεί κα απανκείημ ηδκ πίζηδ ηδξ. Καεχξ
εηείκδ απέννζρε ηζξ οπμζπέζεζξ ημο, μ Φθχνμξ ηδκ ηζιχνδζε οπμαάθθμκηάξ ηδ ζε
δζάθμνα ααζακζζηήνζα. ηακ πζα ημονάζεδηε κα ηδ ααζακίγεζ, δζέηαλε κα ηδκ
πκίλμοκ ζηδ εάθαζζα, εηείκδ υιςξ αβήηε ζχα απυ ημ κενυ, ιε ηδ πάνδ ημο Θεμφ.
ηακ μ δζμζηδηήξ έιαεε υηζ δ αβία ελαημθμοεμφζε κα είκαζ γςκηακή, δζέηαλε, αθμφ
ηδ δέζμοκ πνχηα ζημ έδαθμξ ζηα ηέζζενα άηνα ηδξ, κα ηδ δείνμοκ ακδθεχξ ηαζ
ιεηά κα ηδκ πεηάλμοκ ζε θθεβυιεκδ ηάιζκμ. Έηζζ ηζ έβζκε, μπυηε δ αβία πανέδςζε
ηδκ αβκή ροπή ηδξ, θαιαάκμκηαξ ημκ ζηέθακμ ημο ιανηονίμο.
Οη πξνζεπρέο ηεο αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ηεθείηαζ δ ικήιδ ηδξ ιάνηονμξ Ημοθζακήξ.
Οη πξνζεπρέο ηεο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Ακήλ.

Ημέπα εικοζηή εβδόμη ηος μηνόρ Κιάσκ
1) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ επηζθφπνπ αββά Φψε.
1) Σδκ διένα αοηή ιανηφνδζε μ ιέβαξ άβζμξ Φχδξ, επίζημπμξ Διπζάζ. ηακ μ
αοημηνάημναξ Γζμηθδηζακυξ άημοζε υηζ μ αααάξ Φχδξ ηαζ μ αααάξ Γεθθάκζημξ
ζηενέςκακ ημοξ πνζζηζακμφξ ζηδκ πίζηδ ημοξ ηαζ ειπυδζγακ ηδκ πνμζηφκδζδ ηςκ
εζδχθςκ, έζηεζθε ακενχπμοξ ημο βζα κα ημοξ θένμοκ εκχπζυκ ημο. Ο αααάξ Φχδξ
γήηδζε απυ ημκ απεζηαθιέκμ ημο αοημηνάημνα κα ημο πανίζεζ ιία κφηηα. Έηζζ, πήβε
ζηδκ εηηθδζία, ζφκαλε ημοξ πζζημφξ ημο, ηέθεζε ηδ Θεία Λεζημονβία ηαζ ημοξ
ιεηέδςζε ηδ Θεία Κμζκςκία. Αηυιδ ημοξ έδςζε εκημθή κα παναιείκμοκ εδναίμζ
ζηδκ μνευδμλδ πίζηδ. Μεηά ημοξ απμπαζνέηζζε ηαζ, ηέθμξ, αθέεδηε ζημκ Θευ.
ηδ ζοκέπεζα πήβε ιαγί ιε ημκ απεζηαθιέκμ ζημκ δζμζηδηή ηδξ Ακηζκυδξ
Αννζακυ. Ο Αννζακυξ, υηακ είδε ημ θςηεζκυ ημο πνυζςπμ ηαζ ηδκ εοθάαεζά ημο, ημκ
ζοιπάεδζε ηαζ ημο είπε: «Δζφ, έκαξ άκενςπμξ αλζμζέααζημξ, εα πνέπεζ κα θοπδεείξ
ημκ εαοηυ ζμο ηαζ κα πεζεανπήζεζξ ζηδ δζαηαβή ημο αοημηνάημνα». Ο αααάξ Φχδξ
απάκηδζε: «Δίκαζ βζα ιέκα αδφκαημ κα ακηζηαηαζηήζς ηδ Βαζζθεία ηςκ Οονακχκ
ιε αοηή ηδκ πνυζηαζνδ γςή».
Μεηά απυ εηηεηαιέκδ δζαπναβιάηεοζδ, μ δζμζηδηήξ δζέηαλε κα οπμαάθμοκ ημκ
αααά Φχδ ζε ααζακζζηήνζα ηαζ ιεηά κα ημκ πεηάλμοκ ζε ηαοηυ κενυ. Ο Θευξ
πνμζηάηεοζε ημκ άβζμ ηαζ ημκ ηήνδζε ζχμ ηαζ ααθααή. Μεηά απ‟ αοηυ, μ Αννζακυξ
δζέηαλε κα ημκ απμηεθαθίζμοκ. Έηζζ, μ αααάξ Φχδξ έθααε ημκ ζηέθακμ ημο
ιανηονίμο.
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Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Ακήλ.

Ημέπα εικοζηή ογδόη ηος μηνόρ Κιάσκ
1) Σν καξηχξην ησλ αγίσλ εθαηφλ πελήληα αλδξψλ θαη εηθνζηηεζζάξσλ
γπλαηθψλ απφ ηελ Αληηλφε.
1) Σδκ διένα αοηή ιανηφνδζακ εηαηυκ πεκήκηα άκδνεξ ηαζ εζημζζηέζζενζξ
βοκαίηεξ. θμζ αοημί ήηακ απυ ηδκ Ακηζκυδ ηαζ ανπζηά ήηακ εζδςθμθάηνεξ. Ήνεακ
ιζα θμνά ζημ δζμζηδηήνζμ ηαζ είδακ εηεί ημ ιανηφνζμ ημο αβίμο Παφθμο ημο φνμο.
Ο δζμζηδηήξ δζέηαλε ημοξ ζηναηζχηεξ κα αβάθμοκ ηα ιάηζα ημο αβίμο ιε πονςιέκα
ηανθζά ηαζ ιεηά κα ημκ πεηάλμοκ ζηδ θοθαηή.
Σμ επυιεκμ πνςί, υηακ έθενακ ημκ άβζμ, μζ εηαηυκ πεκήκηα άκδνεξ ηαζ μζ
εζημζζηέζζενζξ βοκαίηεξ ήηακ πανυκηεξ ηαζ είδακ έηπθδηημζ υηζ ηα ιάηζα ημο αβίμο
ήηακ αηέναζα, υπςξ πνζκ. Συηε είπακ ιε εαοιαζιυ: «Κακείξ δεκ ιπμνεί κα
επζηεθέζεζ ηέημζμ ζδιείμ πανά ιυκμ μ Θευξ, μ Οπμίμξ δδιζμφνβδζε ημκ ηυζιμ εη
ημο ιδδεκυξ». Κναφβαζακ θμζπυκ ιε ιζα θςκή: «Πζζηεφμοιε ζημκ Θευ ημο αβίμο
Παφθμο». Μεηά πήβακ ηαζ πνμζηφκδζακ ζηα πυδζα ημο αβίμο γδηχκηαξ ημο κα
πνμζεοπδεεί βζ‟ αοημφξ. Δηείκμξ ημοξ ζήηςζε πάκς ηαζ ημοξ εοθυβδζε. Όζηενα
πανμοζζάζεδηακ ζημκ δζμζηδηή ηαζ μιμθυβδζακ εκχπζυκ ημο ημ υκμια ημο Κονίμο
Υνζζημφ. Ο δζμζηδηήξ δζέηαλε κα απμηεθαθζζεμφκ, ηζ έηζζ έθααακ ημκ ζηέθακμ ημο
ιανηονίμο.
Οη πξεζβείεο ηνπο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Ακήλ.

Ημέπα εικοζηή ενάηη ηος μηνόρ Κιάσκ
1) Ζ ενξηή ηεο Γελλήζεσο ηνπ Κπξίνπ καο Ηεζνχ Υξηζηνχ ενξηή (ησλ
Υξηζηνπγέλλσλ).
1) Σδκ διένα αοηή εμνηάγεηαζ δ Γέκκδζδ ημο Κονίμο ιαξ Ηδζμφ Υνζζημφ, ημο
ζανηςιέκμο Θεμφ, απυ ηδ ζάνηα ηδξ Πανεέκμο Μανίαξ. Ζ Γέκκδζδ ημο Κονίμο
έθααε πχνα ηαηά ημ έημξ 5501 απυ Κηίζεςξ Κυζιμο, ηαηά ημκ οπμθμβζζιυ ηδξ
εκδυλμο ιαξ Δηηθδζίαξ. φιθςκα ιε ημ εεσηυ ζπέδζμ ηαζ ηαηά εεία πνυβκςζδ, μ
ηαίζαν Αφβμοζημξ ελέδςζε δζάηαβια βεκζηήξ απμβναθήξ ηαε‟ υθδ ηδκ επζηνάηεζα
ηδξ Ρςιασηήξ Αοημηναημνίαξ. Γζα ημκ θυβμ αοηυ, μ Ηςζήθ ηαζ δ Πανεέκμξ
ζδηχεδηακ ηαζ πήβακ απυ ηδ Ναγανέη ζηδ Βδεθεέι, χζηε κα απμβναθμφκ εηεί,
ηαεχξ μ Ηςζήθ ήηακ απυ ηδ θοθή Ημφδα, ημο μίημο Γαοσδ. (Ζ Βδεθεέι ήηακ δ πυθδ
ημο Γαοΐδ). ηακ έθεαζακ ζηδ Βδεθεέι, δ Πανεέκμξ βέκκδζε ημκ βζμ ηδξ, ημκ
ηφθζλε ζε ζπάνβακα ηαζ ημκ εκαπέεεζε ζε θάηκδ (ζηάαθμ), ηαεχξ δεκ οπήνπε πχνμξ
βζ‟ αοημφξ ζημ πακδμπείμ.
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Τπήνπακ ηυηε εηεί, ζηδκ ίδζα πενζμπή, πμζιέκεξ πμο γμφζακ ζημ φπαζενμ ηαζ
επζηδνμφζακ ημ πμίικζυ ημοξ ηαηά ηδ κφηηα. Καζ ζδμφ, άββεθμξ Κονίμο ζηάεδηε
εκχπζυκ ημοξ, ηαζ δυλα Κονίμο ημοξ πενζέθαιρε, ηαζ θμαήεδηακ πμθφ. Μεηά μ
άββεθμξ ημοξ είπε: «Μδ θμαείζεε, δζυηζ ζδμφ, ζαξ εοαββεθίγμιαζ πανά ιεβάθδ, δ
μπμία εα είκαζ βζα υθμ ημκ θαυ. Γζυηζ βεκκήεδηε ζήιενα βζα ζαξ ζηδκ πυθδ ημο
Γαοσδ ςηήναξ, μ Οπμίμξ είκαζ μ Κφνζμξ Υνζζηυξ. Καζ αοηυ εα είκαζ βζα ζαξ ημ
ζδιείμ: Θα ανείηε έκα Βνέθμξ ζπανβακςιέκμ κα ανίζηεηαζ ιέζα ζε ιζα θάηκδ».
Ξαθκζηά, ειθακίζεδηε ιαγί ιε ημκ άββεθμ αοηυ πθήεμξ μονάκζαξ ζηναηζάξ, πμο
οικμφζε ημκ Κφνζμ θέβμκηαξ:
«Γόμα ελ πςίζηνηο Θεώ θαη επί γεο εηξήλε, ελ αλζξώπνηο επδνθία».
[Γδθαδή: «Γυλα ζημκ Θευ, πμο ηαημζηεί ζηα μονάκζα, ηαζ εζνήκδ ζηδ βδ,
πανά βζα ημοξ ακενχπμοξ»].
ηακ μζ άββεθμζ έθοβακ απυ ιπνμζηά ημοξ βζα κα επζζηνέρμοκ ζημοξ
Οονακμφξ, μζ πμζιέκεξ έθεβακ ιεηαλφ ημοξ: «Αξ πάιε θμζπυκ ζηδ Βδεθεέι κα δμφιε
ημ βεβμκυξ αοηυ πμο ιαξ βκςζημπμίδζε μ Κφνζμξ». Καζ πήβακ ιε ζπμοδή, ηαζ
ανήηακ ημ Βνέθμξ, ηδ Μανία, ημκ Ηςζήθ ηαζ ηδ αθχιδ. Ο ηυπμξ έθαιπε απυ θςξ.
Αθμφ μζ πμζιέκεξ είδακ ημ βεβμκυξ πμο ημοξ ακαημζκχεδηε, ημ δζαηήνολακ πακημφ.
Πνζκ θφβμοκ απυ ηδ θάηκδ, πνμζηφκδζακ ημ Βνέθμξ ηαζ επέζηνερακ δμλάγμκηαξ
ηαζ οικχκηαξ ημκ Κφνζμ βζα υθα υζα άημοζακ ηαζ είδακ (Λμοηάξ 2:1-20).
Σδκ διένα αοηή πναβιαημπμζήεδηακ μζ πνμθδηείεξ ζπεηζηά ιε ηδ βέκκδζδ
ημο Κονίμο απυ αβκή πανεέκμ. Ο πνμθήηδξ Ζζαΐαξ είπε πεζ: «Ηδμφ δ πανεέκμξ εα
ζοθθάαεζ ηαζ εα βεκκήζεζ βζμ, ηαζ εα ημκ μκμιάζμοκ Διιακμοήθ» (Ζζαΐαξ 7:14).
Δπίζδξ, μ πνμθήηδξ Ηεγεηζήθ είπε βζα ημ εαοιαζηυ αοηυ ιοζηήνζμ: «Καζ ιμο
είπε μ Κφνζμξ: „„Ζ πφθδ αοηή είκαζ ηαζ εα ιείκεζ ηθεζζηή. Γεκ εα ακμίλεζ, ηαζ ηακείξ
δεκ εα ηδ δζααεί, δζυηζ μ Κφνζμξ μ Θευξ ημο Ηζναήθ εα εζζέθεεζ δζ‟ αοηήξ ηαζ εα
ιείκεζ ηθεζζηή‟‟» (Ηεγεηζήθ 44:2).
Γζα ημ Παζδί αοηυ μ πνμθήηδξ Γακζήθ είπε: «Κμζημφζα ζε κοηηενζκυ υναια,
ηαζ ζδμφ, Κάπμζμξ ζακ ημκ Τζυ ημο Ακενχπμο ενπυηακ ιε ηζξ κεθέθεξ ημο μονακμφ!
Δνπυηακ πνμξ ημκ Παθαζυ ηςκ Ζιενχκ, ηαζ Σμκ έθενκακ εκχπζυκ Σμο. Καζ Σμο
δυεδηε δ ελμοζία, δ ηζιή ηαζ δ ααζζθεία, ηαζ εα Σμκ οπδνεηήζμοκ υθμζ μζ θαμί, μζ
θοθέξ ηαζ μζ βθχζζεξ. Ζ ελμοζία Σμο είκαζ αζχκζα ελμοζία ηαζ δεκ εα πανέθεεζ, ηαζ
δ ααζζθεία Σμο δεκ εα ηαηαζηναθεί» (Γακζήθ 7:13-14).
Αηυιδ μ πνμθήηδξ Ηενειίαξ είπε: «„„Ηδμφ, ένπμκηαζ διένεξ‟‟, θέβεζ μ Κφνζμξ,
„„ηαηά ηζξ μπμίεξ εα ακαζηήζς βζα ημκ Γαοΐδ ηθαδί δζηαζμζφκδξ. Θα ααζζθεφζεζ ηαζ
εα αηιάζεζ Βαζζθέαξ, μ Οπμίμξ εα εβηαεζδνφζεζ ζηδ βδ ημ μνευ ηαζ ημ δίηαζμ. Καηά
ηζξ διένεξ Σμο μ Ημφδαξ εα ζςεεί ηαζ μ Ηζναήθ εα ηαημζηήζεζ ιε αζθάθεζα. Σμ
υκμια ιε ημ μπμίμ εα απμηθδεεί εα είκαζ Ηςζεδέη [= Ο Κφνζμξ είκαζ δ δζηαζμζφκδ
ιαξ]‟‟» Ηενειίαξ 23:5-6).
Μεηά απ‟ υθα αοηά, αξ ζηναθμφιε κμενά πνμξ ηδ θάηκδ ηδξ Βδεθεέι, υπμο μ
Τζυξ ημο Θεμφ έηεζημ έκζανημξ ηαηά ημκ ηαζνυ ηδξ Γεκκήζεχξ Σμο, ηαζ αξ
ζηαεμφιε αηεκίγμκηαξ ιε ζζςπή ηαζ ζεααζιυ ακηάλζμ ημο ιοζηδνίμο ηδξ
Δκακενςπίζεςξ ημο Θεμφ, ηαζ ηδξ Γεκκήζεχξ Σμο ζε ιζα θάηκδ βζα ηδ ζςηδνία
ιαξ. Αξ ζοκεζδδημπμζήζμοιε υηζ ιαξ δζδάζηεζ ιέζς ημο ιοζηδνίμο αοημφ κα
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πενζθνμκμφιε ημκ ηυζιμ ηαζ υθδ ηδ ιαηαζυηδηά ημο, υηζ ιαξ ηαθεί κα είιαζηε
ηαπεζκμί ηαζ κα αβαπμφιε ημκ πθδζίμκ ιαξ θνμκηίγμκηαξ βζα ημ ηαθυ ημο, ηαζ υηζ εα
πνέπεζ κα γμφιε ιε ανεηή ηαζ αβζυηδηα, ζφιθςκα ιε ημ μνευδμλμ ήεμξ, πςνίξ κα
αβκμμφιε πμηέ ηδ ιεβάθδ ηζιή πμο ιαξ δςνήεδηε ιε ηδ εεία Σμο Δκακενχπζζδ.
Έπμκηαξ ηδνήζεζ ηδ κδζηεία ηςκ Υνζζημοβέκκςκ ηαζ έπμκηαξ θεάζεζ ζηδκ
έκδμλδ αοηή εμνηή, αξ ηδκ οπμδεπεμφιε ιε αβκυηδηα ηαζ ηαθςζφκδ. Αξ απθχζμοιε
ημ πένζ ιαξ βζα κα ακαημοθίζμοιε ημκ αζεεκή, κα αμδεήζμοιε ημκ πηςπυ, ηαζ κα
βίκμοιε υνβακα εζνήκδξ ηαζ ηαηαθθαβήξ ιεηαλφ ηςκ ακενχπςκ, πνμζθαιαάκμκηαξ
ημκ Κφνζυ ιαξ, μ Οπμίμξ έπεζ εβηαεζδνφζεζ ηδκ αζχκζμ εζνήκδ, ιε πανάδεζβια ηδκ
Δκακενχπζζή Σμο. Αξ γδηήζμοιε ιε ζηεζίεξ απυ ημκ Θευ κα ιαξ εθεήζεζ, κα ιαξ
ζοβπςνήζεζ ηζξ αιανηίεξ, κα εοθμβεί ηζξ ζοκάλεζξ ιαξ, κα πανίγεζ ιαηνμδιένεοζδ
ζηδκ Αοημφ Αβζυηδηα ημκ πάπα [ηάδε], πάπα Αθελακδνείαξ ηαζ παηνζάνπδ ηδξ
Απμζημθζηήξ Έδναξ ημο αβίμο Μάνημο, ηαζ κα ηδνεί ηδκ παηνζανπεία ημο εζξ έηδ
πμθθά, ιε πανά, εζνήκδ ηαζ αζθάθεζα βζα ηδκ Δηηθδζία, ηαζ ιε αφλδζδ ημο θαμφ
Σμο ζηδκ ανεηή. Δίεε μ Θευξ κα ιαξ αλζχζεζ κα εμνηάζμοιε ηαζ ζημ ιέθθμκ πμθθέξ
θμνέξ ηδκ εμνηή αοηή, βειάημζ απυ ηδκ εοθμβία ημο Κονίμο ηαζ ςηήνα ιαξ Ηδζμφ
Υνζζημφ, μ Οπμίμξ ήθεε βζα ηδ ζςηδνία ιαξ.
Σε Δθείλνλ αλήθεη αηώληα ε δόμα θαη ε ηηκή. Ακήλ.

Ημέπα ηπιακοζηή ηος μηνόρ Κιάσκ
1) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Ησάλλνπ, πξσζηεξέσο ηεο θήηεο.
1) Σδκ διένα αοηή ημζιήεδηε μ άβζμξ Ηςάκκδξ, πνςεζενέαξ (δβμφιεκμξ) ηδξ
ηήηδξ. ηακ πεζνμημκήεδηε πνςεζενέαξ ηδξ ιμκήξ ημο αβίμο Μαηανίμο, θχηζζε
υθδ ηδκ ένδιμ ηαζ έβζκε παηέναξ πμθθχκ αβίςκ. Μεηαλφ ηςκ αβίςκ αοηχκ ήηακ μ
αααάξ Γηααάνβηα ηαζ μ αααάξ Ααναάι, δφμ θαιπνμί αζηένεξ· μ αααάξ Μδκάξ,
επίζημπμξ Θιμφεςξ, μ αααάξ Εαπανίαξ ηαζ πμθθμί άθθμζ, δζά ηςκ μπμίςκ πμθθέξ
ροπέξ ζχεδηακ.
Λυβς ηδξ αβζυηδηαξ ηαζ ηδξ ιεβάθδξ ημο εοζέαεζαξ, υηακ ημζκςκμφζε ημκ
ηυζιμ ιπμνμφζε κα δζαηνίκεζ πμζμζ ήηακ αιανηςθμί ηαζ πμζμζ δίηαζμζ. Ανηεηέξ
θμνέξ είδε ημκ Υνζζηυ κα πενζζημζπίγεηαζ απυ αββέθμοξ επάκς ζημ εοζζαζηήνζμ.
Κάπμηε είδε έκακ ζενέα ιε ηαηή θήιδ κα ένπεηαζ ζηδκ εηηθδζία
πενζηοηθςιέκμξ απυ πμκδνά πκεφιαηα. ηακ μ ζενέαξ έθεαζε ζηδκ είζμδμ ηδξ
εηηθδζίαξ, άββεθμξ Κονίμο αβήηε απυ ημ εοζζαζηήνζμ ιε πφνζκδ νμιθαία ζημ πένζ
ηαζ έδζςλε ηα πμκδνά πκεφιαηα. Ο ζενέαξ ιπήηε ζηδκ εηηθδζία, θυνεζε ηα άιθζα,
ηέθεζε ηδ Θεία Λεζημονβία ηαζ ημζκχκδζε ημκ ηυζιμ. ηακ ηεθείςζε, έαβαθε ηα
άιθζα ηαζ αβήηε απυ ηδκ εηηθδζία. Συηε ηα πμκδνά πκεφιαηα επέζηνερακ ζ‟ αοηυκ.
Αοηυ ημ ακέθενε μ άβζμξ Ηςάκκδξ ζημοξ αδεθθμφξ ιμκαπμφξ βζα κα ημοξ πεζ υηζ δεκ
οπάνπεζ ηαιιία δζαθμνά ιεηαλφ ημο αιανηςθμφ ηαζ ημο ιδ αιανηςθμφ ζενέα υηακ
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ηεθεί ηα Μοζηήνζα ηδξ Δηηθδζίαξ. Γζυηζ δ ιεημοζίςζδ ημο άνημο ηαζ ημο μίκμο ζε
χια ηαζ Αίια Υνζζημφ βίκεηαζ πάνζκ ημο θαμφ.
Αηυιδ ημοξ είπε ηδκ ελήξ πανααμθή: «πςξ δ εζηυκα ημο αοημηνάημνα είκαζ
ηοπςιέκδ ζηδ ζθναβίδα ημο, πμο είκαζ απυ ζίδδνμ ή πνοζυ, ηαζ είκαζ ιία ηαζ
ιμκαδζηή αοηή δ ζθναβίδα, έηζζ ηαζ δ ζενςζφκδ είκαζ δ ίδζα βζα ημοξ αιανηςθμφξ
ηαζ ημοξ δζηαίμοξ, ηαζ μ Κφνζμξ ακηαιμίαεζ ηαεέκα ζφιθςκα ιε ηα ένβα ημο.
Ο άβζμξ Ηςάκκδξ οπέθενε πμθθέξ δμηζιαζίεξ. Αζπιαθςηίζεδηε απυ ημοξ
Βεναενίκμοξ, μζ μπμίμζ ημκ πήβακ ζηδ πχνα ημοξ, υπμο έιεζκε επί πμθθά έηδ, ηαηά
ηδ δζάνηεζα ηςκ μπμίςκ οπεαθήεδ ζε ααζακζζηήνζα. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ
αζπιαθςζίαξ ημο βκχνζζε ημκ άβζμ αιμοήθ, δβμφιεκμ ηδξ ιμκήξ Καθαιυκ.
Με ηδ πάνδ ημο Θεμφ, επέζηνερε ζηδ ιμκή. ηακ πθδνμθμνήεδηε ζε υναια
ηδκ διένα ηδξ ημίιδζήξ ημο, ηάθεζε ημοξ αδεθθμφξ ηαζ ημοξ πνμέηνερε κα ηδνμφκ
ηζξ Γέηα Δκημθέξ, κα ααδίγμοκ ζηδκ μδυ ηςκ αβίςκ παηένςκ, ηαζ κα ιεηέπμοκ ζηδκ
«ηαθή ιενίδα» ηαζ ηδκ ηθδνμκμιία ηδξ Βαζζθείαξ ηςκ Οονακχκ. Λίβμ ιεηά
αννχζηδζε ηαζ είδε πθήεμξ αβίςκ κα ένπεηαζ κα παναθάαεζ ηδκ ροπή ημο· ηυηε
πανέδςζε ηδκ ροπή ημο ζηα πένζα ημο Κονίμο. Καηυπζκ μζ αδεθθμί έθενακ ημ
ζηήκςιά ημο ζηδκ εηηθδζία ηαζ, θυβς ηδξ ιεβάθδξ ημοξ αβάπδξ βζ‟ αοηυκ ηαζ ηδξ
εδναίαξ πίζηδξ ημοξ ζηδκ αβζυηδηά ημο, θφθαλακ έκα ηειάπζμ απυ ημ ζάαακυ ημο, ημ
μπμίμ έβζκε πδβή ζάζεςξ πμθθχκ αζεεκχκ. Ο παηέναξ αοηυξ έγδζε εκεκήκηα έηδ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Ακήλ.
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Ο ΕΤΛΟΓΗΜΕΝΟ ΜΗΝΑ ΣΟΜΠΑ
Ημέπα ππώηη ηος μηνόρ Σόμπα
1) Σν καξηχξην ηνπ αξρηδηαθφλνπ ηεθάλνπ.
2) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ Λενληίνπ.
1) Σδκ διένα αοηή ιανηφνδζε μ άβζμξ ηέθακμξ, μ ανπζδζάημκμξ, ηαζ
πνςημιάνηοναξ. Ο εοαββεθζζηήξ Λμοηάξ ακαθένεζ βζ‟ αοηυκ ζηζξ Πνάλεζξ ηςκ
Απμζηυθςκ: «Ο ηέθακμξ, βειάημξ πίζηδ ηαζ δφκαιδ, έηακε εαφιαηα ηαζ ζδιεία
ιέζα ζημκ θαυ» (Πνάλεζξ 6:8).
Οζ Δαναίμζ ημκ θευκδζακ, ημκ ζοκέθααακ ηαζ ημκ έθενακ ζημ οκέδνζυ ημοξ.
Δηεί, έζηδζακ ρεοδμιάνηονεξ, μζ μπμίμζ είπακ: «Ο άκενςπμξ αοηυξ δεκ παφεζ κα
αθαζθδιεί ηαηά ημο αβίμο αοημφ ηυπμο ηαζ ημο κυιμο. Σμκ αημφζαιε κα θέεζ υηζ
αοηυξ μ Ηδζμφξ μ Ναγςναίμξ εα ηαηαζηνέρεζ ημκ ηυπμ αοηυ ηαζ εα αθθάλεζ ηα έεζια
πμο ιαξ πανέδςζε μ Μςοζήξ» (Πνάλεζξ 6:12-13). Καζ αηεκίγμκηάξ ημκ υθμζ υζμζ
ηάεμκηακ ζημ οκέδνζμ, είδακ ημ πνυζςπυ ημο κα είκαζ ζακ πνυζςπμ αββέθμο
(Πνάλεζξ 6:13).
Καζ είπε μ ανπζενέαξ: «Έηζζ έπμοκ υθα αοηά πνάβιαηζ;». Ο άβζμξ ηέθακμξ
ημοξ απάκηδζε ιε πεζζηζηά θυβζα ηαζ ημο ελέεεζε υθδ ηδκ ζζημνία απυ ημκ Ααναάι
έςξ ημκ Μςοζή: ηδκ έλμδμ ημο Ααναάι απυ ηδ Υαννάκ, ηδ βέκκδζδ ηαζ ηδκ
πενζημιή ημο Ηζαάη, ημο Ηαηχα ηαζ ηςκ βζςκ ημο, ηδκ πχθδζδ ημο Ηςζήθ απυ ημοξ
αδεθθμφξ ημο, ηαζ ημ πχξ μ Ηςζήθ θακενχεδηε ζ‟ αοημφξ. Μεηά μ άβζμξ ηέθακμξ
ζοκέπζζε αθδβμφιεκυξ ημοξ υθα ηα βεβμκυηα ιέπνζ ηδκ μζημδυιδζδ ημο Ναμφ.
Σέθμξ, έηθεζζε ηδκ μιζθία ημο θέβμκηαξ: «ηθδνμηνάπδθμζ ηαζ απενίηιδημζ ζηδκ
ηανδζά ηαζ ζηα αοηζά, πάκημηε ακηζηάζζεζεε ζημ Άβζμ Πκεφια, υπςξ ηαζ μζ παηένεξ
ζαξ. Πμζμκ απυ ημοξ πνμθήηεξ δεκ έεεζακ οπυ δζςβιυκ μζ παηένεξ ζαξ; Μάθζζηα,
θυκεοζακ εηείκμοξ πμο πνμακήββεζθακ ηδκ έθεοζδ ημο Γζηαίμο, ημο Οπμίμο ζεζξ
ηχνα βίκαηε πνμδυηεξ ηαζ θμκζάδεξ· θάααηε ημκ κυιμ δζ‟ αββέθςκ ηαζ δεκ ημκ
θοθάλαηε (Πνάλεζξ 7:51-53).
Αημφβμκηαξ αοηά, μζ ηανδζέξ ημοξ ημιιαηζάγμκηακ, ηαζ έηνζγακ ηα δυκηζα
ημοξ εκακηίμκ ημο. Ο ηέθακμξ, ηαεχξ ήηακ πθήνδξ Πκεφιαημξ Αβίμο, αηεκίγμκηαξ
ζημκ μονακυ είδε ηδ δυλα ημο Θεμφ ηαζ ημκ Ηδζμφ κα ζηέηεηαζ δελζά ημο Θεμφ, ηαζ
είπε: «Ηδμφ, αθέπς ημοξ μονακμφξ ακμζβιέκμοξ, ηαζ ημκ Τζυ ημο ακενχπμο κα
ζηέηεηαζ δελζά ημο Θεμφ».
Συηε μζ Δαναίμζ έηναλακ, ημο έηθεζζακ ηα αοηζά, ηαζ υνιδζακ ιε ιία θςκή
εκακηίμκ ημο. Αθμφ ημκ έαβαθακ έλς απυ ηδκ πυθδ, άνπζζακ κα ημκ θζεμαμθμφκ.
Δκχ θμζπυκ ημκ θζεμαμθμφζακ, μ ηέθακμξ πνμζεοπυηακ ζημκ Κφνζμ ηαζ
έθεβε: «Κφνζε Ηδζμφ, δέλμο ημ πκεφια ιμο». Μεηά βμκάηζζε, ηαζ θχκαλε δοκαηά:
«Κφνζε, ιδ θμβανζάζεζξ βζ‟ αοημφξ ηδκ αιανηία αοηή». Καζ θέβμκηαξ αοηά,
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πανέδςζε ημ πκεφια (Πνάλεζξ 7:51-60). Σέθμξ, ηάπμζμζ εοθααείξ άκδνεξ πήνακ ημ
ζχια ημο βζα κα ημ εκηαθζάζμοκ ηαζ ημκ ενήκδζακ πμθφ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ιανηφνδζε μ άβζμξ Λευκηζμξ, μ μπμίμξ ήηακ απυ ηδ ονία
ηαζ έγδζε επί ηςκ διενχκ ημο αζεαμφξ αοημηνάημνα Μαλζιζακμφ. ηακ μ
Μαλζιζακυξ άημοζε βζα ημκ άβζμ αοηυ ηαζ ηδ θαηνεία ημο βζα ημκ Υνζζηυ, έζηεζθε
ακενχπμοξ ημο κα ημο ημκ θένμοκ. Πνμζπάεδζε κα ημκ δεθεάζεζ ιε πμθθά πνήιαηα,
χζηε κα ανκδεεί ηδ θαηνεία ημο Υνζζημφ ηαζ κα πνμζηοκήζεζ ηα είδςθα.
Ο άβζμξ αρήθδζε ηα θυβζα ημο αοημηνάημνα ηαζ πενζθνυκδζε ηζξ οπμζπέζεζξ
ημο, αδζαθμνχκηαξ βζα ηζξ απεζθέξ ημο υηζ εα ημκ οπμαάθεζ ζε ααζακζζηήνζα.
Δλμνβζζιέκμξ μ αοημηνάημναξ, δζέηαλε κα ημκ δέζμοκ ζημκ ηνμπυ ηαζ κα ημκ
ζθίλμοκ, ιεηά κα ημκ δείνμοκ ιε ηανθζά ηαζ φζηενα κα ημκ πεηάλμοκ ζε ηαοηυ θάδζ.
Ο άβζμξ ηα οπέιεζκε υθα, ηαζ μ Κφνζμξ Υνζζηυξ ημκ ειρφπςκε ηαζ ημκ εενάπεοε.
ηακ πθέμκ μ αοημηνάημναξ ημονάζεδηε κα ημκ οπμαάθθεζ ζε ααζακζζηήνζα,
δζέηαλε κα ημκ απμηεθαθίζμοκ· έηζζ, μ άβζμξ Λευκηζμξ έθααε ημκ ζηέθακμ ημο
ιανηονίμο. Πμθθά ζδιεία ηαζ εαφιαηα ηεθέζεδηακ δζά ημο ζηδκχιαηυξ ημο, ιε
απμηέθεζια κα βίκεζ πμθφ βκςζηυξ ζε υθδ ηδ ονία. ημ υκμιά ημο ηηίζεδηακ
ανηεημί καμί ηαζ ιμκέξ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Aκήλ.

Ημέπα δεςηέπα ηος μηνόρ Σόμπα
1) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Θεσλά, δεθάηνπ έθηνπ παηξηάξρνπ Αιεμαλδξείαο.
2) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ Καιιηλίθνπ, επηζθφπνπ Οζήκ.
1) Σδκ διένα αοηή ηαηά ημ έημξ 300 ι.Υ. ημζιήεδηε μ άβζμξ Θεςκάξ, δέηαημξ
έηημξ παηνζάνπδξ Αθελακδνείαξ. Ο άβζμξ αοηυξ ήηακ δίηαζμξ, πνάμξ, θυβζμξ,
εοβεκζηυξ ζημοξ ηνυπμοξ, ηαζ αβαπμφζε υθμ ημκ ηυζιμ. Με πκεφια θζθίαξ ηαζ
εοβέκεζαξ πνμξ υθμοξ, ιπυνεζε κα ηηίζεζ καυ ζηδκ Αθελάκδνεζα ζημ υκμια ηδξ
Θεμηυημο Πανεέκμο Μανίαξ.
Μέπνζ ηδκ επμπή ημο μζ πζζημί πνμζεφπμκηακ ηαζ ηεθμφζακ ηζξ αημθμοείεξ
ημοξ ζηα ζπίηζα ηαζ ζε ζπήθαζα, θμαμφιεκμζ ημοξ απίζημοξ. Ο πάπαξ Θεςκάξ,
ζοιπενζθενυιεκμξ ιε ζμθία ηαζ εοβέκεζα πνμξ αοημφξ (ημοξ απίζημοξ), ηαηυνεςκε
κα πναβιαημπμζεί αοηυ πμο επζεοιμφζε. Μεηέζηνερε πμθθμφξ απυ αοημφξ ζηδκ
πίζηδ ημο Κονίμο Υνζζημφ ηαζ ημοξ αάπηζγε.
Καηά ημ πνχημ έημξ ηδξ παηνζανπείαξ ημο αάπηζζε ημκ άβζμ Πέηνμ, μ μπμίμξ
ημκ δζαδέπεδηε ζημκ απμζημθζηυ ενυκμ ημο αβίμο Μάνημο ςξ μ δέηαημξ έαδμιμξ
παηνζάνπδξ. Λέβεηαζ υηζ πεζνμεέηδζε ημκ άβζμ Πέηνμ ακαβκχζηδ ζηδκ δθζηία ηςκ
πέκηε εηχκ, ανβυηενα ημκ πεζνμηυκδζε δζάημκμ ζηδκ δθζηία ηςκ δχδεηα εηχκ, ηαζ
ςξ ζενέα ζηδκ δθζηία ηςκ δεηαέλδ εηχκ.

205

Δπί ηςκ διενχκ ημο αβίμο αοημφ, ειθακίζεδηε ζηδκ Αθελάκδνεζα ηάπμζμξ
μκυιαηζ ααέθθζμξ, μ μπμίμξ δίδαζηε υηζ μ Παηήν, μ Τζυξ ηαζ ημ Άβζμ Πκεφια είκαζ
έκα πνυζςπμ. Συηε μ άβζμξ ημκ ακαεειάηζζε ηαζ απάκηδζε απμθαζζζηζηά ζηδκ
αίνεζή ημο πνμζημιίγμκηαξ πεζζηζηέξ απμδείλεζξ.
Αθμφ μθμηθήνςζε ηδκ επίβεζα πμνεία ημο, ηαζ έπμκηαξ ιείκεζ ζημκ ενυκμ ημο
αβίμο Μάνημο επί δεηαεκκέα έηδ, ημζιήεδηε εκ εζνήκδ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο. Aκήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ιανηφνδζε μ άβζμξ Καθθίκζημξ, επίζημπμξ Οζήι.
ηακ μ αοημηνάημναξ Γζμηθδηζακυξ πθδνμθμνήεδηε πςξ μ άβζμξ Καθθίκζημξ
δίδαζηε ημοξ ακενχπμοξ κα απέπμοκ απυ ηδκ εζδςθμθαηνία, έζηεζθε ακενχπμοξ ημο
κα ημκ ζοθθάαμοκ ηαζ κα ημκ οπμαάθμοκ ζε ααζακζζηήνζα. ηακ μ άβζμξ έιαεε βζα
ημοξ απεζηαθιέκμοξ ημο αοημηνάημνα, ηάθεζε ημκ θαυ ηδξ επζζημπήξ ημο ζηδκ
πυθδ Οζήι. Σέθεζε ηδ Θεία Λεζημονβία ηαζ, αθμφ ημοξ ημζκχκδζε χια ηαζ Αίια
Υνζζημφ, ημοξ είπε: «Γεκ εα λακαδείηε ημ πνυζςπυ ιμο». Ο ζοβηεκηνςιέκμξ
ηυζιμξ, πανυηζ έηθαρε πζηνά, δεκ ιπυνεζε κα ημκ απμηνέρεζ απυ ημ κα παναδμεεί
ζημοξ αοημηναημνζημφξ απεζηαθιέκμοξ, μζ μπμίμζ ημκ πήνακ ηαζ ημκ πανέδςζακ
ζημκ δζμζηδηή ηδξ Ακηζκυδξ Αννζακυ. Αοηυξ ημκ οπέααθε ζε δζάθμνα ααζακζζηήνζα,
υιςξ μ Κφνζμξ ημκ εενάπεοε ηαζ ημκ εκδοκάιςκε. Μεηά απ‟ αοηυ, μ δζμζηδηήξ ημκ
πήβε ζηδκ πυθδ Έκηημο, υπμο ημκ οπέααθε εη κέμο ζε ααζακζζηήνζα. ηακ πθέμκ
ημονάζεδηε κα ααζακίγεζ ημκ άβζμ, δζέηαλε κα ημο ηυρμοκ ημ πένζ.
Καηυπζκ ημκ πήβε ιε πθμίμ ζηδκ πυθδ Σμοπ. ηακ μ άβζμξ ηαηάθααε, εκυζς
ήηακ ζημ πθμίμ, υηζ πθδζίαγε δ χνα ηδξ ακαπχνδζήξ ημο απυ ημκ ιάηαζμ ημφημ
ηυζιμ, είπε ζε έκακ πζζηυ καφηδ: «Δάκ πεεάκς, υηακ θεάζμοιε ζηδκ λδνά πέηαλε
ημ ζχια ιμο ζε έκακ θυθμ».
ηακ θμζπυκ μ άβζμξ Καθθίκζημξ ημζιήεδηε, μ καφηδξ έηακε υπςξ ημο είπε
οπμδείλεζ. Μενζημί πζζημί, ιε εεία εκημθή, ήθεακ ηαζ έθααακ ημ ζχια ημο αβίμο, ημ
ηφθζλακ ζε ζάαακα ηαζ ημ έηνορακ ζημ ζπίηζ ημοξ, ιέπνζ ημ ηέθμξ ηδξ πενζυδμο ηςκ
δζςβιχκ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Aκήλ.

Ημέπα ηπίηη ηος μηνόρ Σόμπα
1) Μλήκε ηεο ζθαγήο ησλ λεπίσλ ηεο Βεζιεέκ κεηά απφ δηαηαγή ηνπ
βαζηιέα Ζξψδε.
1) Σδκ διένα αοηή, ηαηά ημ δεφηενμ έημξ απυ ηδξ Γεκκήζεςξ ημο Υνζζημφ,
ιανηφνδζακ ηα κήπζα ηδξ Βδεθεέι.
ηακ μ ααζζθέαξ Ζνχδδξ ηάθεζε ηνοθά ημοξ Μάβμοξ ηαζ πνμζδζυνζζε ημκ
πνυκμ ηδξ ειθάκζζδξ ημο άζηνμο, ημοξ έζηεζθε ζηδ Βδεθεέι θέβμκηάξ ημοξ:
«Πδβαίκεηε ηαζ ζζβμονεοεείηε βζα ημ Παζδί. ηακ Σμ ανείηε, πείηε ηαζ ζ‟ ειέκα,
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χζηε κα πάς ηζ εβχ κα Σμ πνμζηοκήζς». ηακ μζ Μάβμζ έθεαζακ ζημ ζπίηζ,
ανήηακ ημ Παζδί ιαγί ιε ηδ ιδηένα Σμο Μανία· ηυηε έπεζακ ηαζ Σμ πνμζηφκδζακ,
ηαζ, αθμφ άκμζλακ ημοξ εδζαονμφξ ημοξ, Σμο πνμζέθενακ ςξ δχνα πνοζυ, θζαάκζ
ηαζ ζιφνκα. Έπεζηα, αθμφ άββεθμξ Κονίμο ημφξ εζδμπμίδζε ζε υκεζνμ κα ιδ
βονίζμοκ ζημκ Ζνχδδ, επέζηνερακ ζηδ πχνα ημοξ απυ άθθμ δνυιμ.
Μεηά ηδκ ακαπχνδζδ ηςκ Μάβςκ, άββεθμξ Κονίμο ειθακίζεδηε ζε υκεζνμ
ζημκ Ηςζήθ ηαζ ημο είπε: «ήης ηαζ πάνε ημ Παζδί ηαζ ηδ ιδηένα Σμο, ηαζ
πδβαίκεηε ζηδκ Αίβοπημ. Μείκεηε εηεί ιέπνζ κα ζαξ πς, δζυηζ μ Ζνχδδξ εα
ακαγδηήζεζ ημ Παζδί βζα κα Σμ εακαηχζεζ».
Ο Ηςζήθ ζδηχεδηε ιέζα ζηδ κφηηα, πήνε ημ Παζδί ηαζ ηδ ιδηένα Σμο, ηαζ
ακαπχνδζακ βζα ηδκ Αίβοπημ, υπμο πανέιεζκακ ιέπνζ ημκ εάκαημ ημο Ζνχδδ.
Δηπθδνχεδηε έηζζ αοηυ πμο είπε πεζ μ Κφνζμξ δζά ημο πνμθήημο: «Απυ ηδκ Αίβοπημ
ηάθεζα ημκ Γζμ Μμο» (Μαηεαίμξ 2:7-15, Χζδέ 11:1).
ημ ιεηαλφ μ Ζνχδδξ, αθέπμκηαξ υηζ ημκ εκέπαζλακ μζ Μάβμζ, εφιςζε πμθφ.
Συηε, ζηέθκμκηαξ ζηναηζχηεξ, θυκεοζε υθα ηα κήπζα απυ δφμ εηχκ ηαζ ηάης πμο
ήηακ ζηδ Βδεθεέι ηαζ ζε υθα ηα πενίπςνά ηδξ, ζφιθςκα ιε ημκ πνυκμ πμο
πνμζδζυνζζε απυ ημοξ Μάβμοξ. ημπυξ ημο ήηακ κα θμκεφζεζ, ιεηαλφ ηςκ παζδζχκ
πμο εα θμκεφμκηακ, ηαζ ημκ Ηδζμφ.
Παναδίδεηαζ υηζ μ Ζνχδδξ ζπεδίαζε κα επζηφπεζ ημκ πμκδνυ ζηυπμ ημο
ζηέθκμκηαξ ακενχπμοξ ημο ζηδ Βδεθεέι ηαζ υθα ηα πενίπςνά ηδξ θέβμκηαξ: «Δίκαζ
δζαηαβή ημο ηαίζανα κα ηαηαιεηνδεμφκ υθα ηα κήπζα απυ δφμ εηχκ ηαζ ηάης».
Έηζζ, άνπαλακ εηαηυκ ζανάκηα ηέζζενζξ πζθζάδεξ κήπζα απυ ηδκ αβηαθζά ηδξ
ιδηέναξ ημοξ. Ο Ζνχδδξ ζηέθεδηε υηζ μ Ηδζμφξ εα ήηακ ακάιεζα ζηα κήπζα αοηά.
Καηυπζκ έζηεζθε έκακ αλζςιαηζηυ ιε πίθζμοξ ζηναηζχηεξ, μζ μπμίμζ ηαηέζθαλακ υθα
αοηά ηα κήπζα ζ‟ έκα αμοκυ ζε ιία ιυκμ ιένα.
Έηζζ, εηπθδνχεδηε δ πνμθδηεία ημο Ηενειία δ μπμία έθεβε: «Φςκή
αημφζεδηε ζηδ Ραιά, πμθφξ ηθαοειυξ ηαζ μδονιυξ· δ Ραπήθ έηθαζβε ηα παζδζά ηδξ
ηαζ δεκ ιπμνμφζε κα πανδβμνδεεί, δζυηζ δεκ οπήνπακ πθέμκ» (Ηενειίαξ 31:15). Ζ
Βδεθεέι ζπεηίγεηαζ ιε ηδ Ραπήθ, δζυηζ ηα κήπζα θμκεφεδηακ ημκηά ζημκ ηάθμ ηδξ,
πμο ανίζηεηαζ πθδζίμκ ηδξ Βδεθεέι (Γέκεζδ 48:7). Ο άβζμξ Ηςάκκδξ μ εοαββεθζζηήξ
θέεζ ζημ αζαθίμ ηδξ Απμηάθορδξ υηζ είδε ηάης απυ ημ εοζζαζηήνζμ ηζξ ροπέξ
εηείκςκ ηςκ κδπίςκ πμο θμκεφεδηακ βζα ημκ Λυβμ ημο Θεμφ ηαζ βζα ηδ ιανηονία
Σμο, κα ηνάγμοκ ηαζ κα θέκε: «Μέπνζ πυηε, άβζε ηαζ αθδεζκέ Κφνζε, δεκ εα δζηάγεζξ
ηαζ δεκ εα εηδζηείζαζ ημ αίια ημοξ απυ εηείκμοξ πμο ηαημζημφκ επάκς ζηδ βδ;».
Καζ δυεδηε ζε ηαεέκα απυ αοηά θεοηή ζημθή, ηαζ ημοξ εζπχεδηε κα
ακαπαοεμφκ θίβμ ηαζνυ αηυιδ, ιέπνζ κα μθμηθδνςεεί μ ανζειυξ ηςκ ζφκδμοθχκ
ημοξ ηαζ ηςκ αδεθθχκ ημοξ πμο πνυηεζηαζ κα θμκεοεμφκ υπςξ ηζ αοηά (Απμηάθορδ
Ηςάκκμο 6:9-11).
Ο Ηςάκκδξ θέεζ αηυιδ υηζ ημ ηαζκμφνβζμ άζια ιε ημ μπμίμ δμλάγμκηαζ ηα
ηέζζενα γχα ηαζ μζ πνεζαφηενμζ δεκ ημ βκςνίγμοκ πανά ιυκμ μζ εηαηυκ ζανάκηα
ηέζζενζξ πζθζάδεξ, πμο δεκ ιμθφκεδηακ ιε βοκαίηεξ, δζυηζ είκαζ πανεέκμζ. Αοημί
αημθμοεμφκ, πακημφ υπμο πδβαίκεζ, ημκ Κφνζμ (ημ Ανκίμ), μ Οπμίμξ ζημοπίγεζ ηάεε
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δάηνο απυ ηα ιάηζα ημοξ (Απμηάθορδ Ηςάκκμο 14:3-4). Δοθμβδιέκα είκαζ ηα κήπζα
αοηά ηαζ εοθμβδιέκα ηα ζπθάπκα πμο ηα ηομθυνδζακ.
Οη πξεζβείεο ηνπο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη ηώξα θαη πάληα ν Κύξηόο
καο. Aκήλ.

Ημέπα ηεηάπηη ηος μηνόρ Σόμπα
1) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Ησάλλνπ ηνπ Θενιφγνπ θαη επαγγειηζηνχ.
1) Σδκ διένα αοηή ηαηά ημ έημξ 100 ι.Υ. ημζιήεδηε μ πανεέκμξ άβζμξ
απυζημθμξ ηαζ εοαββεθζζηήξ Ηςάκκδξ, μ μπμίμξ ήηακ βζμξ ημο Εεαεδαίμο. Ο άβζμξ
Ηςάκκδξ μ Υνοζυζημιμξ θέεζ υηζ ανπζηά μ άβζμξ Ηςάκκδξ ήηακ ιαεδηήξ ημο αβίμο
Ηςάκκμο ημο Βαπηζζημφ. Αηυιδ, ήηακ αδεθθυξ ημο αβίμο Ηαηχαμο, μ μπμίμξ
θμκεφεδηε δζά λίθμοξ απυ ημκ Ζνχδδ. Ο Κφνζμξ μκυιαζε ημκ Ηςάκκδ ηαζ ημκ
αδεθθυ ημο Ηάηςαμ «Βμακενβέξ» (Μάνημξ 3:17), πμο ζδιαίκεζ «βζμζ ημο ανμκηήξ»,
ελαζηίαξ ημο ιεβάθμο γήθμο ημοξ ηαζ ηδξ δοκαηήξ ημοξ πίζηδξ. Ο Ηςάκκδξ ήηακ
επίζδξ μ αβαπδιέκμξ ιαεδηήξ ημο Ηδζμφ.
ημκ Ηςάκκδ έπεζε μ ηθήνμξ κα πάεζ ζηδ Μζηνά Αζία. Οζ άκενςπμζ ηδξ
πενζμπήξ αοηήξ είπακ ζηθδνμηνάπδθδ ζοιπενζθμνά· βζ‟ αοηυ, μ Ηςάκκδξ γήηδζε ιε
πνμζεοπή απυ ημκ Υνζζηυ κα είκαζ ιαγί ημο. ημπεφμκηαξ κα πάεζ ζηδκ Έθεζμ ιαγί
ιε ημκ ιαεδηή ημο Πνυπμνμ, επζαζαάζεδηακ ιαγί ζ‟ έκα πθμίμ. ιςξ, ημ πθμίμ ηαε‟
μδυκ καοάβδζε, μπυηε ηάεε επζαάηδξ άνπαλε ιζα ζακίδα απυ ημ καοαβζζιέκμ πθμίμ
βζα κα ζςεεί. Σα ηφιαηα λέαναζακ ημκ Πνυπμνμ ζ‟ έκα κδζί, αθθά μ άβζμξ Ηςάκκδξ
έιεζκε ζηα ηφιαηα ηδξ εαθάζζδξ βζα ανηεηέξ διένεξ, ιέπνζ πμο ηα ηφιαηα, ιε ημ
εέθδια ημο Θεμφ, ημκ έθενακ ζημ ίδζμ κδζί πμο ήηακ ηαζ μ ιαεδηήξ ημο Πνυπμνμξ.
ηακ ζοκακηήεδηακ, ακέπειρακ εοπανζζηίεξ ζημκ Θευ βζα ηδκ πνυκμζά Σμο πνμξ
αοημφξ. Απυ εηεί μ άβζμξ Ηςάκκδξ πήβε ζηδκ Έθεζμ, υπμο ηήνολε ημκ θυβμ ηδξ
ζςηδνίαξ. Οζ ηάημζημζ ηδξ Δθέζμο δεκ δέπεδηακ ανπζηά ημ ιήκοιά ημο, ιέπνζ πμο
ηάπμζα ιένα έκαξ ιμκαπμβζυξ έπεζε ζημκ ηθίαακμ δδιμζίςκ θμοηνχκ, ηςκ μπμίςκ
ηδ δζαπείνζζδ είπε δ ιδηένα ημο. Σμκ έαβαθακ αιέζςξ απυ ηδ θςηζά, αθθά μ
ιμκαπμβζυξ ήηακ κεηνυξ· έηζζ, δ ιδηένα ημο ημκ έηθαρε πζηνά. Συηε μ άβζμξ Ηςάκδξ
πήβε ζημκ κεηνυ, πνμζεοπήεδηε εενιά ζημκ Θευ, έηακε ημ ζδιείμ ημο ζηαονμφ
πάκς απυ αοηυκ, φζηενα θφζδλε ζημ πνυζςπμ ημο κεηνμφ, ηαζ δ γςή επέζηνερε
αιέζςξ ζ‟ αοηυκ. Ζ ιδηένα ημο αβαθθίαζε, θίθδζε ηα πυδζα ημο απμζηυθμο, ηαζ
δάηνοα πανάξ πθδιιφνζζακ ηα ιάηζα ηδξ.
Απυ ηυηε μ ηυζιμξ ενπυηακ κα αημφζεζ ηδ δζδαζηαθία ημο Ηςάκκμο, ηαζ
πμθθμί πίζηεοζακ ηαζ ααπηίζηδηακ απυ ημκ άβζμ Ηςάκκδ. Αοηυ έηακε ημοξ ζενείξ
ηςκ εζδχθςκ κα δοζακαζπεηήζμοκ, ηαζ πνμζπάεδζακ ανηεηέξ θμνέξ κα ημκ
θμκεφζμοκ, αθθά δεκ ιπυνεζακ, δζυηζ μ Κφνζμξ πνμζηαηεφεζ υθμοξ ημοξ εηθεηημφξ
Σμο. Μεηά απυ πμθφ ηυπμ ηαζ αιέηνδηεξ ηαθαζπςνίεξ, μ άβζμξ Ηςάκκδξ ημφξ
μδήβδζε ζηδ βκχζδ ημο Θεμφ ηαζ πεζνμηυκδζε επζζηυπμοξ ηαζ ζενείξ βζ‟ αοημφξ.
Απυ εηεί πήβε ζε άθθεξ πενζμπέξ ηδξ Μζηνάξ Αζίαξ ηαζ ιεηέζηνερε πμθθμφξ
απυ ημοξ ηαημίημοξ ηςκ πενζμπχκ αοηχκ ζηδκ πίζηδ ημο Υνζζημφ.
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Ο άβζμξ Ηςάκκδξ έγδζε εκεκήκηα έηδ. Λυβς ηδξ ιεβάθδξ ημο δθζηίαξ, ημκ
ζήηςκακ ζηα πένζα ηαζ ημκ έθενκακ ζηζξ ζοκάλεζξ ηςκ πζζηχκ. Δηεί ημοξ απδφεοκε
βζα θίβμ ημκ θυβμ, θέβμκηαξ: «Παζδζά ιμο, αβαπάηε αθθήθμοξ» [«κα αβαπάηε μ έκαξ
ημκ άθθμ»]. Έβναρε ημ Δοαββέθζμ πμο θένεζ ημ υκμιά ημο, ηαεχξ ηαζ ημ αζαθίμ ηδξ
Απμηάθορδξ, ζφιθςκα ιε υζα είπε δεζ ζημ κδζί ηδξ Πάηιμο, ημ μπμίμ είκαζ βειάημ
απυ ηα εεία ιοζηήνζα. Έβναρε αηυιδ ηζξ ηνεζξ Δπζζημθέξ πμο θένμοκ ημ υκμιά ημο.
Αηυιδ ήηακ ιαγί ιε ημκ Κφνζμ Ηδζμφ Υνζζηυ ηαηά ηδ Μεηαιυνθςζδ.
Ακεηθίεδ ζημ ζηήεμξ ημο Κονίμο ιαξ ηαηά ημκ Μοζηζηυ Γείπκμ, ηαζ νχηδζε ημκ
Κφνζμ: «Πμζμξ είκαζ εηείκμξ πμο εα ζε πνμδχζεζ;». Δπίζδξ, ζηάεδηε ημκηά ζημκ
ζηαονυ ιαγί ιε ηδκ Πανεέκμ Μανία. Γζ‟ αοηυκ είπε μ Κφνζμξ ζηδ ιδηένα Σμο εκχ
ήηακ επάκς ζημκ ζηαονυ: «Ηδμφ μ οζυξ ζμο»· ηαζ ζημκ Ηςάκκδ είπε: «Ηδμφ δ ιδηένα
ζμο».
ηακ μ άβζμξ δζαζζεάκεδηε υηζ πθδζίαγε δ χνα ηδξ ακαπχνδζήξ ημο απυ ημκ
ιάηαζμ ημφημ ηυζιμ, ηάθεζε ημ πμίικζυ ημο ηαζ ημοξ ημζκχκδζε ημ χια ηαζ ημ
Αίια ημο Κονίμο. Σμοξ ηήνολε ηαζ ημοξ έδςζε εκημθή κα ιείκμοκ εδναίμζ ζηδκ
πίζηδ ημοξ. Έπεζηα απμιαηνφκεδηε θίβμ απυ ηδκ Έθεζμ. Δηεί είπε ζημκ ιαεδηή ημο
ηαζ ζε άθθμοξ πμο ήηακ ιαγί ημο κα ζηάρμοκ έκακ θάηημ βζ‟ αοηυκ. Όζηενα ιπήηε
ιέζα ζημκ θάηημ, φρςζε ηα πένζα ημο, πνμζεοπήεδηε, ηαζ ιεηά ημοξ απμπαζνέηζζε.
Αθμφ ημοξ είπε κα επζζηνέρμοκ ζηδκ πυθδ ηαζ κα ζηενεχζμοκ ημοξ αδεθθμφξ ζηδκ
πίζηδ ημοξ πνμξ ημκ Κφνζμ Ηδζμφ Υνζζηυ, ηαηέθδλε θέβμκηαξ: «Δίιαζ αεχμξ απυ ημ
αίια ζαξ, δζυηζ δεκ οπάνπεζ εκημθή ημο Θεμφ πμο κα ιδ ζαξ ηδ δίδαλα. αξ θές
ηχνα πςξ δεκ εα λακαδείηε ημ πνυζςπυ ιμο ηαζ υηζ μ Θευξ εα ακηαιείρεζ ηαεέκα
ζφιθςκα ιε ηζξ πνάλεζξ ημο».
Αθμφ είπε αοηά, ημο θίθδζακ ημ πένζ ηαζ ηα πυδζα, ηαζ ηαηυπζκ ημκ άθδζακ
ηαζ επέζηνερακ ζηδκ πυθδ. ηακ μ ηυζιμξ έιαεε ηζ είπε ζοιαεί, πήβε εηεί πμο ήηακ
πνζκ μ άβζμξ, ηαζ ημκ ανήηακ κα έπεζ παναδχζεζ ημ πκεφια. Συηε έηθαρακ ηαζ
θοπήεδηακ ααεζά. Μζθμφζακ βζα ηα εαφιαηά ημο ηαζ εαφιαζακ βζα ηδκ πναυηδηά
ημο.
Πανυηζ μ άβζμξ δεκ πέεακε ιανηονζηά, υπςξ έβζκε ιε ημοξ άθθμοξ
απμζηυθμοξ, είκαζ ίζμξ ιε αοημφξ ζηδκ μονάκζα δυλα θυβς ηδξ πανεεκίαξ ηαζ ηδξ
αβζυηδηάξ ημο.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Aκήλ.

Ημέπα πέμπηη ηος μηνόρ Σόμπα
1) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ Δπγελίνπ ηνπ ζηξαηηψηνπ.
1) Σδκ διένα αοηή ιανηφνδζε μ άβζμξ Δοβέκζμξ, μ μπμίμξ ήηακ ζηναηζχηδξ επί
ηδξ ααζζθείαξ ημο Μεβάθμο Κςκζηακηίκμο. Ήηακ θζθεφζπθαπκμξ ηαζ έηακε πμθθέξ
θζθακενςπίεξ. ηακ μ αοημηνάημναξ Κςκζηακηίκμξ είδε ημ ζδιείμ ημο ζηαονμφ, δεκ
ιπμνμφζε κα ηαηακμήζεζ ηδ ζδιαζία ημο, βζαηί αηυιδ δεκ ήηακ πζζηυξ. Ρχηδζε
θμζπυκ ημκ ζηναηζχηδ Δοβέκζμ, μ μπμίμξ ημο είπε υηζ ήηακ ημ ζδιείμ ημο Κονίμο
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Υνζζημφ. Ο αοημηνάημναξ έπεζε ζε ααεεζά ζηέρδ ζπεηζηά ι‟ αοηυ, ζδζαζηένςξ δε
βζα ηδκ πνυηαζδ πμο ήηακ βναιιέκεζ επάκς ζημ ζδιείμ ημο ζηαονμφ: «Δκ ημφης
κίηα» [«Με αοηυ κα κζηάξ»]. Σδ κφηηα μ αοημηνάημναξ είδε ημκ Κφνζμ Υνζζηυ ζε
υκεζνμ, ζημ μπμίμ, αθμφ πνχηα ημο έδεζλε ημ ζδιείμ ημο ζηαονμφ, ιεηά ημο έδςζε
εκημθή κα ηάκεζ ηα ειαθήιαηα ημο ζηναημφ ημο υιμζα ιε αοηυ. Σμ πνςί μ
αοημηνάημναξ έηακε υπςξ ημο είπε πεζ μ Κφνζμξ, ηενδίγμκηαξ έηζζ ημκ πυθειμ ηαηά
ηςκ επενχκ ημο. Δζζήθεε κζηδηήξ ζηδ Ρχιδ ηαζ, αθμφ πνμδβμοιέκςξ έβζκε μ ίδζμξ
πνζζηζακυξ, «φρςζε (ημ) ηέναξ» [= ακφρςζε ηδκ πθεονά, ηδκ πανάηαλδ] ηςκ
πνζζηζακχκ ηαζ ηδκ πίζηδ ημοξ ηαε‟ υθδ ηδκ επζηνάηεζα ηδξ Ρςιασηήξ
Αοημηναημνίαξ.
Ο άβζμξ Δοβέκζμξ μ ζηναηζχηδξ έγδζε ιέπνζ ηδκ δθζηία ηςκ εηαηυκ είημζζ
εηχκ, δδθαδή ιέπνζ ηζξ διένεξ ημο αζεαμφξ αοημηνάημνα Ημοθζακμφ ημο Πανααάηδ.
Μζα ιένα, ηαεχξ πενπαημφζε ζ‟ έκακ δνυιμ ηδξ Ακηζμπείαξ, είδε δφμ ακενχπμοξ κα
ηζαηχκμκηαζ. ηακ εηείκμξ ημοξ ζηαιάηδζε, αοημί ημο γήηδζακ κα ημο πεζ πμζμξ
απυ ημοξ δφμ είπε δίηζμ, ηαεχξ ήηακ έκαξ αλζμζέααζημξ βένμκηαξ. Ο άβζμξ ημοξ
εζνήκεοζε. Συηε, ηάπμζμζ ιμπεδνμί άκενςπμζ ημκ ζοημθάκηδζακ ζημκ αοημηνάημνα
Ημοθζακυ θέβμκηαξ υηζ μ άβζμξ έπεζ αοημακαβμνεοεεί ζε δζηαζηή ηαζ δζμζηδηή ηδξ
πυθδξ. Μεηά απ‟ αοηυ, μ αοημηνάημναξ έθενε ημκ άβζμ Δοβέκζμ εκχπζυκ ημο, ημκ
επέπθδλε ηαζ ημο είπε: «Πμζμξ ζε δζυνζζε δζηαζηή ηαζ δζμζηδηή;». Ο άβζμξ Δοβέκζμξ
ημο απάκηδζε εανναθέα: «Γεκ είιαζ μφηε δζηαζηήξ μφηε δζμζηδηήξ· εζφ
εβηαηέθεζρεξ ηδ θαηνεία ημο Θεμφ ηςκ Οονακχκ, ζημο Οπμίμο ηα πένζα ανίζηεηαζ δ
ροπή ζμο, πνμζηοκείξ αηάεανηα είδςθα ηαζ δεκ αημθμοεείξ ηα αήιαηα εηείκςκ πμο
πνμδβήεδηακ απυ ζέκα. Δβχ ήιμοκ ζηναηζχηδξ ημο δζηαίμο αοημηνάημνα
Κςκζηακηίκμο επί ελήκηα έηδ, ηαεχξ ηαζ ζηναηζχηδξ ηςκ βζςκ ημο ιεηά απ‟ αοηυκ,
ηαζ δεκ είδα πζμ ζαηακζηυ άκενςπμ απυ ζέκα». Ο αοημηνάημναξ ελαβνζχεδηε ιαγί
ημο ηαζ δζέηαλε κα ημκ ζηαονχζμοκ ηαζ κα ημο αάθμοκ ακαιιέκμοξ δαοθμφξ ζηα
πθεονά. Σα έηακακ υθα αοηά, υιςξ μ άβζμξ ηα οπέιεζκε υθα βζα ηδκ αβάπδ ημο πνμξ
ημκ Κφνζμ Υνζζηυ. Σεθζηά μ αοημηνάημναξ δζέηαλε κα απμηεθαθζζεεί. ηακ
πθδζίαζε μ δήιζμξ ημκ άβζμ, εηείκμξ ημο γήηδζε κα πενζιέκεζ βζα κα πνμζεοπδεεί.
Αθμφ ηεθείςζε ηδκ πνμζεοπή ημο, ημκ απμηεθάθζζακ, ηαζ έθααε, έηζζ, ημκ ζηέθακμ
ημο ιανηονίμο.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Aκήλ.
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Ημέπα έκηη ηος μηνόρ Σόμπα
1) Ζ ενξηή ηεο Πεξηηνκήο ηνπ Κπξίνπ.
2) Ζ αλάιεςε ηνπ πξνθήηνπ Ζιηνχ.
3) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Μαξθηαλνχ, νγδφνπ παηξηάξρνπ Αιεμαλδξείαο.
4) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Βαζηιείνπ ηνπ Μεγάινπ, επηζθφπνπ
Καηζαξείαο.
1) Σδκ διένα αοηή δ Δηηθδζία εμνηάγεζ ηδκ Πενζημιή ημο Κονίμο Υνζζημφ, ζημκ
Οπμίμ ακήηεζ δ δυλα. Ο Θευξ είπε μνίζεζ ηδ δζάηαλδ ηδξ πενζμηιήξ ςξ ζδιείμ ημφ υηζ
μ θαυξ Σμο εα βζκυηακ έκαξ ζδζαίηενμξ θαυξ ζε ζπέζδ ιε υθμοξ ημοξ άθθμοξ. Ζ
δζάηαλδ ηδξ πενζημιήξ πνμέαθεπε υηζ ηάεε ανζεκζηυξ απυβμκμξ ημο Ααναάι έπνεπε
κα πενζηιδεεί ηαηά ηδκ υβδμδ διένα απυ ηδ βέκκδζή ημο. Ο Θευξ έεεηε οπυ ηνίζδ
ηάεε ροπή πμο δεκ ηδνμφζε ηδ δζάηαλδ αοηή.
Καεχξ μ Κφνζυξ ιαξ Ηδζμφξ ακήηε ηαηά ζάνηα ζημοξ απμβυκμοξ ημο
Ααναάι, εέθδζε κα πενζηιδεεί ηαηά ηδκ υβδμδ διένα, βζα κα εηπθδνχζεζ ημκ κυιμ
ηαζ κα ιαξ απαθθάλεζ απυ ημ αανφ θμνηίμ ηδξ εκημθήξ αοηήξ, υπςξ θέεζ ηαζ μ
απυζημθμξ Παφθμξ: «Σχνα θές υηζ μ Ηδζμφξ Υνζζηυξ ηήνδζε ηδκ πενζημιή πάνζκ
ημο αθδεείαξ ημο Θεμφ, βζα κα επζαεααζχζεζ ηζξ οπμζπέζεζξ πμο δυεδηακ ζημοξ
παηένεξ» (Ρςιαίμοξ 15:8).
Μαξ έδςζε επίζδξ ημ ζδιείμ ηδξ Καζκήξ Γζαεήηδξ [= ηδξ κέαξ ζοιθςκίαξ]
δζά ημο ααπηίζιαημξ, υπςξ θέεζ ηαζ πάθζ μ απυζημθμξ Παφθμξ: «‟ αοηυκ
πενζηιδεήηαηε ιε απεζνμπμίδηδ πενζημιή, υηακ απεηδοεήηαηε ημ ζχια ηςκ
αιανηζχκ ηδξ ζανηυξ δζά ηδξ πενζημιήξ ημο Υνζζημφ, ηαεχξ ηαθήηαηε ιαγί Σμο ζημ
αάπηζζια ηαζ ακαζηδεήηαηε ιαγί Σμο δζά ηδξ πίζηεςξ ηδξ εκενβείαξ ημο Θεμφ, μ
Οπμίμξ ημκ ακέζηδζε εη κεηνχκ. Καζ ζαξ, πμο ήζαζηακ κεηνμί ζηα αιανηήιαηα ηαζ
ζηδκ αηνμαοζηία ηδξ ζανηυξ ζαξ, ζαξ γςμπμίδζε ιαγί Σμο, ζοβπςνχκηαξ ζαξ υθα
ηα παναπηχιαηα» (Κμθμζζαείξ 2:11-13).
Έηζζ, απαζηεί απυ ειάξ κα ηδνήζμοιε ηδκ πκεοιαηζηή πενζημιή, δδθαδή ηδκ
πενζημιή ηδξ ηανδίαξ, χζηε κα γμφιε βζ‟ Αοηυκ ιε δζηαζμζφκδ ηαζ αβζυηδηα· δζυηζ
θέεζ: «Ακ ηάπμζμξ δεκ βεκκδεεί απυ κενυ ηαζ Πκεφια, δεκ ιπμνεί κα εζζέθεεζ ζηδ
Βαζζθεία ημο Θεμφ» (Ηςάκκδξ 3:5).
Αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα έθααε πχνα δ εκ γςή ακάθδρδ ημο πνμθήημο Ζθζμφ ημο
Θεζαίημο ζημοξ Οονακμφξ. Ο πνμθήηδξ Ζθίαξ έγδζε επί ηδξ ααζζθείαξ ημο ααζζθζά
Aπαάα. Ζ ηανδζά ημο βέιζζε εθίρδ υηακ είδε ημκ ααζζθζά κα έπεζ ιεηαζηναθεί απυ
ηδ θαηνεία ημο Θεμφ ημο Ηζναήθ ζηδ θαηνεία ηςκ εζδχθςκ. Ο Απαάα πακηνεφεδηε
ηδ ααζίθζζζα Ηεγάαεθ, δ μπμία πνμςεμφζε ημοξ ζενείξ ημο Βάαθ· έηζζ, δ
εζδςθμθαηνία δζαδυεδηε επί ηςκ διενχκ ημο. Γζ‟ αοηυ, μ Ζθίαξ ζηάεδηε εκχπζμκ
ημο ααζζθζά ηαζ ημο είπε: «Εεζ μ Κφνζμξ μ Θευξ ηςκ Γοκάιεςκ, μ Θευξ ημο Ηζναήθ,
εκχπζμκ ημο Οπμίμο πανμοζζάζεδηα. Καηά ηα έηδ πμο ένπμκηαζ, δεκ εα οπάνλεζ
δνμζζά ηαζ ανμπή, πανά ιυκμ ιε ημκ θυβμ ημο ζηυιαηυξ ιμο» (Α΄ Βαζζθεζχκ [=Γ΄
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Βαζζθεζχκ] 17:1). Αιέζςξ μζ πμηαιμί ζηένερακ, ηαεχξ δεκ έπεθηε ανμπή ζηδ βδ,
ηαζ δ πθυδ λενάεδηε, ηαζ έπεζε λδναζία ζε υθδ ηδ βδ. Χζηυζμ, μ Θευξ δεκ
εβηαηέθεζρε ημκ γδθςηή δμφθμ ημο. Σμο έδςζε εκημθή κα πάεζ ζημκ πείιαννμ
Υμννάε, απυ ημκ μπμίμ εα έπζκε κενυ. Αηυιδ μζ ηυναηεξ εα ημο έθενκακ εηεί
ηαεδιενζκά ρςιί ημ πνςί ηαζ ηνέαξ ημ απυβεοια.
Ανβυηενα μ Κφνζμξ δζέηαλε ηα κενά ημο πμηαιμφ κα ζηενέρμοκ, αθθά ηαζ
πάθζ δεκ εβηαηέθεζρε ημκ πνμθήηδ Ζθία. Σμο έδςζε εκημθή κα πάεζ ζηδ ανεπηά
ηδξ ζδςκίαξ. Δηεί ανήηε ιζα πήνα πμο ιάγεοε λφθα ηαζ ηδξ γήηδζε κα ημο δχζεζ
ρςιί κα θάεζ. Ζ πήνα ημο απάκηδζε: «Εεζ μ Κφνζμξ μ Θευξ ζμο· δεκ έπς ρςιί, αθθά
ιυκμκ ιζα πμφθηα αθεφνζ ζημ πζεάνζ, ηαζ θίβμ θάδζ ζ‟ έκα αάγμ· δεξ, ιαγεφς δομ
λοθανάηζα βζα κα πάς ηαζ κα θηζάλς θίβμ ρςιί βζα ιέκα ηαζ ηα παζδζά ιμο, κα ημ
θάιε, ηαζ ιεηά κα πεεάκμοιε». Ο Ζθίαξ ηδξ απάκηδζε: «Μδ θμαάζαζ· πήβαζκε ηαζ
ηάκε υπςξ είπεξ, αθθά θηζάλε πνχηα απ‟ αοηυ βζα ιέκα έκα ιζηνυ ηαναέθζ ηαζ θένημ
ιμο, ηαζ έπεζηα θηζάλε βζα ζέκα ηαζ ηα παζδζά ζμο, επεζδή έηζζ θέεζ μ Κφνζμξ: „„Σμ
πζεάνζ ιε ημ αθεφνζ δεκ εα ηεθεζχζεζ, ηαζ ημ αάγμ ιε ημ θάδζ δεκ εα ιεζςεεί, ιέπνζ
ηδκ διένα ηαηά ηδκ μπμία μ Κφνζμξ εα ζηείθεζ ανμπή επί ηδξ βδξ‟‟». Ζ πήνα πήβε ηζ
έηακε υπςξ ημο είπε μ Ζθίαξ· ηαζ έηνςβακ δ ίδζα, μ Ζθίαξ ηαζ δ μζημβέκεζά ηδξ επί
πμθθέξ διένεξ.
Ο Ζθίαξ έιεζκε ιε ηδ πήνα ιέπνζ πμο δ λδναζία ηεθείςζε. Ζ πήνα είπε έκακ
βζμ πμο αννχζηδζε αανζά ηαζ ηεθζηά πέεακε. Βθέπμκηαξ μ πνμθήηδξ ηδ εθίρδ ηδξ
βοκαίηαξ, πήνε ημκ βζμ ηδξ απυ ηδκ αβηαθζά ηδξ, ημκ ακέααζε ζημ οπενχμ, υπμο
έιεκε ηαζ μ ίδζμξ, ηαζ ημκ ημίιδζε ζημ ηνεααάηζ πμο ήηακ λαπθςιέκμξ. Μεηά μ
Ζθίαξ επζηαθέζεδηε ημκ Κφνζμ, μ Οπμίμξ ημκ εζζάημοζε, ηαζ βφνζζε ζημ παζδάηζ δ
ροπή ημο ηαζ επακήθεε ζ‟ αοηυ δ γςή. Συηε μ Ζθίαξ πήνε ημ παζδάηζ, ημ πήβε ηάης
ηαζ ημ πανέδςζε ζηδ ιδηένα ημο γςκηακυ (Α΄ Βαζζθεζχκ [=Γ΄ Βαζζθεζχκ] 17:1723).
ηακ δ Ηεγααέθ έιαεε υηζ μ Ζθίαξ θυκεοζε ιε λίθμξ υθμοξ ημοξ ζενείξ ημο
Βάαθ, ημκ απείθδζε ιε εάκαημ. Συηε μ Ζθίαξ, βζα κα ζςεεί, πήβε ηαζ ηνφθηδηε ζημ
υνμξ Υςνήα. Δηεί μ Κφνζμξ ημο είπε: «Σζ γδηάξ εδχ, Ζθία;». Ο Ζθίαξ Σμφ
απμηνίεδηε: «Δπέδεζλα ιεβάθμ γήθμ πάνζκ ημο Πακημηνάημνμξ Κονίμο· δζυηζ ηα
ηέηκα ημο Ηζναήθ εβηαηέθεζρακ ηδ δζαεήηδ μο, βηνέιζζακ ηα εοζζαζηήνζά μο ηαζ
θυκεοζακ ημοξ πνμθήηεξ μο ιε νμιθαία. Έπς ιείκεζ εκηεθχξ ιυκμξ, ηαζ ιε
ράπκμοκ βζα κα ιε ζημηχζμοκ». Ο Κφνζμξ ημο απάκηδζε: «… Έπς θοθάλεζ επηά
πζθζάδεξ ακενχπμοξ ζημκ Ηζναήθ, ηςκ μπμίςκ ηα βυκαηα δεκ πνμζηφκδζακ ημκ
Βάαθ» (Α΄ Βαζζθεζχκ [=Γ΄ Βαζζθεζχκ] 19:10-18).
ηακ μ Απαάα πέεακε, έβζκε ααζζθζάξ μ Οπμγίαξ, μ μπμίμξ έπναλε πμκδνά
ένβα εκχπζμκ ηςκ μθεαθιχκ ημο Κονίμο ηαζ αάδζζε ζημκ ίδζμ πμκδνυ δνυιμ ιε ημκ
παηένα ημο Απαάα. Ο Οπμγίαξ, θμζπυκ, έπεζε ηάης απυ ημ οπενχμ ημο ζηδ
αιάνεζα ηαζ ηναοιαηίζεδηε. Έηζζ, έζηεζθε αββεθζαθυνμοξ βζα κα ιάεεζ απυ ημκ
Βάαθ, ημκ εευ ημο Αηηανχκ, ακ εα εεναπεουηακ.
Ο πνμθήηδξ Ζθίαξ ζοκάκηδζε ημοξ αββεθζαθυνμοξ ημο Οπμγία ηαζ ημοξ είπε
κα πάκε ηαζ κα πμοκ ζημκ ααζζθζά: «Γεκ οπάνπεζ Θευξ ζημκ Ηζναήθ; Γζ‟ αοηυ
πδβαίκεζξ κα νςηήζεζξ ημκ Βάαθ, ημκ εευ ημο Αηηανχκ; Σχνα, θμζπυκ, έηζζ θέεζ μ
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Κφνζμξ: „„πζ ιυκμ δεκ εα ηαηεαείξ απυ ημ ηνεααάηζ ζημ μπμίμ ακέαδηεξ, αθθά
ζίβμονα εα πεεάκεζξ‟‟».
ηακ μζ αββεθζαθυνμζ ηα ιεηέθενακ αοηά ζημκ ααζζθζά, εηείκμξ ηαηάθααε υηζ
εηείκμξ πμο ηα είπε ήηακ μ πνμθήηδξ Ζθίαξ. Συηε έζηεζθε έκακ πεκηδηυκηανπμ ιε
ημοξ ζηναηζχηεξ ημο κα ανμοκ ημκ Ζθία. Ο πνμθήηδξ ηαευηακ ζηδκ ημνοθή ημο
υνμοξ. Σμο θέεζ μ πεκηδηυκηανπμξ: «Άκενςπε ημο Θεμφ, ζε ηαθεί μ ααζζθζάξ.
Καηέαα ηάης». Καζ μ Ζθίαξ ημφ απμηνίκεηαζ: «Ακ είιαζ άκενςπμξ ημο Θεμφ, εα
πέζεζ θςηζά απυ ημκ μονακυ ηαζ εα ηαηαανμπείζεζ εζέκα ηαζ ημοξ πεκήκηα άκδνεξ
ζμο». Πνάβιαηζ, έπεζε θςηζά απυ ημκ μονακυ, ηαζ ηαηαανυπεζζε αοηυκ ηαζ ημοξ
πεκήκηα άκδνεξ ημο. Καζ λακαζηέθκεζ μ Οπμγίαξ άθθμκ πεκηδηυκηανπμ θέβμκηάξ ημο
κα πεζ ζημκ Ζθία ηα ίδζα υπςξ ηαζ μ πνχημξ. Καζ λακαπέθηεζ θςηζά απυ ημκ μονακυ
ηαζ ηαηαανμπείγεζ ηαζ ημκ άθθμ πεκηδηυκηανπμ ιε ημοξ πεκήκηα άκδνεξ ημο. Ο
ηνίημξ πεκηδηυκηανπμξ πμο ζηάθεδηε έπεζε ζηα βυκαηα εκχπζμκ ημο Ζθία ηαζ ημκ
παναηάθεζε εενιά. Μεηά απ‟ αοηυ, μ Ζθίαξ ζδηχεδηε ηαζ πήβε ιαγί ημο ζημκ
ααζζθζά, ημκ μπμίμ ηαζζ επέπθδλε. Συηε μ ααζζθζάξ πέεακε αιέζςξ (Β΄ Βαζζθεζχκ
[=Γ΄ Βαζζθεζχκ] 1:1-18).
Καηυπζκ μ Ζθίαξ πήβε ζημκ Ημνδάκδ πμηαιυ παίνκμκηαξ ιαγί ημο ηαζ ημκ
οπμηαηηζηυ ημο Δθζζζαίμ. Δηεί ηηφπδζε ιε ημ αζηδηζηυ έκδοιά ημο ημ κενυ ημο
πμηαιμφ ηαζ μ πμηαιυξ ζπίζεδηε ζηα δφμ. Έηζζ, πέναζακ ηαζ μζ δφμ ημκ πμηαιυ ηαζ
αβήηακ απέκακηζ παηχκηαξ ζε ζηεβκυ έδαθμξ. Δηεί θμζπυκ πμο πνμπςνμφζακ
ζογδηχκηαξ, λαθκζηά ειθακίζεδηε έκα πφνζκμ άνια ιε πφνζκα άθμβα, ημ μπμίμ
απμιάηνοκε ημκ έκακ απυ ημκ άθθμ, ηαζ μ Ζθίαξ ακαθήθεδηε ζημκ μονακυ ιέζα ζε
ακειμζηνυαζθμ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
3) Σδκ αοηή διένα ηαηά ημ έημξ 154 ι.Υ. ημζιήεδηε μ άβζμξ Μανηζακυξ,
υβδμμξ παηνζάνπδξ Αθελακδνείαξ, μ μπμίμξ βεκκήεδηε ζηδκ Αθελάκδνεζα. ηακ
ημζιήεδηε μ παηνζάνπδξ Δοιέκδξ, μζ παηένεξ ηδξ Δηηθδζίαξ ζοβηεκηνχεδηακ ιαγί
ιε ημκ θαυ ηδξ Αθελακδνείαξ ηαζ ζογήηδζακ ζπεηζηά ιε ημ πμζμκ εα έπνεπε κα
εηθέλμοκ βζα ημκ πδνεφμκηα ενυκμ. Σεθζηά ζοιθχκδζακ κα εηθέλμοκ ημκ
Mανηζακυ, θυβς ηδξ εοζηνμθίαξ ηαζ ηδξ δζηαζμζφκδξ ημο.
Ο άβζμξ Μανηζακυξ έιεζκε ζημκ ενυκμ ημο αβίμο Μάνημο επί εκκέα έηδ, δφμ
ιήκεξ ηαζ εζημζζέλδ διένεξ. Γίδαζηε αδζαθείπηςξ ημκ θαυ ημο ηαζ πνμζηάηεοε ηδκ
Δηηθδζία απυ υθεξ ηζξ αθθυηνζεξ δζδαζηαθίεξ. ηακ μθμηθήνςζε ηδκ εοάνεζηδ
πμνεία ημο πνμξ ημκ Θευ, ημζιήεδηε εκ εζνήκδ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο. Aκήλ.
4) Σδκ αοηή διένα ηαηά ημ έημξ 379 ι.Υ. ημζιήεδηε μ άβζμξ αααάξ Βαζίθεζμξ μ
Μέβαξ, επίζημπμξ Καζζανείαξ. Ο παηέναξ ημο Ηζίδςνμξ, μ μπμίμξ ήηακ ζενέαξ ηαζ
ήηακ άβζμξ άκενςπμξ, έηακε πέκηε παζδζά: ημκ άβζμ Βαζίθεζμ Καζζανείαξ, ημκ άβζμ
Γνδβυνζμ Νφζζδξ, ημκ άβζμ Καζζανίςκα, ημκ άβζμ Πέηνμ εααζηείαξ, ηαζ ηδκ αβία
Μαηνίκα. θα ηα παζδζά ημο έγδζακ ιέζα ζηδκ αβζυηδηα ζε υθδ ημοξ ηδ γςή.
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Ο Βαζίθεζμξ έιαεε ηδ νδημνζηή ηέπκδ απυ ημκ θζθυζμθμ Λζαάκζμ ζηδκ
Ακηζυπεζα, υπμο ηαζ ενβάζεδηε ςξ δζηδβυνμξ. Καηά ημ έημξ 358 ι.Υ. εβηαηέθεζρε
ημκ ηυζιμ ηαζ υθδ ηδ ιαηαζυηδηά ημο. Πήβε πνχηα ζηδκ ένδιμ ηδξ Αζβφπημο, υπμο
είδε απυ ημκηά ημοξ αζηδηέξ ηαζ επδνεάζεδηε απυ ημκ ηνυπμ γςήξ ημοξ. Έηζζ, ιε ημ
πμο επέζηνερε, απμζφνεδηε ζε έκακ άβνζμ ηαζ πακέιμνθμ ηυπμ ζημκ Πυκημ, ηαζ
αθμζζχεδηε ζηδκ πνμζεοπή ηαζ ηδ ιεθέηδ. ηακ δ θήιδ ηδξ αβζυηδηάξ ημο
δζαδυεδηε, ήθεακ πμθθμί ημκηά ημο ηαζ ημκ έηακακ μδδβυ ημοξ πνμξ ημκ δνυιμ ηδξ
ηεθεζυηδημξ.
Σμ 362 ι.Υ. μ Βαζίθεζμξ έβζκε ζενέαξ. Δλαημθμφεδζε κα δζδάζηεζ ημοξ
πζζημφξ, κα οπεναζπίγεηαζ ηδκ πίζηδ, ηαζ κα ζχγεζ ημοξ απμθςθυηεξ.
Σμ 370 ι.Υ. πεζνμημκήεδηε επίζημπμξ Καζζανείαξ ηδξ Καππαδμηίαξ. Λυβς
ημφ υηζ είπε ηδκ παννδζία κα θέεζ ηδκ αθήεεζα ηαζ κα επζπθήηηεζ ημοξ αοημηνάημνεξ
πμο ηδνμφζακ επενζηή ζηάζδ έκακηζ ημο μνεμδυλμο δυβιαημξ ηαζ γμφζακ ακήεζηα,
μ αοημηνάημναξ Οοάθδξ εέθδζε κα ζηείθεζ ζηδκ ελμνία ημκ άβζμ, αθθά
οπακαπχνδζε θυβς ημο εακάημο ημο βζμο ημο. Μζα άθθδ θμνά, υηακ μ
αοημηνάημναξ εέθδζε κα εηδχζεζ δζάηαβια ιε ημ μπμίμ εα ελυνζγε ημκ άβζμ, δ πέκκα
ιε ηδκ μπμία επνυηεζημ κα ζοκηάλεζ ημ δζάηαβια έζπαζε ζημ πένζ ημο· ηυηε πήνε ιζα
άθθδ πέκκα, αθθά ηαζ αοηή έζπαζε, ηαζ ημ ίδζμ ζοκέαδ ιεηά βζα ηνίηδ θμνά. Έηζζ, μ
Οοάθδξ έζπζζε ημ έββναθμ ηαζ άθδζε ημκ άβζμ κα πμζιαίκεζ ημκ θαυ ημο ηαζ κα
ηαεμδδβεί ηδκ Δηηθδζία ημο εκ εζνήκδ.
Ο άβζμξ Βαζίθεζμξ, άκδναξ πθήνδξ Πκεφιαημξ Αβίμο, ζοκέηαλε ηδ Θεία
Λεζημονβία πμο θένεζ ημ υκμιά ημο. Γζά ηςκ πεζνχκ ημο αβίμο Βαζζθείμο μ Θευξ
ηέθεζε πμθθά ζδιεία ηαζ εαφιαηα. Μεηαλφ αοηχκ ήηακ ηαζ ημ υηζ ηάπμζμζ αζνεηζημί
έεεζακ οπυ ημκ έθεβπυ ημοξ ιία απυ ηζξ εηηθδζίεξ ηαζ απμθάζζζακ κα ηδκ ηθείζμοκ
εηηυξ ακ ανζζηυηακ ηάπμζμξ πμο εα ηδκ άκμζβε ιε ηζξ πνμζεοπέξ ημο. Με ηζξ
πνμζεοπέξ ημο αβίμο Βαζζθείμο, δ εηηθδζία άκμζλε ηαζ μζ πζζημί επακήθεακ εη κέμο
δζηαζςιαηζηά.
Άθθμ ζδιείμ: Ο αααάξ Δθναίι είδε έκακ πφνζκμ ζηφθμ ιεηαλφ μονακμφ ηαζ βδξ, ηαζ
άημοζε ιζα θςκή κα θέεζ: «Αοηυξ είκαζ μ Βαζίθεζμξ». Μεηά απ‟ αοηυ, μ άβζμξ
Δθναίι πήβε ζηδκ Καζζάνεζα ηαζ έβζκε ιάνηοναξ ηςκ ανεηχκ ημο αβίμο Βαζζθείμο,
μ μπμίμξ ημκ πεζνμηυκδζε δζάημκμ.
Μεηαλφ ηςκ εαοιάηςκ ημο αβίμο Βαζζθείμο ήηακ ηαζ ημ υηζ ιζα βοκαίηα
έβναρε υθεξ ηζξ αιανηίεξ ηδξ ζε πανηί ηαζ ημ έδςζε ζημκ άβζμ. Δηείκμξ
πνμζεοπήεδηε βζ‟ αοηήκ ηαζ ηδξ ζοβπςνήεδηακ μζ αιανηίεξ, εηηυξ απυ ιία. Ο
Βαζίθεζμξ ηδξ είπε κα πάεζ ζημκ αααά Δθναίι βζα κα πνμζεοπδεεί εηείκμξ βζ‟ αοηήκ.
ηακ πήβε ζημκ αααά Δθναίι, εηείκμξ ηδκ λακαέζηεζθε ζημκ άβζμ Βαζίθεζμ θέβμκηάξ
ηδξ: «Κάκε βνήβμνα· πήβαζκε κα ημκ ζοκακηήζεζξ πνμημφ πεεάκεζ». ηακ δ βοκαίηα
επέζηνερε, δεκ ημκ ανήηε εκ γςή. Συηε, αθμφ έηθαρε, έααθε ημ πανηί πμο είπε
βνάρεζ ηζξ αιανηίεξ ηδξ επάκς ζημ ζχια ημο αβίμο, ηαζ μζ αιανηίεξ ηδξ ζαήζεδηακ!
Έκα άθθμ εαφια ημο ήηακ ημ ελήξ: Έκαξ Δαναίμξ βζαηνυξ, πμο ήηακ βκςζηυξ
βζα ηδκ επαββεθιαηζηή αηνίαεζα ηςκ δζαβκχζεχκ ημο, είπε ζημκ άβζμ υηζ μ άβζμξ εα
πέεαζκε ιεηά απυ ηνεζξ διένεξ. Ο άβζμξ πνμζεοπήεδηε ζημκ Θευ κα ημο παναηείκεζ
ηδ γςή· έηζζ, δεκ πέεακε ηδκ διένα πμο μ βζαηνυξ πίζηεοε υηζ επνυηεζημ κα πεεάκεζ.
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Μεηά απ‟ αοηυ, μ βζαηνυξ πίζηεοζε, ηαζ ααπηίζεδηε μ ίδζμξ ηαζ υθδ δ μζημβέκεζά
ημο.
Έκα άθθμ εαφια ημο αβίμο Βαζζθείμο ήηακ ημ υηζ έκαξ κέμξ είπε ζοκάρεζ
ζοιαυθαζμ ιε ημκ δζάαμθμ ιε ημ μπμίμ ανκείημ ημκ πνζζηζακζζιυ ηαζ ημ αάπηζζιά
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ημο. Με ηδκ πνμζεοπή ημο αβίμο, μ κέμξ ζχεδηε απυ ηδ δμοθεία ημο δζααυθμο .
Ο άβζμξ Βαζίθεζμξ είπε πμθθέξ ανεηέξ ηαζ ηέθεζε πμθθά εαφιαηα ημκηά ζε
υζα ακαθένεδηακ πζμ πάκς. Δπίζδξ, ζοκέβναρε πμθθά άνενα, μιζθίεξ, ηαζ
πναβιαηείεξ. Αηυιδ, ζοκέηαλε ηακυκεξ, ημοξ μπμίμοξ μζ πζζημί αημθμοεμφκ ιέπνζ
ζήιενα. Σέθμξ, έβναρε ζπυθζα ζε αζαθία ηδξ Παθαζάξ ηαζ ηδξ Καζκήξ Γζαεήηδξ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Aκήλ.

Ημέπα εβδόμη ηος μηνόρ Σόμπα
1) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ ηιβέζηξνπ, πάπα Ρψκεο.
1) Σδκ διένα αοηή ηαηά ημ έημξ 335 ι.Υ. ημζιήεδηε μ άβζμξ ίθαεζηνμξ, πάπαξ
Ρχιδξ, μ μπμίμξ βεκκήεδηε ζηδκ ίδζα πυθδ. Λυβς ηςκ ανεηχκ ημο, ηδξ αζηδηζηήξ
ημο γςήξ ηαζ ηδξ ιμνθχζεχξ ημο, ελεθέβδ πάπαξ Ρχιδξ ηαηά ημ έημξ 314 ι.Υ.,
ιεηά ηδκ ημίιδζδ ημο πνμηαηυπμο ημο αβίμο Μζθηζάδμο. Αοηυ έθααε πχνα ηαηά ημ
εκδέηαημ έημξ ηδξ ααζζθείαξ ημο αοημηνάημνα Κςκζηακηίκμο ημο Μεβάθμο, ηαζ
θζβυηενμ απυ έκα έημξ απυ ηδκ έηδμζδ ημο δζαηάβιαημξ ηςκ Μεδζμθάκςκ, ιε ημ
μπμίμ δυεδηε εθεοεενία ζημκ πνζζηζακζζιυ.
Ο άβζμξ ίθαεζηνμξ αάπηζζε ημκ αοημηνάημνα Κςκζηακηίκμ, δζυηζ ήηακ αηυιδ
ααάπηζζημξ, ηαεχξ ήηακ δζανηχξ απαζπμθδιέκμξ ιε ημοξ πμθέιμοξ, ηδκ
ηαηεδάθζζδ ηςκ εζδςθμθαηνζηχκ καχκ ηαζ ηζξ ακεβένζεζξ εηηθδζζχκ.
Ζ γςή ημο αβίμο ζθαέζηνμο ήηακ ιζα γςή θςηεζκή ηαζ θαιπνή. Γίδαζηε
αδζάημπα ημοξ πζζημφξ, αίνμκηαξ απυ αοημφξ υθεξ ηζξ αιθζαμθίεξ. Σμοξ ελδβμφζε
υ,ηζ ημοξ ήηακ δοζκυδημ. Έηακε δζάθμβμ ιε ημοξ αζνεηζημφξ, ιε απμηέθεζια κα
ιεηαζηνέρεζ πμθθμφξ απυ αοημφξ ζηδκ πίζηδ ημο Κονίμο Υνζζημφ ηαζ κα ημοξ
ααπηίζεζ.
Δηθχκδζε ανηεηέξ μιζθίεξ ηαζ ζοκέβναρε πμθθά αζαθία ζπεηζηά ιε ηδ βκχζδ
ημο Θεμφ ηαζ ημ ιοζηήνζμ ηδξ ανηχζεςξ.
Καηά ημ έαδμιμ έημξ ηδξ παηνζανπείαξ ημο, ζοβηθήεδηε δ Οζημοιεκζηή
φκμδμξ ηδξ Νζηαίαξ, δ μπμία ακαεειάηζζε ημκ Άνεζμ ηαζ υθμοξ ημοξ μπαδμφξ ημο.
ηακ μθμηθήνςζε ηδκ αβαεή πμνεία ημο, ημζιήεδηε εκ εζνήκδ, αθμφ έιεζκε
ζημκ ενυκμ επί έκδεηα έηδ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Aκήλ.
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Σμ εαφια αοηυ εηηίεεηαζ ακαθοηζηά ζηδ δεηάηδ ηνίηδ ημο ιδκυξ Σμοη.
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Ημέπα ογδόη ηος μηνόρ Σόμπα
1) Ο θαζαγηαζκφο ηνπ λανχ ηνπ αγίνπ Μαθαξίνπ.
2) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Αλδξνλίθνπ, ηξηαθνζηνχ εβδφκνπ παηξηάξρνπ
Αιεμαλδξείαο.
3) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Βεληακίλ, ηξηαθνζηνχ νγδφνπ παηξηάξρνπ
Αιεμαλδξείαο.
1) Σδκ διένα αοηή ηαεαβζάζεδηε απυ ηα πένζα ημο αααά Βεκζαιίκ, ηνζαημζημφ
εαδυιμο παηνζάνπμο Αθελακδνείαξ, μ καυξ ημο αβίμο Μαηανίμο ζηδκ μιχκοιδ
ιμκή. Ο ηαεαβζαζιυξ έθααε πχνα υηακ μ Δθ-Μμημοάηαξ μνίζεδηε δζμζηδηήξ ηαζ
παηνζάνπδξ βζα ηδκ Αίβοπημ απυ ημκ αοημηνάημνα Ζνάηθεζμ. Καζ μζ δφμ, Ζνάηθεζμξ
ηαζ Δθ-Μμημοάηαξ, δέπμκηακ ηδ δζδαζηαθία ηδξ οκυδμο ηδξ Υαθηδδυκμξ.
Ο Δθ-Μμημοάηαξ άνπζζε κα δζχηεζ ημοξ πνζζηζακμφξ ηδξ Αζβφπημο (ημοξ
Κυπηεξ), επεζδή ανκμφκηακ κα ημκ αημθμοεήζμοκ ζηδκ πίζηδ. Δπίζδξ, δίςλε ηαζ ημκ
άβζμ Βεκζαιίκ, ημκ κυιζιμ παηνζάνπδ Αθελακδνείαξ, μ μπμίμξ έζπεοζε κα ηαηαθφβεζ
ζηδκ Άκς Αίβοπημ. Δηεί πήβαζκε απυ εηηθδζία ζε εηηθδζία ηαζ απυ ιμκή ζε ιμκή,
εδναζχκμκηαξ ημ πμίικζυ ημο ζηδκ πίζηδ. Αοηυ ζοκέααζκε επί δέηα έηδ, έςξ υημο
εζζέααθακ ζηδ Αίβοπημ μζ ιμοζμοθιάκμζ ηαζ άθδζε ηδκ ηεθεοηαία ημο πκμή μ ΔθΜμημοάηαξ.
ηακ μ αααάξ Βεκζαιίκ επακήθεε ζημκ ενυκμ ημο, μζ βένμκηεξ ηδξ ενήιμο ηδξ
ηήηδξ ημφ γήηδζακ κα ημοξ ηαεαβζάζεζ ημκ κέμ καυ πμο έηηζζακ εηεί ζημ υκμια
ημο αβίμο Μαηανίμο. Ο παηνζάνπδξ πήβε ημκηά ημοξ ιε ιεβάθδ πανά. ηακ
πθδζίαγε ζηδ ιμκή, μζ ιμκαπμί ημκ δέπεδηακ ιε ααΐα θμζκίηςκ ηαζ ηθαδζά εθζάξ,
υπςξ αηνζαχξ είπακ οπμδεπεεί ημκ Υνζζηυ ζηα Ηενμζυθοια.
Αθμφ ηαεαβίαζε ημκ ηονίςξ καυ, ηαζ ηαεχξ άνπζγε ημκ ηαεαβζαζιυ ημο
εοζζαζηδνίμο, αθέπεζ ημ πένζ ημο Υνζζημφ κα πνίεζ ημ εοζζαζηήνζμ ιαγί ιε ημ δζηυ
ημο. Συηε έπεζε έκηνμιμξ ηαηαβήξ ιε ημ πνυζςπμ ζημ έδαθμξ· ημκ ζήηςζε
πανδβμνχκηαξ ημκ έκα απυ ηα Υενμοαίι. Μεηά απ‟ αοηυ, μ αααάξ Βεκζαιίκ είπε:
«Αθδεχξ, μ καυξ αοηυξ είκαζ μίημξ Κονίμο ηαζ πφθδ ηςκ Οονακχκ». Όζηενα
ημίηαλε πνμξ ηδ δοηζηή πθεονά ημο καμφ, υπμο είδε έκακ βένμκηα κα ζηέηεηαζ εηεί
ιε ζεααζιυ, ιε υρδ πμο πνμηαθμφζε δέμξ ηαζ ιε ημ θαιπνυ ημο πνυζςπμ κα
ιμζάγεζ ιε πνυζςπμ αββέθμο. Συηε ιμκμθυβδζε: «Αθδεχξ, ακ πήνεοε έκαξ
επζζημπζηυξ ενυκμξ, εα πεζνμημκμφζα αοηυκ ημκ άκενςπμ επίζημπμ». Καζ μ άββεθμξ
ημο θέεζ: «Θα πεζνμημκμφζεξ αοηυκ ημκ άκενςπμ επίζημπμ; Δίκαζ μ άβζμξ Μαηάνζμξ,
μ παηέναξ ηςκ παηνζανπχκ, ηςκ επζζηυπςκ ηαζ υθςκ ηςκ ιμκαπχκ. Ήθεε ζήιενα εκ
πκεφιαηζ βζα κα πανεί ιε ηα παζδζά ημο. Ο ηυπμξαοηυξ εα είκαζ πάκημηε βειάημξ απυ
δζηαίμοξ ιμκαπμφξ ηαζ δεκ εα ημο θείρμοκ πμηέ μζ πκεοιαηζημί μδδβμί ηαζ μζ
πκεοιαηζημί ηανπμί». Συηε μ αααάξ Βεκζαιίκ είπε: «Δοθμβδιέκμξ είκαζ αοηυξ, ηαζ
εοθμβδιέκα ηα ηέηκα ημο». Καζ μ άββεθμξ απμηνίκεηαζ: «Δάκ ηα ηέηκα ημο
οπαημφμοκ ηζξ εκημθέξ ημο ηαζ αημθμοεμφκ ηζξ κμοεεζίεξ ημο, εα είκαζ ιαγί ημο ζηδ
δυλα· εάκ υιςξ απεζεμφκ, δεκ εα είκαζ ιαγί ημο».
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Καηυπζκ μ άβζμξ Μαηάνζμξ θέεζ: «Μδκ απμθαίκεζαζ έηζζ, άββεθέ ιμο, βζα ηα
ηέηκα ιμο. Γζυηζ υζμ ημ ζηαθφθζ παναιέκεζ ζημ ηζαιπί, δ εοθμβία ημο Κονίμο εα
είκαζ επάκς ημο· ηαζ υζμ δζαηδνείηαζ δ ιεηαλφ ημοξ αβάπδ, πζζηεφς υηζ μ Κφνζμξ
δεκ εα ημοξ ηναηήζεζ πμηέ ιαηνζά απυ ηδ Βαζζθεία Σμο».
Ο άβζμξ Βεκζαιίκ έιεζκε ηαηάπθδηημξ ηαζ εαφιαζε ηδκ αθεμκία ημο εθέμοξ
ημο αβίμο Μαηανίμο. Μεηά ηαηέβναρε υζα ζοκέαδζακ ηαζ ηα άθδζε ζηδκ Δηηθδζία
ςξ αζχκζα παναηαηαεήηδ. Ανβυηενα γήηδζε απυ ημκ Κφνζμ Ηδζμφ Υνζζηυ κα
ακαπςνήζεζ απυ ημκ ηυζιμ ημφημ ιζα ηέημζα ιένα. Ζ πανάηθδζή ημο εζζαημφζεδηε,
ηαεχξ ημζιήεδηε ηαηά ηδκ μβδυδ ημο ιδκυξ Tμφιπα, έπμκηαξ ιείκεζ ζημκ ενυκμ επί
ηνζακηαεκκέα έηδ. Σμ εοζζαζηήνζμ ζημ μπμίμ είδε ημκ Κφνζμ Υνζζηυ έθααε ημ υκμιά
ημο.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο. Aκήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ηαηά ημ έημξ 617 ι.Υ. ημζιήεδηε μ άβζμξ παηέναξ αααάξ
Ακδνυκζημξ, ηνζαημζηυξ έαδμιμξ παηνζάνπδξ Αθελακδνείαξ. Ο παηέναξ ημο ήηακ
απυ πθμφζζα μζημβέκεζα ιεβάθδξ ημζκςκζηήξ επζννμήξ, ηαζ μ ελάδεθθυξ ημο ήηακ
ανπζδζηαζηήξ ημο αοημηναημνζημφ δζηαζηδνίμο ηδξ Αθελακδνείαξ. Ο αααάξ
Ακδνυκζημξ είπε ιεβάθδ ιυνθςζδ· ιεθεημφζε ηα ζενά αζαθία ηαζ δζαηνίεδηε
ζδζαίηενα ζηδκ ενιδκεία ημοξ. Λυβς ηδξ ιμνθχζεςξ, ηδξ δζηαζμηνζζίαξ ηαζ ηδξ
εοζπθαπκίαξ ημο πνμξ ημοξ πηςπμφξ, πεζνμημκήεδηε δζάημκμξ. Ανβυηενα ελεθέβδ
μιυθςκα παηνζάνπδξ, ακ ηαζ δεκ είπε γήζεζ πμηέ ζε ιμκαζηήνζ. Έιεζκε ζηδκ
Αθελάκδνεζα ηαε‟ υθεξ ηζξ διένεξ ηδξο παηνζανπείαξ ημο, πςνίξ κα πημδεεί απυ ημοξ
Μεθηίηεξ.
Λίβμ ιεηά ηδ πεζνμημκία ημο αααά Ακδνμκίημο ςξ παηνζάνπμο Αθελακδνείαξ,
μζ Πένζεξ εζζέααθακ ζηδκ Ακαημθή ηαζ πέναζακ ημκ πμηαιυ Δοθνάηδ. Καηέθααακ
ημ Υαθέπζ, ηδκ Ακηζυπεζα ηδξ ονίαξ, ηα Ηενμζυθοια ηαζ πμθθέξ άθθεξ πυθεζξ. Οζ
Πένζεξ θυκεοζακ ή θοθάηζζακ πμθθμφξ πνζζηζακμφξ. Μεηά ηαηέθααακ ηδκ Αίβοπημ
ηαζ ηζκήεδηακ πνμξ ηδκ Αθελάκδνεζα, βφνς απυ ηδκ μπμία οπήνπακ ελαηυζζα
εκενβά ιμκαζηήνζα. Φυκεοζακ υθμοξ ημοξ ιμκαπμφξ, θεδθάηδζακ ηδκ πενζμοζία
ηςκ ιμκχκ, ηαζ ηζξ ίδζεξ ηζξ ιμκέξ ηζξ βηνέιζζακ. ηακ μζ ηάημζημζ ηδξ Αθελακδνείαξ
άημοζακ ηα κέα αοηά, απυ ημκ θυαμ ημοξ άκμζλακ ζημοξ Πένζεξ ηζξ πφθεξ ηδξ πυθδξ.
Ο Πένζδξ ααζζθζάξ είδε ιζα κφηηα ζε υκεζνμ ηάπμζμκ κα ημο θέεζ: «μο
πανέδςζα ηδκ πυθδ. Μδκ ηδκ ηαηαζηνέρεζξ, αθθά κα θμκεφζεζξ ημοξ ήνςέξ ηδξ,
βζαηί είκαζ οπμηνζηέξ». Έηζζ, ζοκέθααε ημκ δζμζηδηή ηδξ πυθδξ ηαζ ημκ αθοζυδεζε.
Έπεζηα, δζέηαλε ημοξ βένμκηεξ ηδξ πυθδξ κα θένμοκ ιπνμζηά ημο ημοξ άκδνεξ απυ
δεηαμηηχ έςξ πεκήκηα εηχκ, βζα κα δχζεζ ηαεέκαξ ημοξ είημζζ δδκάνζα ηαζ κα
ζηναημθμβδεεί βζα ηδκ πυθδ. Οβδυκηα πζθζάδεξ άκδνεξ πανμοζζάζεδηακ, ηαζ
ηαηεζθάβδζακ υθμζ.
Καηυπζκ μ Πένζδξ ααζζθζάξ πήβε ιε ημκ ζηναηυ ημο ζηδκ Άκς Αίβοπημ.
Πενκχκηαξ απυ ηδκ πυθδ Νίηαζα, έιαεε υηζ γμφζακ πενίπμο επηαηυζζμζ ιμκαπμί ζε
ηεθθζά ηαζ ζπδθζέξ βφνς απυ ηδκ πυθδ. Έηζζ, έζηεζθε άκδνεξ ημο κα ημοξ
θμκεφζμοκ. οκέπζζε κα θμκεφεζ ηαζ κα ηαηαζηνέθεζ, ιέπνζ πμο ηαηαηνμπχεδηε απυ
ημκ αοημηνάημνα Ζνάηθεζμ, μ μπμίμξ ημκ ελέααθε απυ ηδκ Αίβοπημ.
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Ακαθμνζηά ιε ημκ παηνζάνπδ Ακδνυκζημ, αθμφ έγδζε ιζα εκάνεηδ γςή ηαζ
έιεζκε ζημκ ενυκμ ημο επί έλδ έηδ, ημζιήεδηε εκ εζνήκδ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο. Aκήλ.
3) Σδκ αοηή διένα ηαηά ημ έημξ 656 ι.Υ. ημζιήεδηε μ εοθμβδιέκμξ άβζμξ
παηέναξ αααάξ Βεκζαιίκ, ηνζαημζηυξ υβδμμξ παηνζάνπδξ Αθελακδνείαξ, μ μπμίμξ
ήηακ απυ ηδκ πυθδ Μπανζμφη, ηδξ επανπίαξ Δθ-Μπεπζένα, ηαζ απυ εφπμνδ
μζημβέκεζα.
Τπυ ηδκ ηαεμδήβδζδ ημο αβίμο βένμκημξ Θεςκά, έβζκε ιμκαπυξ ζηδ ιμκή ημο
αβίμο Κκυιπμοξ, ημκηά ζηδκ Αθελάκδνεζα. Αολακυηακ ζηδκ ανεηή ηαζ ιάεαζκε
απέλς ηα ζενά αζαθία ηδξ Δηηθδζίαξ, έςξ υημο έθεαζε ζημ επίπεδμ ηδξ πνζζηζακζηήξ
ηεθεζυηδηαξ.
Μζα κφηηα άημοζε ζε υναια ηάπμζμκ κα ημο θέεζ: «Υαίνε, Βεκζαιίκ, δζυηζ εα
πμζιάκεζξ ημ πμίικζμ ημο Υνζζημφ». ηακ είπε ζημκ πκεοιαηζηυ παηένα ημο υ,ηζ
άημοζε, εηείκμξ ημο είπε: «Ο δζάαμθμξ εέθεζ κα ζε ειπμδίζεζ. Πνυζεπε ηδκ
οπενδθάκεζα». Έηζζ, αολήεδηε ζηδκ ανεηή. Ανβυηενα, μ πκεοιαηζηυξ ημο παηέναξ
ημκ πήβε ζημκ παηνζάνπδ Ακδνυκζημ ηαζ ημο είπε βζα ημ υναια πμο είπε δεζ μ αααάξ
Βεκζαιίκ. Ο πάπαξ ημκ πεζνμηυκδζε ζενέα ηαζ ημκ υνζζε οπεφεοκμ επί ηςκ
εηηθδζζαζηζηχκ οπμεέζεςκ, ημιέα ζημκ μπμίμ δζαηνίεδηε ζδζαίηενα.
ηακ ελεθέβδ παηνζάνπδξ, ακηζιεηχπζζε πμθθέξ; δμηζιαζίεξ. Άββεθμξ Κονίμο
ημφ απμηάθορε ηζξ ηαθαζπςνίεξ πμο ήηακ έημζιδ κα δμηζιάζεζ δ Δηηθδζία. Ο
άββεθμξ ημο είπε κα θφβεζ εζπεοζιέκα ιαγί ιε ημοξ επζζηυπμοξ ημο. Έηζζ, μ άβζμξ
Βεκζαιίκ ηέθεζε ηδ Θεία Λεζημονβία ηαζ ημζκχκδζε ημοξ πζζημφξ. Αηυιδ ημοξ
έδςζε εκημθή κα ιείκμοκ εδναίμζ ζηδκ πίζηδ ηςκ παηένςκ ημοξ ηαζ ημοξ εκδιένςζε
βζα υ,ηζ επνυηεζημ κα ζοιαεί. οκέηαλε εβηφηθζμ πμο απέζηεζθε ζε υθμοξ ημοξ
επζζηυπμοξ ηαζ ημοξ δβμοιέκμοξ ηςκ ιμκχκ, ιε ηδκ μπμία ημοξ πνμέηνεπε κα
ηνοθεμφκ ιέπνζ κα πενάζμοκ μζ δμηζιαζίεξ. Όζηενα μ ίδζμξ ιεηέαδ ζηδκ ένδιμ ημο
αβίμο Μαηανίμο, ηαζ ηαηυπζκ ζηδκ Άκς Αίβοπημ.
Μεηά ηδ θοβή ημο πάπα απυ ηδκ Αθελάκδνεζα, ηαηέθεαζε εηεί μ παθηδδυκζμξ
[= πμο αημθμοεμφζε ηζξ απμθάζεζξ ηδξ οκυδμο ηδξ Υαθηδδυκμξ] Δθ-Μμημοάηαξ,
μ μπμίμξ ακέθααε ηδ δζμίηδζδ ηδξ πχναξ ηαζ ηδξ Δηηθδζίαξ ιε ελμοζία πμο
ακηθμφζε απυ ημκ αοημηνάημνα Ζνάηθεζμ. Δλαπέθοζε δζχλεζξ ηαηά ηςκ πζζηχκ ηαζ
ζοκέθααε ημκ Μδκά, αδεθθυ ημο αβίμο Βεκζαιίκ, ημκ μπμίμ οπέααθε ζε θνζηηά
ααζακζζηήνζα. Μεηά ημο έηαρε ηα πθεονά ηαζ ηεθζηά ημο αθαίνεζε ηδ γςή δζά
πκζβιμφ.
Λίβμ ιεηά εζζέααθε ζηδκ Αίβοπημ μ Αιν Διπκ-Δθάξ, μ μπμίμξ έιεζκε ζ‟ αοηήκ
επί ηνία έηδ. Καηά ημ έημξ 360 ηςκ Αβίςκ Μανηφνςκ (= 644 ι.Υ.), μ Αιν πήβε ζηδκ
Αθελάκδνεζα ηαζ έεεζε οπυ ημκ έθεβπυ ημο ημ θνμφνζυ ηδξ. Πμθθμί πμκδνμί
άκενςπμζ ανήηακ ηδκ εοηαζνία ηαζ έηαρακ πμθθέξ εηηθδζίεξ, ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ
ήηακ ηαζ δ εηηθδζία ημο αβίμο Μάνημο, πμο ανζζηυηακ ζηδκ παναθία, ηαζ πμθθά
ιμκαζηήνζα πμο ήηακ βφνς απυ ηδκ Αθελάκδνεζα, ηα μπμία ηαζ θεδθάηδζακ.
Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ θεδθαζίαξ αοηήξ, έκαξ καφηδξ πήβε ζηδκ εηηθδζία ημο
αβίμο Μάνημο ηαζ έααθε ιε δφκαιδ ημ πένζ ημο ιέζα ζηδ ζανημθάβμ ημο αβίμο
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πζζηεφμκηαξ υηζ εα έανζζηε πνήιαηα, αθθά δεκ ανήηε ηίπμηε άθθμ εηηυξ απυ ημ
ζηήκςια. Έηζζ, έηθερε ημκ ζιαηζζιυ ιε ημκ μπμίμ ήηακ εκδεδοιέκμ ημ ζηήκςια ηαζ
πήνε ιαγί ημο ηδκ ηάνα ημο αβίμο, ηα μπμία έηνορε ζημ πθμίμ πςνίξ κα πεζ ηίπμηε
ζε ηακέκακ.
ηακ μ Αιν Διπκ-Δθάξ έιαεε βζα ηδκ ελαθάκζζδ ημο παηνζάνπμο Βεκζαιίκ,
απέζηεζθε εβηφηθζμ ζε υθεξ ηζξ πυθεζξ ηδξ Αζβφπημο ιε ηδκ μπμία δζέηαζζε κα ιείκεζ
αζθαθήξ μ ηυπμξ ζημκ μπμίμ ηνοαυηακ μ παηνζάνπδξ. Δπίζδξ, γδημφζε απυ ημκ πάπα
κα επζζηνέρεζ ζημ πμίικζυ ημο ηαζ κα ακαθάαεζ ηαζ πάθζ ηδ δζμίηδζδ ηδξ Δηηθδζίαξ.
Μεηά απ‟ αοηυ, μ πάπαξ Βεκζαιίκ επέζηνερε αθμφ ηνοαυηακ επί δεηαηνία έηδ. Ο
Αιν Διπκ-Δθάξ ήηακ εοβεκζηυξ απέκακηί ημο ηαζ ημκ ηίιδζε. Αηυιδ δζέηαλε κα ημο
επζζηναθμφκ μζ εηηθδζίεξ ηαζ δ πενζμοζία ημο.
ηακ μ Αιν εημζιαγυηακ κα θφβεζ απυ ηδκ Αθελάκδνεζα ιε ηαηεφεοκζδ ηδκ
Πεκηάπμθδ, έκα απυ ηα πθμία δεκ ιπμνμφζε κα λεηζκήζεζ ηαζ κα θφβεζ. Ο πθμίανπμξ
νςηήεδηε ζπεηζηά ηαζ, υηακ έραλακ ημ πθμίμ, ανήηακ ηδκ ηάνα ημο αβίμο Μάνημο.
Έηζζ, ηάθεζακ ημκ παηνζάνπδ Βεκζαιίκ, μ μπμίμξ έθααε ηδκ ηάνα ηαζ, ιαγί ιε ημοξ
ζενείξ ηαζ ημοξ πζζημφξ, ηδκ έθενε ζηδκ Αθελάκδνεζα ιε φικμοξ πανάξ. Ο πθμίανπμξ
ηαηέααθε έκα ιεβάθμ πνδιαηζηυ πμζυ ζημκ παηνζάνπδ βζα κα ηηίζεζ ιζα εηηθδζία
ζημ υκμια ημο αβίμο Μάνημο.
Ο παηέναξ Βεκζαιίκ αθμζζχεδηε ζηδκ πνμζέθεοζδ ηςκ ιδ πζζηχκ ζηδ
πνζζηζακζηή πίζηδ. Κμζιήεδηε εκ εζνήκδ, έπμκηαξ ιείκεζ ζημκ απμζημθζηυ ενυκμ επί
ηνζακηαεπηά έηδ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Aκήλ.

Ημέπα ενάηη ηος μηνόρ Σόμπα
1) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Αβξαάκ, ζπλαζθεηνχ ηνπ αββά Γεσξγίνπ.
1) Σδκ διένα αοηή ημζιήεδηε μ άβζμξ Ααναάι. Ο παηέναξ ημο ήηακ άκενςπμξ
εοζεαήξ, θζθεφζπθαπκμξ ηαζ θζθυπηςπμξ. Λυβς ηδξ εοζεαείαξ ηαζ ηδξ ηαθήξ ημο
θφζδξ, ημο ειπζζηεφεδηακ ημ ηαιείμ ημο πςνζμφ ημο, ηαεχξ ηαζ ημ ηαιείμ ηςκ
βεζημκζηχκ πςνζχκ. ηακ ηάπμηε έπεζε ζηδκ Αίβοπημ ιεβάθμξ θζιυξ, μ παηέναξ ημο
αβίμο Ααναάι έδςζε υ,ηζ είπε ζημοξ εκδεείξ.
ζμ βζα ηδ ιδηένα ημο αβίμο Ααναάι, γμφζε ιε θυαμ Θεμφ, βζ‟ αοηυ ηαζ μ
ζαηακάξ ηδ θευκδζε ηαζ έηακε κα ηζκδεεί εκακηίμκ ηδξ έκαξ πμκδνυξ άκενςπμξ, μ
μπμίμξ ηδ δζέααθε ζημοξ Πένζεξ, ιε απμηέθεζια κα ηδ ζοθθάαμοκ ηαζ κα ηδκ πάκε
ζηδκ Πενζία. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ αζπιαθςζίαξ ηδξ, είδε ιζα κφηηα ζε υναια
ηάπμζμκ κα ηδξ θέεζ: «Θα βονίζεζξ ζηδ πχνα ζμο». Λίβμ ιεηά, ημ υναια
εηπθδνχεδηε, ηαζ δ βοκαίηα βφνζζε ιε αζθάθεζα ζηδ πχνα ηδξ, ηδκ Αίβοπημ.
Μεηά ημκ εάκαημ ημο ζογφβμο ηδξ, ήεεθε κα πακηνεοεεί μ βζμξ ηδξ Ααναάι,
εηείκμξ υιςξ ανκείημ ηαζ είπε ζηδ ιδηένα ημο υηζ πμεεί ηδ ιμκαζηζηή γςή, ηάηζ πμο
ηδ πανμπμίδζε. Καεχξ ημκ απμπαζνεημφζε ζηα πενίπςνα ηδξ πυθδξ, φρςζε ηα πένζα
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ηδξ ζημκ μονακυ ηαζ πνμζεοπήεδηε θέβμκηαξ: «Γέλμο ημκ, Κφνζε, απυ ιέκα ςξ
πνμζθμνά».
Ο άβζμξ Ααναάι πήβε ζηδκ ένδιμ ημο ηήηδξ, υπμο έβζκε ιμκαπυξ ηαζ
οπμηαηηζηυξ ημο αβίμο Ηςάκκμο, ημο πνςεζενέα ημο ενήιμο.
Ο αααάξ Ααναάι έγδζε ιζα ζηθδνυηαηδ ιμκαπζηή γςή, αζημφιεκμξ ιε
ιαηνέξ κδζηείεξ ηαζ πμθθέξ ιεηάκμζεξ. Μζα ιένα, μ άβζμξ Ααναάι είδε ηδ ζηεπή ημο
ηεθθζμφ ημο κα ακμίβεζ ηαζ κα ηαηεααίκεζ απυ αοηή μ Κφνζμξ Ηδζμφξ επάκς ζε
αββεθζηυ άνια, ηαζ ηα Υενμοαίι κα Σμκ δμλάγμοκ. Ο άβζμξ Ααναάι έπεζε ζηα
βυκαηα έκηνμιμξ ηαζ μ Κφνζμξ ημκ εοθυβδζε. Καηυπζκ μ Κφνζμξ Υνζζηυξ ακεθήθεδ
ζημοξ Οονακμφξ. ηδ ζηέβδ ημο ηεθθζμφ έιεζκε έκα ζδιάδζ εζξ ακάικδζζκ ηδξ εείαξ
αοηήξ επζζηέρεςξ. Σμ ηεθθί ημο αβίμο Ααναάι ήηακ ημκηά ζημ ηεθθί ημο
πκεοιαηζημφ ημο παηένα αααά Ηςάκκμο, ημ μπμίμ είκαζ βκςζηυ ςξ «Μπααβή».
Άββεθμξ Κονίμο ζοκήεζγε κα επζζηέπηεηαζ ημκ άβζμ Ααναάι απυ ηαζνμφ εζξ ηαζνυκ
βζα κα ημκ πανδβμνεί.
Μζα ιένα πήβε ζημ υνμξ Χνίςκ, υπμο ζοκακηήεδηε ιε ηoκ άβζμ Γεχνβζμ. Ο
άβζμξ Γεχνβζμξ επέζηνερε ιε ημκ άβζμ Ααναάι ζηδκ ένδιμ ηδξ ηήηδξ, υπμο
έγδζακ ιαγί ιέπνζ ηδκ διένα ηδξ ημίιδζήξ ημοξ.
Μεηά ηδκ ημίιδζδ ημο αβίμο Ηςάκκμο, μ άβζμξ Ααναάι αννχζηδζε επί
δεηαμηηχ έηδ. ηακ πθδζίαγε μ πνυκμξ ηδξ ημίιδζήξ ημο, ημζκχκδζε ηςκ Απνάκηςκ
Μοζηδνίςκ. Μεηά ημο πανμοζζάζεδηε εκ πκεφιαηζ μ αααάξ Ηςάκκδξ ηαζ ημο είπε
υηζ μ Κφνζμξ Υνζζηυξ ημφ έπεζ εημζιάζεζ μονάκζμ ζοιπυζζμ. Ο άβζμξ Ααναάι
ημζιήεδηε εκ εζνήκδ ζε δθζηία μβδυκηα εηχκ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Aκήλ.

Ημέπα δεκάηη ηος μηνόρ Σόμπα
1) Ζ παξακνλή ησλ Θενθαλείσλ.
1) Καηά ηδκ διένα αοηή, απμηεθεί πανάδμζδ ηδξ Ονεμδυλμο Δηηθδζίαξ, ζφιθςκα
ιε ηδ δζδαζηαθία ηςκ αβίςκ παηένςκ ηδξ, κα κδζηεφμοιε ιέπνζ ηδ δφζδ ημο δθίμο ηαζ
κα ηνχιε ιυκμ ηζξ ηνμθέξ πμο επζηνέπμκηαζ ηαηά ηδ κδζηεία ηδξ Μεβάθδξ
Σεζζαναημζηήξ. Οζ άβζμζ απυζημθμζ υνζζακ υηζ, αηυιδ ηζ ακ δ εμνηή ηςκ
Υνζζημοβέκκςκ ή ηςκ Θεμθακείςκ πέζεζ Σεηάνηδ ή Παναζηεοή, μζ πζζημί ιπμνμφκ
κα ηνχκε υθεξ ηζξ ηνμθέξ πμο επζηνέπμκηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ Πεκηδημζηήξ (ηςκ
πεκήκηα διενχκ ιεηά ηδκ Ακάζηαζδ), δζυηζ ακήημοκ ζηζξ δεζπμηζηέξ εμνηέξ [δδθαδή
ζηζξ εμνηέξ ηαηά ηζξ μπμίεξ εμνηάγμκηαζ ζδιακηζηά βεβμκυηα ηδξ γςήξ ημο Κονίμο].
Καηά ηδκ παναιμκή ιζαξ δεζπμηζηήξ εμνηήξ κδζηεφμοιε, βζα κα εημζιαζεμφιε
ηαηάθθδθα βζα ηδ δεζπμηζηή εμνηή, χζηε κα έπμοιε ηδκ εοθμβία ηυζμ ηδξ κδζηείαξ
υζμ ηαζ ηδξ εμνηήξ.
Καηά ημ έεμξ ηδξ Κμπημνευδμλδξ Δηηθδζίαξ ιαξ, εάκ δ παναιμκή πέζεζ
άαααημ ή Κονζαηή, είκαζ πανάδμζδ κα κδζηεφμοιε επίζδξ ηαηά ηδκ Παναζηεοή πμο
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πνμδβείηαζ. Καηυπζκ μ ζενέαξ πνζκ ηα ιεζάκοηηα ηαεαβζάγεζ ημ κενυ, ιε ημ μπμίμ
νακηίγεζ ηαζ εοθμβεί υζμοξ εέθμοκ κα εοθμβδεμφκ. Ζ αημθμοεία αοηή μθμηθδνχκεηαζ
πνζκ ηα ιεζάκοηηα απυ θυαμ ιήπςξ ηα ιζηνά παζδζά ηαηαθφζμοκ ηδ κδζηεία πίκμκηαξ
κενυ.
Εδημφιε απυ ημκ Υνζζηυ κα ιαξ ηαεανίζεζ, κα απμπθφκεζ ηάεε ιαξ αηαεανζία,
κα ιαξ ζοβπςνήζεζ ηζξ αιανηίεξ ηαζ κα ιαξ αλζχζεζ κα θάαμοιε ηδκ απμηάθορδ ηδξ
δυλδξ ηδξ εείαξ Σμο θφζεςξ ζηζξ ηανδζέξ ηαζ ηα ένβα ιαξ, υπςξ απμηάθορε ηδ δυλα
Σμο ζημκ Ημνδάκδ πμηαιυ.
Σε Απηόλ αλήθεη ε δόμα, καδί κε ηνλ Παλάγαζν Παηέξα Τνπ θαη ην Άγην Πλεύκα
Τνπ, λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ αηώλσλ. Ακήλ.

Ημέπα ενδεκάηη ηος μηνόρ Σόμπα
1) Ζ ενξηή ησλ Θενθαλείσλ.
1) Σδκ διένα αοηή ηαηά ημ έημξ 31 ι.Υ. ααπηίζεδηε μ Γεζπυηδξ, Κφνζμξ ηαζ Θευξ
ιαξ Ηδζμφξ Υνζζηυξ δζά ηςκ πεζνχκ ημο αβίμο Ηςάκκμο ημο Βαπηζζημφ. Ζ εμνηή αοηή
θέβεηαζ Θεμθάκεζα δζυηζ ηαη‟ αοηήκ θακενχεδηε δ εεία θφζδ ημο Κονίμο, αθμφ
απμηαθφθεδηε δ Αβία Σνζάδα: Ο επμονάκζμξ Παηέναξ ιαξ αημφζεδηε απυ ημοξ
Οονακμφξ κα θέεζ: «Αοηυξ είκαζ μ Τζυξ ιμο μ αβαπδηυξ»· μ Τζυξ ζηεηυηακ ζημκ
Ημνδάκδ πμηαιυ· ημ Άβζμ Πκεφια ηαηήθεε ιε ιμνθή πενζζηενζμφ [«εκ είδεζ
πενζζηενάξ»] ηαζ ζηάεδηε επάκς ζημκ Τζυ.
Ο Ηςάκκδξ μ Βαπηζζηήξ έβζκε ιάνηοναξ ημο βεβμκυημξ υηζ μ Κφνζμξ Υνζζηυξ,
αθμφ ααπηίζεδηε, αβήηε αιέζςξ απυ ημ κενυ ημο πμηαιμφ, ηαζ ζδμφ, ακμίπεδηακ μζ
Οονακμί ηαζ είδε ημ Πκεφια ημο Θεμφ κα ηαηένπεηαζ ζακ πενζζηένζ ηαζ κα ζηέηεηαζ
επάκς Σμο. Καζ λαθκζηά ιζα θςκή ένπεηαζ απυ ημοξ Οονακμφξ δ μπμία έθεβε: «Αοηυξ
είκαζ μ Τζυξ ιμο μ αβαπδηυξ, ζημκ μπμίμ εοανεζημφιαζ» (Μαηεαίμξ 3:16-17).
Ο Ηςάκκδξ μ εοαββεθζζηήξ είπε βζα ηδκ διένα αοηή: «Σδκ επμιέκδ μ Ηςάκκδξ
αθέπεζ ημκ Ηδζμφ κα ένπεηαζ πνμξ αοηυκ ηαζ κα ημο θέεζ: „„Ηδμφ, μ Αικυξ ημο Θεμφ, μ
μπμίμξ ζδηχκεζ ηδκ αιανηία ημο ηυζιμο. Αοηυξ είκαζ εηείκμξ βζα ημκ μπμίμ είπα:
„Πίζς απυ ιέκα ένπεηαζ ηάπμζμξ πμο είκαζ ακχηενυξ ιμο, επεζδή οπήνπε πνζκ απυ
ιέκα‟. Γζ‟ αοηυ ήθεα, βζα κα ααπηίζς ιε κενυ‟‟» (Ηςάκκδξ 1:29-31).
Σδκ διένα αοηή απμηαθφθεδηε δ δυλα ημο Κονίμο ιαξ Ηδζμφ Υνζζημφ, ηαεχξ
ηαζ ημ υηζ είκαζ μ Τζυξ ημο Θεμφ, μ Αικυξ ημο Θεμφ, μ Οπμίμξ ζδηχκεζ ηζξ αιανηίεξ
ημο ηυζιμο. Γζα ημκ θυβμ αοηυ, δ εμνηή αοηή είκαζ ιζα ιεβάθδ εμνηή βζα υθμοξ ημοξ
πζζημφξ, ιζα εμνηή ιε ηδκ μπμία –ηαηά ημ οπυδεζβια ηδξ ααπηίζεςξ ημο Κονίμο, ζημκ
Οπμίμ ακήηεζ δ δυλα– μζ πζζημί ηαεαίνμκηαζ ιε κενυ, χζηε κα θάαμοκ ηδκ άθεζδ ηςκ
αιανηζχκ ημοξ.
Σηνλ Κύξην αλήθεη ε δόμα, ε ηηκή θαη ε πξνζθύλεζε, λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο
αηώλαο ησλ αηώλσλ. Ακήλ.
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Ημέπα δυδεκάηη ηος μηνόρ Σόμπα
1) Δνξηή ηνπ αξραγγέινπ Μηραήι.
2) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ Θενδψξνπ ηνπ ζηξαηειάηνπ (ή Θενδψξνπ ΔιΜηζξέθε).
3) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ Αλαηνιίνπ.
1) Σδκ διένα αοηή δ Δηηθδζία ηζιά ηδκ εμνηή ημο εκδυλμο ανπαββέθμο Μζπαήθ,
ημο ανπζζηναηήβμο ηςκ μονακίςκ Γοκάιεςκ, μ μπμίμξ πνεζαεφεζ βζα ημ ακενχπζκμ
βέκμξ ηαζ οπδνεηεί πζζηά ημκ Κφνζμ.
Οη πξεζβείεο ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα δ Δηηθδζία ηζιά ηδ ικήιδ ημο ιανηονίμο ημο βεκκαίμο
δβειυκα, αβίμο Θεμδχνμο ημο ζηναηδθάημο (ή Θεμδχνμο Δθ-Μζζνέηε), ηαηά ημ έημξ
306 ι.Υ. Ο άβζμξ Θευδςνμξ βεκκήεδηε ζηδκ Σφνμ ηαηά ημ 270 ι.Υ. Απυ ηδ κεακζηή
ημο δθζηία ζηναημθμβήεδηε ζημκ νςιασηυ ζηναηυ ηαζ πνμήπεδ ανβυηενα ζημκ ααειυ
ημο ζηναηδθάηδ (ζηναηδβμφ). Ο παηέναξ ημο θεβυηακ Άδναηημξ ηαζ ήηακ
ορδθυααειμξ ηναηζηυξ οπάθθδθμξ επί ηδξ ααζζθείαξ ημο αοημηνάημνα Νμοιενζακμφ
(283-284 ι.Υ.). Ζ ιδηένα ημο ήηακ αδεθθή ημο αλζςιαημφπμο Βαζζθείδδ.
ηακ μ αοημηνάημναξ Νμοιενζακυξ πέεακε ζε ιζα εηζηναηεία ηαηά ηςκ
Πενζχκ, μ βζμξ ημο Ημφζημξ πμθειμφζε ζηδ Γφζδ. Έηζζ, μζ δφμ αλζςιαημφπμζ
Άδναηημξ ηαζ Βαζζθείδδξ ηθήεδηακ κα δζαπεζνζζεμφκ ηζξ ηνέπμοζεξ οπμεέζεζξ ηδξ
αοημηναημνίαξ, ιέπνζ πμο ακέαδηε ζημκ αοημηναημνζηυ ενυκμ μ αζεαήξ
Γζμηθδηζακυξ, μ μπμίμξ ελαπέθοζε δζςβιυ ηαηά ηςκ πνζζηζακχκ. Σδκ πενίμδμ εηείκδ,
μ άβζμξ Θευδςνμξ δβείημ ημο ζηναημφ πμο είπε εηζηναηεφζεζ ηαηά ηςκ Πενζχκ. Μζα
κφηηα είδε ζε υναια ιζα ηθίιαηα πμο εηηεζκυηακ απυ ηδ βδ έςξ ημκ μονακυ, ζημ
ορδθυηενμ ζδιείμ ηδξ μπμίαξ ηαευηακ επάκς ζε ιεβάθμ ενυκμ μ Κφνζμξ,
πενζζημζπζζιέκμξ απυ αββεθζηέξ δοκάιεζξ πμο έραθθακ. Αηυιδ, είδε ηάης απυ ηδκ
ηθίιαηα έκα ιεβάθμ ηηήκμξ, πμο ήηακ μ δζάαμθμξ. Ο Κφνζμξ είπε ζημκ άβζμ Θευδςνμ:
«Σμ αίια ζμο εα ποεεί πάνζκ ημο μκυιαηυξ Μμο». Ο άβζμξ νχηδζε ημκ Κφνζμ: «Καζ μ
ζφκηνμθυξ ιμο μ Λευκηζμξ;». Καζ μ Κφνζμξ απμηνίεδηε: «πζ ιυκμ μ Λευκηζμξ εα
πφζεζ ημ αίια ημο βζα Μέκα, αθθά ηαζ μ Πένζδξ Πακίηανμξ».
Καηά ηδ δζάνηεζα εηεπεζνίαξ ιεηαλφ ημο νςιασημφ ηαζ ημο πενζζημφ ζηναημφ, μ
άβζμξ Θευδςνμξ ζοκακηήεδηε ιε ημκ Πακίηανμ, δζμζηδηή ημο πενζζημφ ζηναημφ, ημκ
μπμίμ έθενε ζημκ πνζζηζακζζιυ ηαζ ημκ μδήβδζε ζηδκ πίζηδ ημο Υνζζημφ.
Ο αοημηνάημναξ Γζμηθδηζακυξ δζέηαλε κα πανμοζζαζεεί εκχπζυκ ημο μ
δβειυκαξ Θευδςνμξ. Ο δβειυκαξ επέζηνερε ιε ημκ ζηναηυ ημο έπμκηαξ ιαγί ημο ημκ
Λευκηζμ ηαζ ημκ Πακίηανμ. ηακ μ άβζμξ Θευδςνμξ ηαηάθααε υηζ μ αοημηνάημναξ
επνυηεζημ κα ημο γδηήζεζ κα πνμζηοκήζεζ ηα είδςθα, είπε ζημοξ ζηναηζχηεξ ημο:
«πμζμξ απυ ζαξ εέθεζ κα αβςκζζεεί πάνζκ ημο μκυιαημξ ημο Κονίμο Υνζζημφ, αξ
έθεεζ ιαγί ιμο ηαζ αξ ιε αημθμοεήζεζ». Συηε, υθμζ ηναφβαζακ ιε ιία θςκή θέβμκηαξ:
«Θα πεεάκμοιε ιαγί ζμο. Ο δζηυξ ζμο Θευξ είκαζ ηαζ δζηυξ ιαξ». ηακ έθεαζε ζηδκ
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πυθδ, άθδζε έλς απυ ηδκ πυθδ ημοξ ζηναηζχηεξ ημο ηαζ πήβε ιυκμξ ημο ζημκ
αοημηνάημνα, μ μπμίμξ ημκ ηαθμδέπεδηε. Όζηενα μ αοημηνάημναξ, αθμφ νχηδζε ημκ
άβζμ ζπεηζηά ιε ημκ πυθειμ ηαζ ημκ ζηναηυ, ιεηά ημο γήηδζε κα πνμζηοκήζεζ ημκ
Απυθθςκα. Ο άβζμξ απάκηδζε ιε ιεβάθμ εάννμξ ηαζ πίζηδ: «Γεκ βκςνίγς άθθμκ εευ
άλζμ πνμζηφκδζδξ εηηυξ απυ ημκ Κφνζυ ιμο Ηδζμφ Υνζζηυ».
Μεηά απ‟ αοηυ, μ Γζμηθδηζακυξ δζέηαλε ημοξ ζηναηζχηεξ ημο κα ηανθχζμοκ ημκ
άβζμ ζε έκα δέκδνμ ηαζ κα ημκ οπμαάθμοκ ζε θνζηηά ααζακζζηήνζα. ιςξ, μ Κφνζμξ
ημκ εκίζποε ηαζ ημκ ειρφπςκε. Σεθζηά, μ άβζμξ Θευδςνμξ πανέδςζε ηδκ αβκή ημο
ροπή ζηα πένζα ημο Κονίμο, ημκ Οπμίμ αβαπμφζε, θαιαάκμκηαξ έηζζ ημκ ζηέθακμ ηδξ
αζςκίμο δυλδξ ζηδ Βαζζθεία ηςκ Οονακχκ. ημ ιεηαλφ, μ αοημηνάημναξ έζηεζθε ημοξ
ζενείξ ημο Απυθθςκα ζημοξ ζηναηζχηεξ ημο αβίμο βζα κα ημοξ γδηήζμοκ κα
πνμζηοκήζμοκ ηα είδςθα. Συηε, υθμζ ιαγί ηναφβαζακ: «Γεκ έπμοιε άθθμκ ααζζθέα
εηηυξ απυ ημκ Κφνζυ ιαξ Ηδζμφ Υνζζηυ, ημκ Κφνζμ ηςκ ηονίςκ ηαζ Βαζζθέα ηςκ
ααζζθέςκ». ηακ μ αοημηνάημναξ άημοζε αοηά πμο είπακ, δζέηαλε κα
απμηεθαθζζεμφκ υθμζ. Έηζζ, έθααακ ημοξ ζηεθάκμοξ ημο ιανηονίμο ηαζ ηδκ αζχκζα
ιαηανζυηδηα.
Οη πξνζεπρέο ηνπο αο είλαη καδί κε όινπο καο. Ακήλ.
3) Σδκ αοηή διένα ιανηφνδζε μ άβζμξ Ακαηυθζμξ, μ μπμίμξ βεκκήεδηε ζηδκ
Πενζία. ηακ ιεβάθςζε, ηαηαηάπεδηε ζημκ ζηναηυ ηδξ Ρςιασηήξ Αοημηναημνίαξ
ηαζ πνμήπεδ ανβυηενα ζε ανπζζηνάηδβμ. Τπδνεημφζε ήδδ δεηαπέκηε έηδ ζημκ
ζηναηυ υηακ έβζκε αοημηνάημναξ μ Γζμηθδηζακυξ.
Ο άβζμξ Ακαηυθζμξ επζεοιμφζε ιε υθδ ημο ηδκ ροπή ηδ Βαζζθεία ηςκ
Οονακχκ, αάγμκηάξ ηδ πάκς απυ υθδ ηδκ πνυζηαζνδ δυλα ημο ιάηαζμο ημφημο
ηυζιμο. Έηζζ, πανμοζζάζεδηε εκχπζμκ ημο αοημηνάημνα, έαβαθε ηδ ζηναηζςηζηή
ζημθή ηαζ ημ λίθμξ ημο, ηα έννζλε ιπνμζηά ζημκ αοημηνάημνα ηαζ μιμθυβδζε ηδκ
πίζηδ ημο ζημκ Κφνζμ Υνζζηυ. Ο αοημηνάημναξ έιεζκε ηαηάπθδηημξ απυ ηδκ ηυθιδ
ημο. ηακ πθδνμθμνήεδηε υηζ μ άβζμξ είκαζ Πένζδξ, ημο θένεδηε ζηδκ ανπή
εοβεκζηά ηαζ ιεηά ημκ έζηεζθε ζημκ Ρςιακυ βζα κα ημκ πείζεζ κα αθθάλεζ ηδκ
απυθαζή ημο. ιςξ, μ Ρςιακυξ απέηοπε, ηαζ ημκ έζηεζθε πίζς ζημκ αοημηνάημνα, μ
μπμίμξ ημκ οπέααθε ζε υθα ηα είδδ ηςκ ααζακζζηδνίςκ: Σμο έζθζλακ υζμ
ιπμνμφζακ πενζζζυηενμ ημ ζχια, ημκ έδεζνακ πμθθέξ θμνέξ, ημκ έννζλακ ζηα εδνία
ηαζ ημο έημρακ ηδ βθχζζα.
Ο Κφνζμξ Ηδζμφξ Υνζζηυξ ημφ έζηεθκε ηάεε θμνά άββεθυ Σμο βζα κα ημκ
ειροπχκεζ ζε υθεξ ημο ηζξ εθίρεζξ. οκέπζζακ επί ανηεηυ ηαζνυ κα οπμαάθθμοκ ημκ
άβζμ ζε ααζακζζηήνζα. ηακ μ αοημηνάημναξ ημονάζεδηε πζα κα ημκ ααζακίγεζ,
δζέηαλε κα ημκ απμηεθαθίζμοκ. Έηζζ, μ άβζμξ Ακαηυθζμξ έθααε ημκ ζηέθακμ ημο
ιανηονίμο ζηδκ αζχκζμ Βαζζθεία.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Aκήλ.
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Ημέπα δεκάηη ηπίηη ηος μηνόρ Σόμπα
1) Ζ αλάκλεζε ηνπ ζαχκαηνο ζηελ Καλά ηεο Γαιηιαίαο.
2) Ζ θνίκεζε ηνπ κνλαρνχ Θενθίινπ.
3) Σν καξηχξην ηεο αγίαο Γεκηάλαο.
1) Σδκ διένα αοηή δ Δηηθδζία εμνηάγεζ ηδκ ακάικδζδ ημο εαφιαημξ πμο ηέθεζε μ
Κφνζυξ ιαξ Ηδζμφξ Υνζζηυξ ζηδκ Κακά ημο Γαθζθαίαξ. Ήηακ ημ πνχημ εαφια πμο
ηέθεζε μ Κφνζυξ ιαξ Ηδζμφξ ιεηά ηδ Βάπηζζή Σμο. Δίπε πνμζηθδεεί ζε βάιμ ζηδκ
Κακά ιαγί ιε ηδκ Πανεέκμ ιδηένα ημο, ηδ Θεμηυημ Μανία, ηαζ ηάπμζμοξ απυ ημοξ
ιαεδηέξ Σμο.
ηακ ημοξ ηεθείςζε μ μίκμξ [ημ ηναζί], είπε ζημκ Ηδζμφ δ ιδηένα Σμο: «Γεκ
έπμοκ μίκμ». Ο Ηδζμφξ ηδξ απάκηδζε: «Γοκαίηα, ηζ ημζκυ οπάνπεζ ακάιεζα ζ‟ ειέκα
ηαζ ζε ζέκα; Γεκ ήθεε αηυια δ χνα ιμο». Μεηά δ ιδηένα Σμο είπε ζημοξ οπδνέηεξ:
«Κάκηε υ,ηζ ζαξ πεζ».
Τπήνπακ θμζπυκ εηεί έλδ θίεζκεξ οδνίεξ [ζηάικεξ]. Ο Ηδζμφξ είπε ζημοξ
οπδνέηεξ: «Γειίζηε ηζξ οδνίεξ ιε κενυ». Δηείκμζ ηζξ βέιζζακ έςξ επάκς, ιέπνζ πμο
λεπείθζζακ. Συηε ημοξ είπε: «Σχνα, αβάθηε θίβδ πμζυηδηα ηαζ πδβαίκεηέ ηδ ζημκ
ανπζηνίηθζκμ [ημκ οπεφεοκμ ηδξ εμνηήξ]».
ηακ μ ανπζηνίηθζκμξ δμηίιαζε ημ κενυ, πμο εκ ης ιεηαλφ είπε ιεηααθδεεί ζε
μίκμ, είπε ζημκ βαιπνυ: «θμζ πνμζθένμοκ πνχηα ημκ ηαθυκ μίκμ, ηαζ υηακ πζα μζ
πνμζηεηθδιέκμζ έπμοκ πζεζ πμθφ, ηυηε πνμζθένμοκ ημκ θζβυηενμ ηαθυ· εζφ θφθαλεξ
ημκ ηαθυκ μίκμ ιέπνζ ηχνα».
Αοηυ ημ ζδιείμ πμο ηέθεζε μ Ηδζμφξ ζηδκ Κακά ηδξ Γαθζθαίαξ ήηακ ημ πνχημ
Σμο εαφια, ιε ημ μπμίμ θακένςζε ηδ δυλα Σμο ηαζ δζά ημο μπμίμο πίζηεοζακ ζ‟
Αοηυκ μζ ιαεδηέξ Σμο (Ηςάκκδξ 2:1-11).
Σε Απηόλ αλήθεη ε δόμα, καδί κε ηνλ Παλάγαζν Παηέξα Τνπ θαη ην Άγην Πλεύκα.
Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ημζιήεδηε μ άβζμξ Θευθζθμξ μ ιμκαπυξ, μ μπμίμξ ήηακ μ
ιμκαδζηυξ βζμξ ημο ααζζθζά εκυξ νςιασημφ κδζζμφ. Ο παηέναξ ημο ημκ ακέενερε
ζφιθςκα ιε ηδ πνζζηζακζηή πίζηδ ηαζ βκχζδ.
ηακ μ άβζμξ ήηακ δχδεηα εηχκ, δζάααζε ζηδκ Πνμξ Δαναίμοξ Δπζζημθή ημο
απμζηυθμο Παφθμο: «Δζφ, Κφνζε, ηαηανπάξ εειεθίςζεξ ηδ βδ, ηαζ μζ μονακμί είκαζ
ένβα ηςκ πενζχκ μο. Αοημί εα απμθεζεμφκ, Δζφ υιςξ παναιέκεζξ· ηαζ υθμζ εα
παθζχζμοκ ζακ ζιάηζμ, ηαζ εα ημοξ δζπθχζεζξ ζακ πνυπεζνμ νμφπμ, ηαζ εα αθθάλμοκ·
Δζφ υιςξ είζαζ μ ίδζμξ, ηαζ ηα έηδ ζμο δεκ εα ηεθεζχζμοκ» (Δαναίμοξ 1:10-12).
Δπίζδξ, δζάααζε ζηδκ Πνχηδ Πνμξ Κμνζκείμοξ Δπζζημθή ημο απμζηυθμο Παφθμο:
«Δίκαζ ηαθυ βζα ημκ άκδνα κα ιδκ αββίγεζ βοκαίηα. Δκημφημζξ, θυβς ηδξ πμνκείαξ,
ηαεέκαξ αξ έπεζ ηδ δζηή ημο βοκαίηα, ηαζ ηαεειία αξ έπεζ ημκ δζηυ ηδξ άκδνα. […]
Θέθς υθμζ μζ άκενςπμζ κα είκαζ υπςξ ηζ εβχ […]. Νμιίγς υηζ ηζ εβχ έπς Πκεφια
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Θεμφ» (Α΄ Κμνζκείμοξ 7:1,2,7,40). Αηυιδ, δζάααζε ζημ άβζμ Δοαββέθζμ ημοξ θυβμοξ
ημο Κονίμο: «Ακ εέθεζξ κα είζαζ ηέθεζμξ, πήβαζκε ηαζ πμφθδζε ηα οπάνπμκηά ζμο, ηαζ
δχζε ηα πνήιαηα ζημοξ πηςπμφξ ηαζ εα έπεζξ εδζαονυ ζημκ μονακυ, ηαζ έθα κα ιε
αημθμοεήζεζξ» (Μαηεαίμξ 19:21).
Έηζζ, μ Θευθζθμξ άθδζε ημ παηνζηυ ημο ζπίηζ ηαζ υθα ημο ηα οπάνπμκηα, ηαζ
έθοβε ιεηαιθζεζιέκμξ. Πήβαζκε απυ ηδ ιία ιμκή ζηδκ άθθδ, έςξ υημο έθεαζε ζηδκ
Αθελάκδνεζα. Απυ εηεί, πήβε ζηδ «Μμκή απυ βοαθί». ηακ ημκ είδε μ δβμφιεκμξ ηδξ
ιμκήξ άβζμξ Βίηηςν, μ μπμίμξ πθδνμθμνήεδηε απυ ημ Άβζμ Πκεφια υηζ επνυηεζημ βζα
ααζζθζηυ απυβμκμ, ημκ ηαθςζυνζζε ηαζ ημκ εοθυβδζε. Καηυπζκ ημο γήηδζε κα ημο
δζδβδεεί ηδκ ζζημνία ημο. Ο άβζμξ Βίηηςν ελεπθάβδ ιε υζα άημοζε, δυλαζε ημκ Θευ
ηαζ δέπεδηε ημκ άβζμ Θευθζθμ ζηδ ιμκή. ηακ ανβυηενα είδε πυζμ επζηοπήξ, εκάνεηδ
ηαζ ηανπμθυνα ήηακ δ πκεοιαηζηή γςή ημο Θεμθίθμο, ημκ εκέδοζε ημ ιμκαπζηυ
ζπήια. Γέηα έηδ ιεηά, ιενζημί ζηναηζχηεξ πμο είπακ ζηαθεί απυ ημκ παηένα ημο
Θεμθίθμο ήθεακ ηαζ ημκ πήνακ ιε ηδ αία. ηακ ήθεε εκχπζμκ ημο παηένα ημο, εηείκμξ
δεκ ιπμνμφζε κα ημκ ακαβκςνίζεζ, ηαεχξ δ άζηδζδ ημο είπε αθθάλεζ ημ
πανμοζζαζηζηυ. Συηε μ άβζμξ θακένςζε ηδκ ζδζυηδηά ημο ζημκ παηένα ημο, μ μπμίμξ
έκμζςζε ιεβάθδ πανά. Ο άβζμξ άνπζζε κα ηδνφηηεζ ζημκ παηένα ημο, ιζθχκηαξ ημο βζα
ηδ γςή, ημκ εάκαημ ηαζ ηδκ Σεθζηή Κνίζδ. Σα θυβζα ημο ζδιάδερακ ηδκ ηανδζά ημο
παηένα ημο, μ μπμίμξ απέεεζε ημ ααζζθζηυ ζηέιια, αθήκμκηαξ ημκ ενυκμ ημο ζημκ
αδεθθυ ημο. Μεηά πήβε ιε ηδ ζφγοβμ ηαζ ημκ βζμ ημο, ημκ άβζμ Θευθζθμ, ζηδ «Μμκή
απυ βοαθί», υπμο μ ααζζθζάξ έβζκε ιμκαπυξ ηαζ έιεζκε ιε ημκ βζμ ημο. Ζ ιδηένα ημο
αβίμο Θεμθίθμο έβζκε ηζ αοηή ιμκαπή ζε βοκαζηεία ιμκή. Έηζζ, έγδζακ υθμζ ιζα γςή
αζηήζεςξ, θαηνείαξ ηαζ ανεηήξ, ιέπνζ ημ πέναξ ηδξ γςήξ ημοξ. ηακ μθμηθήνςζακ
ημκ αβχκα ημοξ, ημζιήεδηακ εκ εζνήκδ.
Οη πξνζεπρέο ηνπο αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
3) Σδκ αοηή διένα ιανηφνδζε δ αβία Γδιζάκα. Ζ αβκή αοηή
ηαζ αβςκίζηνζα πανεέκμξ ήηακ ηυνδ ημο Μάνημο, δζμζηδηή Δθ29
Μπμνμθθυξ, Δθ-Εααθνάκ ηαζ Οοάκηζ Αθ-ατζαιπάκ , ζημ
αυνεζμ δέθηα ηδξ ημζθάδαξ ημο Νείθμο. Ζ αβία Γδιζάκα ήηακ
ιμκαπμηυνδ. ηακ έβζκε εκυξ έημοξ, μ παηέναξ ηδξ ηδκ πήβε ζημκ
καυ ηδξ ιμκήξ Αθ-Ματιάπ, ζηδκ μπμία πνμζέθενε εθεδιμζφκδ
ηαζ ηακδήθεξ ηαζ έηακε δζάθμνεξ πνμζθμνέξ, χζηε μ Θευξ κα ηδκ
εοθμβεί ηαζ κα ηδ θνμκηίγεζ.
ηακ δ αβία έβζκε δεηαπέκηε εηχκ, μ παηέναξ ηδξ εέθδζε
κα ηδκ πακηνέρεζ. Δηείκδ ημο ανκήεδηε, θέβμκηάξ ημο υηζ έπεζ
ηάκεζ ηάια κα βίκεζ κφιθδ ημο Κονίμο Υνζζημφ. Βθέπμκηαξ υηζ μ παηέναξ ηδξ πάνδηε
πμθφ ιε ηδκ πνυεεζή ηδξ αοηή, ημο γήηδζε κα ηδξ ηηίζεζ έκακ πχνμ υπμο εα
ιπμνμφζε κα θαηνεφεζ ημκ Θευ έβηθεζζηδ ιαγί ιε ηζξ πανεέκμοξ θίθεξ ηδξ. Ο παηέναξ
ηδξ εηπθήνςζε ηδκ επζεοιία ηδξ ηαζ ηδξ έηηζζε ημ μίηδια πμο επζεοιμφζε, ζημ μπμίμ
29

Κμκηά ζημ Μπζθηάξ, ζημ αμνεζμακαημθζηυ ηιήια ηδξ επανπίαξ Γηάνιπζα.
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έγδζε δ αβία ιαγί ιε άθθεξ ζανάκηα πανεέκμοξ ιεθεηχκηαξ ηδκ Αβία Γναθή ηαζ
θαηνεφμκηαξ ημκ Θευ.
Λίβμ ιεηά μ αοημηνάημναξ Γζμηθδηζακυξ έζηεζθε ακενχπμοξ ημο ζημκ Μάνημ,
ημκ παηένα ηδξ αβίαξ Γδιζάκαξ, ηαζ ημκ δζέηαλε κα πνμζηοκήζεζ ηα είδςθα. ηδκ
ανπή μ Μάνημξ ανκήεδηε, αθθά ιεηά μ αοημηνάημναξ ημκ ιεηέπεζζε, ηάκμκηάξ ημκ κα
οπαημφζεζ ζηδ δζαηαβή ημο ηαζ κα πνμζηοκήζεζ ηα είδςθα, εβηαηαθείπμκηαξ ημκ
Κηίζηδ ημο φιπακημξ. ηακ μ Μάνημξ επέζηνερε ζηδ εέζδ ημο, δ αβία Γδιζάκα,
έπμκηαξ ιάεεζ ηζ είπε ζοιαεί, έζπεοζε κα ημκ ζοκακηήζεζ. Υςνίξ κα ημκ παζνεηίζεζ,
ημο είπε: «Σζ είκαζ αοηά πμο άημοζα βζα ζέκα; Θα πνμηζιμφζα κα ιάεαζκα υηζ πέεακεξ
πανά υηζ ανκήεδηεξ ηδκ πίζηδ ζμο ηαζ υηζ εβηαηέθεζρεξ ημκ Θευ, πμο ζε έθενε απυ ημ
ιδδέκ ζηδκ φπανλδ, βζα κα θαηνεφζεζξ πεζνμπμίδημοξ εεμφξ. Μάεε θμζπυκ υηζ, εάκ δεκ
επζζηνέρεζξ ζηδκ πνχηδ ζμο πίζηδ ηαζ δεκ απανκδεείξ ηδ θαηνεία ηςκ θίεςκ, δεκ
είζαζ μ παηέναξ ιμο ηαζ δεκ είιαζ δ ηυνδ ζμο». Μεηά έθοβε.
Ο παηέναξ ηδξ ζοβηζκήεδηε απυ ηα θυβζα ηδξ ηυνδξ ημο ηαζ έηθαρε πζηνά.
Καηυπζκ έζπεοζε κα πάεζ ζημκ Γζμηθδηζακυ ηαζ κα μιμθμβήζεζ εκχπζυκ ημο ημκ
Κφνζμ Υνζζηυ. Καεχξ μ αοημηνάημναξ δεκ ιπυνεζε κα ημκ ιεηαπείζεζ μφηε ιε
απεζθέξ μφηε ιε οπμζπέζεζξ, δζέηαλε κα ημκ απμηεθαθίζμοκ.
ηακ μ Γζμηθδηακυξ έιαεε υηζ ημ πνυζςπμ πμο ιεηέζηνερε ημκ Μάνημ απυ ηδ
θαηνεία ηςκ εζδχθςκ ήηακ δ ηυνδ ημο Μάνημο Γδιζάκα, έζηεζθε έκακ ημπζηυ
δβειυκα βζα κα πνμζπαεήζεζ, ανπζηά ιε ήπζμοξ ηνυπμοξ, κα ηδκ πείζεζ κα
πνμζηοκήζεζ ηα είδςθα, ηαζ, ακ δεκ δεπυηακ, κα ηδκ απμηεθαθίζεζ. Ο δβειυκαξ πήβε
εηεί ιε δζαηυζζμοξ ζηναηζχηεξ ηαζ ηα υνβακα ηςκ ααζακζζηδνίςκ. ηακ έθεαζε ζημ
μίηδια ηδξ αβίαξ, ηδξ είπε: «Δίιαζ απεζηαθιέκμξ ημο αοημηνάημνα Γζμηθδηζακμφ.
Ήθεα κα ζμο γδηήζς, ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηαβέξ ημο αοημηνάημνα, κα πνμζηοκήζεζξ
ημοξ εεμφξ ημο, χζηε κα ζμο πανίζεζ υθα αοηά πμο εέθεζξ». Συηε δ αβία ηναφβαζε
ιπνμζηά ζημ πνυζςπμ ημο δβειυκα θέβμκηαξ: «Αξ ηαπεζκχζεζ μ Θευξ ημκ
απεζηαθιέκμ ηαζ εηείκμκ πμο ημκ έζηεζθε! Γεκ κηνέπεζηε ηαευθμο πμο απμηαθείηε
εεμφξ ημοξ θίεμοξ ηαζ ηα λφθα, ηα μπμία είκαζ ηαημζηδηήνζα ηςκ πμκδνχκ πκεοιάηςκ;
Γεκ οπάνπεζ ηακέκαξ εευξ ζημκ μονακυ ή ηδ βδ εηηυξ απυ ημκ έκακ Θευ, ημκ Παηένα,
ημκ Τζυ ηαζ ημ Άβζμ Πκεφια, ημκ πακημηζκυ Γδιζμονβυ, ημκ αζχκζμ, ημκ πακηαπμφ
πανυκηα, μ Οπμίμξ βκςνίγεζ υθα ηα απυηνοθα ηαζ έπεζ ηδ δφκαιδ κα ζαξ νίλεζ ζηδκ
Κυθαζδ, ζηα αζχκζα αάζακα. ζμ βζα ιέκα, είιαζ δμφθδ ημο Κονίμο ηαζ ςηήνμξ ιμο
Ηδζμφ Υνζζημφ, ηαζ ημο αβαεμφ Παηένα Σμο, ηαζ ημο Αβίμο Πκεφιαημξ, ηδξ Αβίαξ
Σνζάδμξ. Αοηυκ μιμθμβχ, ζ‟ Αοηυκ ζηδνίγμιαζ, ζημ υκμιά Σμο εα πεεάκς, ηαζ απυ
Αοηυκ εα γς αζχκζα».
Ο δβειυκαξ ελμνβίζεδηε ηαζ δζέηαλε κα αάθμοκ ηδκ αβία ζημκ ηνμπυ, ιέπνζ κα
ποεεί ημ αίια ηδξ έλς απυ ημ ζχια ηδξ ζημ έδαθμξ. Οζ πανεέκεξ ζηέημκηακ δίπθα ηδξ
ηθαίβμκηαξ βζ‟ αοηήκ. ηακ ιεηά ηδκ έααθακ ζηδ θοθαηή, ηδξ ειθακίζεδηε άββεθμξ
Κονίμο, μ μπμίμξ άββζλε ημ ζχια ηδξ ιε ηζξ θαιπνέξ θηενμφβεξ ημο ηαζ δ αβία
εεναπεφεδηε απυ υθεξ ηζξ πθδβέξ ηδξ. Ο δβειυκαξ έααθε υθδ ηδ δζεζηναιιέκδ ημο
θακηαζία βζα κα ααζακίζεζ ηδκ αβία Γδιζάκα. Σδ ιζα θμνά ηήξ ηαηέημρε ηδ ζάνηα
ηαζ ηδκ άθθδ ηδκ έννζλε ζε ηαοηυ θάδζ. ιςξ, ιεηά απ‟ υθα αοηά μ Κφνζμξ ηδκ
υνεςκε αθχαδηδ. ηακ μ δβειυκαξ είδε υηζ υθεξ μζ πνμζπάεεζέξ ημο απέααζκακ
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ιάηαζεξ ιπνμζηά ζηδκ απμθαζζζηζηή ζηαεενυηδηα ηδξ αβκήξ αοηήξ πανεέκμο, δζέηαλε
κα ηδκ απμηεθαθίζμοκ, ηαζ ιαγί ηδξ ηαζ ηζξ οπυθμζπεξ πανεέκμοξ. Έηζζ, έθααακ υθεξ
ημκ ζηέθακμ ημο ιανηονίμο.
Οη πξνζεπρέο ηνπο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Aκήλ.

Ημέπα δεκάηη ηεηάπηη ηος μηνόρ Σόμπα
1) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Αρηιιείδνπ.
2) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Μαμίκνπ, αδειθνχ ηνπ αγίνπ Γνκεηίνπ.
1) Σδκ διένα αοηή ημζιήεδηε μ άβζμξ Απζθθείδδξ. Ο αεθδηήξ αοηυξ βεκκήεδηε ζηδ
Ρχιδ. Ο παηέναξ ημο θεβυηακ Ηςάκκδξ ηαζ δ ιδηένα ημο οβηθδηζηή. Οζ βμκείξ ημο
ήηακ δίηαζμζ εκχπζμκ ημο Κονίμο ηαζ γμφζακ ζφιθςκα ιε ηζξ εκημθέξ Σμο.
Ο παηέναξ ημο αβίμο πέεακε υηακ μ άβζμξ ήηακ δχδεηα εηχκ. ηακ δ ιδηένα
ημο εέθδζε μ βζμξ ηδξ κα πακηνεοεεί, εηείκμξ ανκήεδηε. Σμκ ζοιαμφθεοζε θμζπυκ κα
πάεζ ζημκ αοημηνάημνα κα πάνεζ ηδ εέζδ ημο παηένα ημο. Έζηεζθε ιαγί ημο δφμ απυ
ημοξ ακενχπμοξ ημο ηαζ έκα πμθφηζιμ δχνμ βζα ημκ αοημηνάημνα. Δκχ ήηακ ζημ
πθμίμ ιε ημ μπμίμ εα πήβαζκακ ζημκ αοημηνάημνα, έπεζακ ζε ιεβάθδ ηνζηοιία ιε
ηενάζηζα ηφιαηα ηαζ ζζπονμφξ ακέιμοξ, ιε απμηέθεζια ημ πθμίμ κα ηζαηζζεεί. Συηε μ
άβζμξ πζάζηδηε απυ ιία απυ ηζξ ζακίδεξ ημο πθμίμο ηαζ μ Θευξ ημκ έζςζε απυ ημκ
πκζβιυ. ηακ αβήηε ζηδκ αηηή, ανήηε εηεί ημ πηχια εκυξ ακενχπμο πμο ημ είπακ
λεανάζεζ ηα ηφιαηα. Συηε ζημπάζεδηε ημ εθήιενμ ηαζ ηδ ιαηαζυηδηα ημο ηυζιμο,
ηαζ είπε ιέζα ημο: «Σζ πνέπεζ κα ηάκς ζε αοηυκ ημκ ιάηαζμ ηυζιμ, ηαζ ηζ εα ηενδίζς
υηακ πεεάκς ηαζ βίκς ζηυκδ;». Όζηενα ζδηχεδηε ηαζ πνμζεοπήεδηε ζημκ Κφνζμ
Υνζζηυ κα ημκ μδδβήζεζ ζημκ ζςζηυ δνυιμ.
Πενπάηδζε ανηεηά έςξ υημο έθεαζε ζηδ ιμκή ημο αβίμο Ρςιακμφ, υπμο έδςζε
ζημκ δβμφιεκυ ηδξ υζα πνήιαηα ημο είπακ απμιείκεζ. Έγδζε εηεί έκακ αζηδηζηυ αίμ,
ζηενχκηαξ απυ ημκ εαοηυ ημο ηνμθή ηαζ έκδοζδ, έςξ υημο έθεαζε ζε επίπεδμ
ηεθεζυηδηαξ. Ο Κφνζμξ ημο δχνζζε ημ πάνζζια κα εεναπεφεζ ημοξ αζεεκείξ. Δπίζδξ, μ
άβζμξ πήνε υνημ κα ιδ δεζ πμηέ πζα ημ πνυζςπμ βοκαίηαξ.
Καεχξ είπε πενάζεζ πμθφξ ηαζνυξ πμο δεκ είπε επζζηνέρεζ ζηδ ιδηένα ημο, δ
μπμία δεκ είπε κέα ημο, δ ιδηένα ημο κυιζζε πςξ είπε πεεάκεζ ηαζ ημκ ενήκδζε πμθφ.
Έηηζζε έκακ λεκχκα βζα ημοξ πηςπμφξ ηαζ ημοξ λέκμοξ ηαζ έιεκε ζε έκα απυ ηα
δςιάηζα ημο λεκχκα.
Μζα ιένα άημοζε δφμ ειπυνμοξ κα ιζθμφκ βζα ημκ βζμ ηδξ ηαζ ημκ άβζμ
ιμκαπζηυ ημο αίμ ηαζ βζα ηδ Θεία Υάνδ πμο ημκ ζηέπαγε. ηακ γήηδζε κα ιάεεζ
πενζζζυηενα βζ‟ αοηυκ, αεααζχεδηε υηζ επνυηεζημ βζα ημκ βζμ ηδξ. Έηζζ, έζπεοζε κα
πάεζ ζηδ ιμκή εηείκδ.
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ηακ έθεαζε, έζηεζθε κα εκδιενχζμοκ ημκ άβζμ βζα ηδκ άθζλή ηδξ. Ο άβζμξ
Απζθθείδδξ ηήξ απάκηδζε θέβμκηαξ υηζ είπε ηάκεζ υνημ εκχπζμκ ημο Θεμφ κα ιδ δεζ
πμηέ πζα βοκαίηα. Δηείκδ επακέθααε ημ αίηδιά ηδξ, απεζθχκηαξ ημκ ιάθζζηα υηζ, εάκ
δεκ ηδξ επέηνεπε κα ημκ δεζ, εα πήβαζκε ζηδκ ένδιμ βζα κα ηδ θάκε ηα εδνία.
ηακ μ άβζμξ έιαεε ηδκ επζιμκή ηδξ, ηαζ ηαεχξ δεκ ιπμνμφζε κα πάνεζ πίζς
ημκ υνημ ημο, πνμζεοπήεδηε ζημκ Κφνζμ Υνζζηυ κα πάνεζ ηδκ ροπή ημο. Καηυπζκ είπε
ζημκ θφθαηα ηδξ πφθδξ κα ηδξ επζηνέρεζ κα ιπεζ εκχ μ Θευξ εα είπε απακηήζεζ ζημ
αίηδιά ημο. ηακ δ ιδηένα ημο εζζήθεε ζημ ηεθθί ημο, ημκ ανήηε κα έπεζ παναδχζεζ
ημ πκεφια ημο. Συηε ηναφβαζε, έηθαρε ηαζ γήηδζε απυ ημκ Θευ κα πάνεζ ηαζ ηδ δζηή
ηδξ ροπή, αίηδια πμο εζζαημφζεδηε απυ ημκ Θευ.
ηακ πνμζπάεδζακ κα πςνίζμοκ ηα ζχιαηά ημοξ, άημοζακ ιζα θςκή απυ ημ
ζχια ημο αβίμο Απζθθείδδ κα θέεζ: «Αθήζηε ημ ζχια ιμο κα είκαζ ιαγί ιε ημ ζχια
ηδξ ιδηέναξ ιμο, βζαηί δεκ ζηακμπμίδζα ηδκ επζεοιία ηδξ ηανδζάξ ηδξ κα ιε δεζ».
Έηζζ, εκηαθίαζακ ηα ζχιαηά ημοξ ζημκ ίδζμ ηάθμ. Ο Θευξ ηίιδζε ημκ άβζμ ιε ηδκ
ηέθεζδ πμθθχκ εαοιάηςκ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ημζιήεδηε μ άβζμξ Μάλζιμξ, αδεθθυξ ημο αβίμο Γμιεηίμο. Οζ
δφμ αδεθθμί ήηακ παζδζά ημο αοημηνάημνα Οοαθεκηζακμφ.
Οη πξνζεπρέο ηνπο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Aκήλ.

Ημέπα δεκάηη πέμπηη ηος μηνόρ Σόμπα
1) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ πξνθήηνπ Οβδηνχ.
1) Σδκ διένα αοηή ημζιήεδηε μ άβζμξ πνμθήηδξ Οαδζμφ, εκυξ απυ
ημοξ πνμθήηεξ ηςκ οζχκ Ηζναήθ. Ήηακ βζμξ ημο πνμθήημο Ακακίμο, απυ
ηδ θοθή Ημφδα. Ο Οαδζμφ πνμθήηεοζε επί ηςκ διενχκ ημο ααζζθέα ημο
Ημφδα, Ηςζαθάη.
Λέβεηαζ υηζ μ Οαδζμφ ήηακ επζηεθαθήξ ηςκ πεκήκηα ακδνχκ πμο
έζηεζθε μ ααζζθζάξ Οπμγίαξ, βζα ηνίηδ θμνά, ζημκ πνμθήηδ Ζθία.
Πνμζήθεε ζημκ Ζθία ιε ηαπεζκυηδηα ηαζ ημκ παναηάθεζε εενιά κα ιδκ ημκ
ηαηαζηνέρεζ, υπςξ έβζκε ιε ημοξ πνμδβμοιέκμοξ, υηακ ηαηήθεε θςηζά απυ ημκ
μονακυ ηαζ ημοξ ηαηέηαοζε. Εήηδζε θμζπυκ απυ ημκ Ζθία κα ημο δείλεζ ζοιπάεεζα ηαζ
κα έθεεζ ιαγί ημο βζα κα πάκε ζημκ ααζζθζά Οπμγία. Ο πνμθήηδξ ημκ αημθμφεδζε,
υπςξ ημο είπε οπμδείλεζ άββεθμξ Κονίμο (Β΄ Βαζζθεζχκ [=Γ΄ Βαζζθεζχκ] 1:15).
Έηζζ, μ Οαδζμφ ζοκεζδδημπμίδζε υηζ ημ κα οπδνεηεί ημκ πνμθήηδ Ζθία ήηακ
ηαηά πμθφ ορδθυηενμ απυ ημ κα οπδνεηεί επίβεζμοξ ααζζθείξ, ηαζ υηζ δ πνμζηυθθδζδ
ζημκ πνμθήηδ Ζθία εα ημκ μδδβμφζε ζηδκ οπδνεζία ημο μονάκζμο Βαζζθέα. Άθδζε
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θμζπυκ ηδκ οπδνεζία ημο ααζζθέα, αημθμφεδζε ημκ Ζθία ηαζ βέιζζε απυ ηδ Υάνδ ημο
Θεμφ.
Ο Οαδζμφ πνμθήηεοζε πενζζζυηενμ απυ είημζζ έηδ. Πνμθήηεοζε ηδκ
ηαηαζηνμθή ηδξ Ηδμοιαίαξ, βζαηί μζ ηάημζημί ηδξ είπακ πανεί βζα ηζξ εθίρεζξ ημο θαμφ
ημο Θεμφ (Οαδζμφ 1-16). Δπίζδξ, πνμθήηεοζε ηδ ζςηδνία ημο Ηζναήθ, ηδ κίηδ ημο επί
ημο μίημο Ζζαφ, ηαεχξ ηαζ ηδ κίηδ ημο επί υθςκ ηςκ επενχκ ημο (Οαδζμφ 17-21).
Έγδζε πενζζζυηενμ απυ επηαηυζζα έηδ πνμ ηδξ εθεφζεςξ ημο Κονίμο Υνζζημφ.
Μεηά ηδκ ημίιδζή ημο εηάθδ ζημκ ηάθμ ηςκ παηένςκ ημο.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Aκήλ.

Ημέπα δεκάηη έκηη ηος μηνόρ Σόμπα
1) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ Φηινζένπ.
2) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Ησάλλνπ ηνπ ηεηάξηνπ, ηεζζαξαθνζηνχ νγδφνπ
παηξηάξρνπ Αιεμαλδξείαο.
1) Σδκ διένα αοηή ιανηφνδζε μ ηεηζιδιέκμξ άβζμξ Φζθυεεμξ, ημο μπμίμο ημ υκμια
ζδιαίκεζ «εηείκμξ πμο αβαπά ημκ Θευ». Γεκκήεδηε ζηδκ πυθδ Ακηζυπεζα απυ βμκείξ
εζδςθμθάηνεξ, μζ μπμίμζ θάηνεοακ έκακ ηαφνμ, ημκ μπμίμ ηάζγακ ιε πίηεξ θηζαβιέκεξ
απυ εηθεηηυ αθεφνζ ιε ηαπίκζ ακάιεζηημ ιε ιέθζ. Δπίζδξ, άθεζθακ ημκ ηαφνμ ιε
ιονςδζηά ηαζ ανςιαηζηά έθαζα ηνεζξ θμνέξ ηδκ διένα, ηαζ ημο έδζκακ κα πζεζ ηναζί
ηαζ θάδζ. Σμο είπακ θηζάλεζ δφμ πχνμοξ, έκακ βζα ημ ηαθμηαίνζ ηαζ άθθμκ βζα ημκ
πεζιχκα. Αηυιδ ημο είπακ αάθεζ βφνς απυ ημκ θαζιυ έκα πνοζυ πενζθαίιζμ, ηαζ πνοζά
αναπζυθζα ζηα πυδζα ημο.
ηακ μ Φζθυεεμξ ήηακ δέηα εηχκ, μ παηέναξ ημο ημφ γήηδζε κα πνμζηοκήζεζ
ημκ ηαφνμ, εηείκμξ υιςξ ανκήεδηε. Ο παηέναξ ημο δεκ ημκ ηζιχνδζε, επεζδή ημκ
αβαπμφζε, ηαεχξ ημκ είπε ιμκαπμβζυ. ζμκ αθμνά ζημκ Φζθυεεμ, θυβς ηδξ ιζηνήξ
ημο δθζηίαξ δεκ βκχνζγε αηυιδ ημκ γςκηακυ Θευ ηαζ εεςνμφζε ςξ εευ ημκ ήθζμ. Μζα
θμνά ζηάεδηε ημζηχκηαξ ημκ ήθζμ ηαζ ημο είπε: «ε ζηεηεφς, ήθζε, εάκ είζαζ εευξ, πεξ
ιμο ημ». Συηε άημοζε ιζα θςκή απυ ημκ μονακυ κα θέεζ: «Γεκ είιαζ εευξ, αθθά
οπδνέηδξ ηαζ δμφθμξ ημο Θεμφ, ημκ Οπμίμ εα βκςνίζεζξ, ηαζ βζα ημ υκμια ημο Οπμίμο
εα πφζεζξ ημ αίια ζμο».
Βθέπμκηαξ μ Θευξ ηδκ αηεναζυηδηα ηδξ παζδζηήξ ηανδζάξ, έζηεζθε άββεθυ Σμο
κα ημκ πθδνμθμνήζεζ βζα ηδ δδιζμονβία ημο ηυζιμο ηαζ ηδκ εκακενχπδζδ ημο
Κονίμο Υνζζημφ βζα ηδ ζςηδνία ημο ακενςπίκμο βέκμοξ. Ο άβζμξ Φζθυεεμξ πάνδηε,
ηαζ δ ηανδζά ημο αβαθθίαζε. Απυ ηυηε άνπζγε κα κδζηεφεζ, κα πνμζεφπεηαζ, ηαζ κα
δίκεζ εθεδιμζφκδ ζημοξ πηςπμφξ ηαζ ημοξ εθζιιέκμοξ.
Όζηενα απυ έκακ πνυκμ, μζ βμκείξ ημο μνβάκςζακ ιέβα ζοιπυζζμ βζα ημοξ
θίθμοξ ημοξ ηαζ γήηδζακ απυ ημκ βζμ ημοξ κα πνμζηοκήζεζ ημκ ηαφνμ πνμημφ θάκε ηαζ
πζμοκ. Συηε ημ παζδί ζηάεδηε ιπνμζηά ζημκ ηαφνμ ηαζ είπε: «Δίζαζ εζφ μ Θευξ πμο
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πνέπεζ κα θαηνεφεηαζ;». Μζα θςκή αβήηε απυ ημκ ηαφνμ, πμο έθεβε: «Γεκ είιαζ μ
Θευξ· ηαηέπμιαζ απυ ημκ δζάαμθμ ηαζ ελαπαηχ ημοξ ακενχπμοξ». Αιέζςξ ιεηά μ
ηαφνμξ, ιε έκα πήδδια, επζηέεδηε ζημοξ βμκείξ ημο αβίμο ηαζ ημοξ ζηυηςζε επί
ηυπμο. Έπεζηα μ άβζμξ έδςζε εκημθή ζημοξ οπδνέηεξ κα ζημηχζμοκ ημκ ηαφνμ, κα ημκ
ηάρμοκ ηαζ κα ζημνπίζμοκ ηδκ ηέθνα ημο.
Καηυπζκ μ άβζμξ Φζθυεεμξ πνμζεοπήεδηε ζημκ Θευ βζα ημοξ βμκείξ ημο, ηαζ μ
Κφνζμξ ημοξ ακέζηδζε εη κεηνχκ. Ανβυηενα ααπηίζηδηε ιαγί ιε ημοξ βμκείξ ημο εζξ
ημ υκμια ημο Παηνυξ ηαζ ημο Τζμφ ηαζ ημο Αβίμο Πκεφιαημξ. Ο Θευξ πάνζζε ζημκ
άβζμ ηδ δςνεά ηδξ εεναπείαξ ηςκ αζεεκχκ, ηαζ δ θήιδ ημο έθεαζε ιέπνζ ημκ
αοημηνάημνα Γζμηθδηζακυ, μ μπμίμξ ημκ έθενε εκχπζυκ ημο ηαζ ημκ δζέηαλε κα
πνμζθένεζ εοιίαια ζηα είδςθα, εηείκμξ υιςξ ανκήεδηε. Μεηά απ‟ αοηυ, μ
αοημηνάημναξ ημκ οπέααθε ζε υθςκ ηςκ εζδχκ ηα ααζακζζηήνζα, αθθά μ άβζμξ έιεζκε
ζηαεενά αηαθάκηεοημξ ζηδκ απυθαζή ημο. Ο αοημηνάημναξ πνμζπάεδζε ηαζ πάθζ κα
ημκ ιεηαπείζεζ πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ απάηδ ηαζ ηδκ ημθαηεία, ηαζ μ άβζμξ ημο
οπμζπέεδηε κα πνμζηοκήζεζ ημκ Απυθθςκα, ζφιθςκα ιε ηδ δζαηαβή ημο. Ο
αοημηνάημναξ πάνδηε πμθφ αημφβμκηάξ ημ ηαζ έθενε ημ είδςθμ ημο Απυθθςκα ιαγί
ιε εαδμιήκηα άθθα είδςθα. Δαδμιήκηα ζενείξ ηςκ εζδχθςκ ηαζ έκαξ ηήνοηαξ βφνζζακ
ηδκ πυθδ ηαθχκηαξ ημκ ηυζιμ κα δεζ ημ βεβμκυξ.
Έηζζ, πθήεμξ ηυζιμο ιαγεφηδηε βζα κα δεζ ημκ άβζμ Φζθυεεμ κα πνμζηοκεί ημκ
Απυθθςκα. ημκ δνυιμ, μ άβζμξ πνμζεοπήεδηε ζημκ Κφνζμ Υνζζηυ ηαζ δ βδ άκμζλε
ηαζ ηαηάπζε ημοξ ζενείξ ηαζ ημ είδςθμ ημο Απυθθςκα. Δπζηνάηδζε ιεβάθδ
ακαζηάηςζδ ηαζ ηαναπή, ηαζ ιεβάθμ ιένμξ ημο ηυζιμο πίζηερε ζημκ Κφνζμ Υνζζηυ
ηαζ Σμκ μιμθυβδζε.
Συηε μ αοημηνάημναξ ελμνβίζεδηε ηαζ δζέηαλε κα απμηεθαθζζεμφκ υθμζ. Έηζζ,
έθααακ ημκ ζηέθακμ ημο ιανηονίμο. Μαγί απμηεθαθίζεδηε ηαζ μ άβζμξ Φζθυεεμξ,
θαιαάκμκηαξ ημκ ζηέθακμ ηδξ γςήξ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο. Aκήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ηαηά ημ έημξ 792 ι.Υ. ημζιήεδηε μ άβζμξ Ηςάκκδξ μ ηέηανημξ,
ηεζζαναημζηυξ υβδμμξ παηνζάνπδξ Αθελακδνείαξ, μ μπμίμξ έβζκε ιμκαπυξ ζηδ ιμκή
ημο αβίμο Μαηανίμο. Δπζδυεδηε ιε έκηαζδ ζηδ θαηνεία ηαζ θδιζγυηακ βζα ημκ
αζηδηζηυ ημο αίμ. Ο πάπαξ Μζπαήθ, ηεζζαναημζηυξ έηημξ πάπαξ Αθελακδνείαξ, ημκ
πεζνμηυκδζε ζενέα ηαζ ημκ ημπμεέηδζε ζημκ καυ ημο αβίμο Μδκά. Ο πάπαξ Μζπαήθ
ημφ ειπζζηεφεδηε ηδ δζαπείνζζδ ηςκ οπμεέζεςκ ηδξ Δηηθδζίαξ, ηδ δζεφεοκζδ ηδξ
αηίκδηδξ πενζμοζίαξ ηδξ ηαζ ηςκ πνμζθμνχκ, ηαεχξ ηαζ ηδκ ηαεμδήβδζδ ημο
πμζικίμο. ε υθμοξ αοημφξ ημοξ ημιείξ μ άβζμξ Ηςάκκδξ δζέπνερε.
ηακ ημζιήεδηε μ αααάξ Μδκάξ, ηεζζαναημζηυξ έαδμιμξ παηνζάνπδξ
Αθελακδνείαξ, ζοβηεκηνχεδηακ μζ επίζημπμζ, μζ ζενείξ ηαζ μζ θυβζμζ ηδξ
Αθελακδνείαξ ηαζ οπέδεζλακ ςξ οπμρδθίμοξ παηνζάνπεξ ανηεημφξ ιμκαπμφξ.
Έβναρακ ημ υκμια ηαεεκυξ απυ αοημφξ ζε έκα πανηί· ακάιεζά ημοξ ήηακ ηαζ ημ
υκμια ημο παηένα Ηςάκκδ. Οζ επίζημπμζ επζδυεδηακ ζηδκ πνμζεοπή ηαζ ηεθμφζακ
ηαεδιενζκά ηδ Θεία Λεζημονβία επί ηνεζξ διένεξ. Καηυπζκ, ηδκ ηνίηδ διένα, έθενακ
έκα παζδί βζα κα ηνααήλεζ έκα απυ ηα πανηζά ιε ηα μκυιαηα. Σμ πανηί πμο ηνάαδλε
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είπε ημ υκμια ημο αβίμο παηένα Ηςάκκδ. Όζηενα έααθακ ηαζ πάθζ ημ πανηί ιαγί ιε ηα
άθθα ηαζ, αθμφ ηα ακαηάηερακ υθα ιαγί, έθενακ έκα άθθμ παζδί, ημ μπμίμ ηνάαδλε ημ
ίδζμ πανηί. Σμ ίδζμ επακαθήθεδηε ηαζ ηνίηδ θμνά. Μεηά απ‟ αοηυ, αεααζχεδηακ πςξ μ
Κφνζμξ επέθελε ημκ παηένα Ηςάκκδ ςξ ημκ επυιεκμ πάπα. Έηζζ, ημκ πεζνμηυκδζακ
παηνζάνπδ ημ 768 ι.Υ. Ο άβζμξ Ηςάκκδξ πμίιακε ημ πμίικζυ ημο ιε επζηοπία. Κήνοηηε
ζοκεπχξ ζημκ θαυ, εδναζχκμκηάξ ημκ ζηδκ μνευδμλδ πίζηδ. Αηυιδ εθεμφζε ημοξ
πηςπμφξ ηαζ ημοξ εκδεείξ.
Δπί ηςκ διενχκ ημο έπεζε ιέβαξ θζιυξ, ζε ζδιείμ πμο έκα ηζθυ ζζηάνζ
πμοθζυηακ δφμ δδκάνζα. Πμθθμί πηςπμί δζαθμνεηζηχκ ενδζηεοηζηχκ πεπμζεήζεςκ
ιαγεφμκηακ ηαεδιενζκά έλς απυ ηδκ πυνηα ημο. Ο άβζμξ ακέεεζε ζημκ οπμηαηηζηυ
ημο Μάνημ κα πνδζζιμπμζήζεζ ηα πνήιαηα ηςκ εκμνζχκ βζα κα δίκεζ ηνμθή ζημοξ
πηςπμφξ ηαζ κα ζηακμπμζεί ηζξ ακάβηεξ ημοξ. Έδζκε θμζπυκ ζε υθμοξ ακελανηήηςξ
ενδζηεοηζηχκ πεπμζεήζεςκ, ιέπνζ πμο μ Θευξ απμιάηνοκε ημκ θζιυ αοηυ.
Ο αααάξ Ηςάκκδξ αθμζζχεδηε ζηδκ ακέβενζδ πμθθχκ καχκ. ηακ πζα πθδζίαγε
μ πνυκμξ ηδξ ημίιδζήξ ημο, ηάθεζε ημοξ ζενείξ ηαζ ημοξ είπε: «ηζξ δεηαέλδ ημο ιδκυξ
Tμφιπα βεκκήεδηα· ηδκ ίδζα ιένα πεζνμημκήεδηα παηνζάνπδξ ηαζ ηδκ ίδζα ιένα εα
ακαπςνήζς απυ ημκ ηυζιμ ημφημ». ηακ μζ επίζημπμζ ηαζ μζ ζενείξ ημ άημοζακ αοηυ,
έηθαρακ ηαζ είπακ: «Πμζμξ εα βίκεζ παηέναξ ιαξ ιεηά απυ εζέκα;». Σμοξ απμηνίεδηε:
«Ο Κφνζμξ Ηδζμφξ Υνζζηυξ έπεζ επζθέλεζ ημκ οπμηαηηζηυ ιμο παηένα Μάνημ βζα ηδ
εέζδ αοηή».
Έπμκηαξ μθμηθδνχζεζ εζημζζηνία έηδ ηαζ ανηεημφξ ιήκεξ ζηδκ παηνζανπεία,
ημζιήεδηε εκ εζνήκδ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Aκήλ.

Ημέπα δεκάηη εβδόμη ηος μηνόρ Σόμπα
1) Ζ θνίκεζε ησλ αγίσλ Μαμίκνπ θαη Γνκεηίνπ.
2) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Ησζήθ, επηζθφπνπ Γίξγα, γλσζηνχ σο Δι-Ακπά.
1) Σδκ διένα αοηή ηεθείηαζ δ ικήιδ ηςκ δφμ εκδυλςκ αβίςκ
Μαλίιμο ηαζ Γμιεηίμο, ημο αδεθθμφ ημο. Ο παηέναξ ημοξ
Οοαθεκηζακυξ ήηακ έκαξ απυ ημοξ Ρςιαίμοξ αοημηνάημνεξ πμο
είπακ θυαμ Θεμφ ηαζ ήηακ μνευδμλμξ ζηδκ πίζηδ. Ο Θευξ ημφ
έδςζε ημοξ δφμ αοημφξ βζμοξ, μζ μπμίμζ είπακ αββεθζηή αβκυηδηα
ηαζ αβζυηδηα, πνμζεφπμκηακ αδζαθείπηςξ ηαζ ιεθεημφζακ ηα ζενά
αζαθία.
ηακ ζοκεζδδημπμίδζακ ηδ ιαηαζυηδηα ημο ηυζιμο ημφημο ηαζ υθδξ ημο ηδξ
δυλαξ, απμθάζζζακ κα ακαπςνήζμοκ απυ ημκ ηυζιμ ηαζ κα γήζμοκ ιμκαπζηυ αίμ.
Εήηδζακ απυ ημκ παηένα ημοξ κα ημοξ αθήζεζ κα πάκε ζηδ Νίηαζα, βζα κα
πνμζεοπδεμφκ ζημκ ηυπμ υπμο έθααε πχνα δ Πνχηδ Οζημοιεκζηή φκμδμξ ημ 325
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ι.Υ. Ο παηέναξ ημοξ πάνδηε πμθφ ηαζ έζηεζθε ιαγί ημοξ ζοκμδεία απμηεθμφιεκδ απυ
ζηναηζχηεξ ηαζ οπδνέηεξ, υπςξ ζοκδεζγυηακ βζα ηα ααζζθζηά ηέηκα.
ηακ έθεαζακ, μζ δφμ αδεθθμί γήηδζακ κα βονίζμοκ μζ ζηναηζχηεξ ζημκ παηένα
ημοξ ηαζ κα ημο πμοκ υηζ εέθμοκ κα ιείκμοκ εηεί βζα ηάπμζμ πνμκζηυ δζάζηδια.
Καηυπζκ εηιοζηδνεφεδηακ ηζξ ζηέρεζξ ημοξ ζε έκακ άβζμ ιμκαπυ, υηζ δδθαδή
επζεοιμφζακ κα εκδοεμφκ ημ ζενυ ιμκαπζηυ ζπήια. Ο ιμκαπυξ δεκ ζοιθχκδζε ιαγί
ημοξ, επεζδή θμαυηακ ημκ παηένα ημοξ, ημοξ ζοιαμφθεοζε υιςξ κα πάκε ζηδ ονία,
υπμο γμφζε μ άβζμξ Αβάπζμξ.
Πήβακ θμζπυκ μζ δφμ αδεθθμί ζημκ άβζμ Αβάπζμ ηαζ έιεζκακ ιαγί ημο ιέπνζ ηδκ
ημίιδζή ημο. Πνμημφ ημζιδεεί, ημοξ εκέδοζε ημ ιμκαπζηυ νάζμ ηαζ ημοξ είπε υηζ είδε
ιζα κφηηα ζε υναια ημκ άβζμ Μαηάνζμ, μ μπμίμξ ημο ακέθενε: «Γχζε εκημθή ζηα
πκεοιαηζηά ζμο παζδζά κα έθεμοκ ζ‟ ειέκα ιεηά ηδκ ημίιδζή ζμο ηαζ κα βίκμοκ δζηά
ιμο πκεοιαηζηά παζδζά». Καζ μ άβζμξ Αβάπζμξ ζοκέπζζε: «Δίπα ηδκ επζεοιία κα δς ημκ
άβζμ Μαηάνζμ εκ ζχιαηζ, αθθά ημκ είδα εκ πκεφιαηζ. Μεηά ηδκ ημίιδζή ιμο εα
πνέπεζ κα πάηε ζ‟ αοηυκ εκ εζνήκδ».
Ο Θευξ πάνζζε ζημοξ δφμ αδεθθμφξ ηδ δςνεά ηδξ εεναπείαξ ηςκ αζεεκχκ. Ζ
θήιδ ημοξ απθχεδηε ζε υθεξ ηζξ πχνεξ, ζδζαίηενα δε ιεηαλφ υζςκ ηαλίδεοακ ιέζς
εαθάζζδξ βζα ειπμνζημφξ ή άθθμοξ θυβμοξ. Οζ άβζμζ έιαεακ ηδκ ηέπκδ κα θηζάπκμοκ
πακζά βζα ηα πθμία. Έηζζ, ιπμνμφζακ κα ηενδίγμοκ ηα πνήιαηα βζα ηδκ
αοημζοκηήνδζή ημοξ ηαζ κα δίκμοκ ηα οπυθμζπα ζημοξ πηςπμφξ ηαζ ημοξ εκδεείξ.
Μζα ιένα έκαξ απυ ημοξ μζημκυιμοξ ημο παηένα ημοξ είδε έκα πθμίμ κα έπεζ
βναιιέκα ζηα πακζά ημο ηα μκυιαηα «Μάλζιμξ ηαζ Γμιέηζμξ». Εήηδζε κα ιάεεζ απυ
ημκ πθμζμηηήηδ ζπεηζηά ιε ηα μκυιαηα αοηά. Ο πθμζμηηήηδξ είπε ζημκ μζημκυιμ: «Σα
μκυιαηα αοηά είκαζ ηα μκυιαηα δφμ αδεθθχκ ιμκαπχκ· έβναρα ηα μκυιαηά ημοξ ζηα
πακζά ημο πθμίμο ιμο ςξ εοθμβία, χζηε κα δχζεζ μ Θευξ κα πνμηυρμοκ μζ δμοθεζέξ
ιμο ιε ηδκ εοπή ημοξ». Καηυπζκ ημο πενζέβναρε ημοξ δφμ αδεθθμφξ: Ο έκαξ είπε
ποηκή βεκεζάδα ηαζ μ άθθμξ δεκ είπε ηαευθμο βεκεζάδα. Ο μζημκυιμξ, ακαβκςνίγμκηάξ
ημοξ, πήνε ημκ πθμζμηηήηδ ηαζ ημκ έθενε εκχπζμκ ημο αοημηνάημνα. ηακ μ
αοημηνάημναξ αεααζχεδηε βζα υζα είπε αημφζεζ, έζηεζθε ηδ ιδηένα ημοξ ηαζ ηδκ
πνζβηίπζζζα αδεθθή ημοξ κα ημοξ ζοκακηήζμοκ. ηακ μζ δφμ βοκαίηεξ ανέεδηακ ιε
ημοξ δφμ αβίμοξ ηαζ ημοξ ακαβκχνζζακ, άνπζζακ κα ηθαίκε. Ζ ιδηένα ημοζ εέθδζε κα
βονίζμοκ μζ δφμ αδεθθμί ιαγί ηδξ, εηείκμζ υιςξ ανκήεδηακ, πανδβμνχκηαξ
πανάθθδθα ηδκ ηανδζά ηδξ ιδηέναξ ημοξ ηαζ ηδξ αδεθθήξ ημοξ.
Μεηά απυ θίβμ ηαζνυ ημζιήεδηε μ παηνζάνπδξ Ρχιδξ. Συηε εοιήεδηακ ημκ άβζμ
Μάλζιμ, ημκ μπμίμ εέθδζακ κα πεζνμημκήζμοκ παηνζάνπδ ζηδ εέζδ ημο. Αημφβμκηάξ
ημ μ παηέναξ ημο, πάνδηε πμθφ. ιςξ, υηακ ηα κέα έθεαζακ ζημκ άβζμ Μάλζιμ ηαζ
ημκ αδεθθυ ημο, εοιήεδηακ ηδκ εκημθή ημο παηένα ημοξ αααά Αβαπίμο. Έηζζ, αθμφ
ιεηαιθζέζεδηακ, πήνακ ημκ δνυιμ ηαηά ιήημξ ηδξ αηηήξ ηδξ Μεζμβείμο ηαζ, υηακ
δίραζακ, μ Θευξ ιεηέααθε βζ‟ αοημφξ ημ αθιονυ κενυ ζε βθοηυ. Κάπμηε ημονάζηδηακ
απυ ημ πμθφ πενπάηδια, ιε απμηέθεζια κα αζιμνναβμφκ ηα πυδζα ημοξ. Απυ ηδκ
ελάκηθδζδ, ημζιήεδηακ ζ‟ έκακ θυθμ. Δηεί μ Θευξ ημφξ έζηεζθε εεία δφκαιδ, δ μπμία
ημοξ ιεηέθενε ζηδκ ένδιμ ηδξ ηήηδξ, υπμο γμφζε μ άβζμξ Μαηάνζμξ. Οζ δφμ αδεθθμί
είπακ ζημκ άβζμ Μαηάνζμ υηζ ήεεθακ κα γήζμοκ οπυ ηδκ ηαεμδήβδζή ημο. Ο άβζμξ
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Μαηάνζμξ, αθέπμκηαξ υηζ είπακ ααζζθζηή ηαηαβςβή, εεχνδζε υηζ δεκ εα ιπμνμφζακ
κα γήζμοκ ζηδκ ένδιμ, θυβς ηςκ ζηθδνχκ ζοκεδηχκ δζααίςζδξ. Δηείκμζ ημο
απμηνίεδηακ: «Δάκ δεκ ιπμνμφιε κα γήζμοιε εδχ, παηένα ιαξ, εα βονίζμοιε εηεί
απ‟ υπμο ήθεαιε». Όζηενα απ‟ αοηά, ημοξ έιαεε πχξ κα πθέημοκ ηα θμζκζηυθοθθα
ηαζ ημοξ αμήεδζε κα ζηήζμοκ ημ ηεθθί ημοξ. Σμοξ είπε επίζδξ βζα ηάπμζμκ άκενςπμ
πμο εα έπαζνκε ημ ενβυπεζνυ ημοξ βζα κα ημ πμοθήζεζ ηαζ εα ημοξ έθενκε πίζς ρςιί.
Έγδζακ ηαηά ημκ ηνυπμ αοηυ επί ηνία έηδ, πςνίξ κα επζημζκςκήζμοκ πμηέ ιε
ηακέκακ. Πήβαζκακ ιυκμ ζηδκ εηηθδζία, βζα κα ιεηέπμοκ αευνοαα ζηα Θεία
Μοζηήνζα. Ο άβζμξ Μαηάνζμξ απυνδζε πμο δεκ πήβαζκακ κα ημκ δμοκ υθα αοηά ηα
πνυκζα. Πνμζεοπήεδηε ζημκ Θευ κα ημο θακενχζεζ ημ ιοζηζηυ ημοξ. Πήβε κα ημοξ
επζζηεθεεί ζημ ηεθί ημοξ, ηαζ έιεζκε ιαγί ημοξ ηδ κφηηα. Σα ιεζάκοηηα λφπκδζε,
υπςξ ζοκήεζγε, βζα κα πνμζεοπδεεί, μπυηε είδε ημοξ δφμ αβίμοξ κα πνμζεφπμκηαζ, ιζα
αηηίκα θςηυξ κα ακεααίκεζ απυ ημ ζηυια ημοξ ζημκ μονακυ, ηα πμκδνά πκεφιαηα κα
ημοξ πενζηνζβονίγμοκ ζακ ηζξ ιφβεξ, ηαζ άββεθμ Κονίμο κα ζηέηεηαζ ιε πφνζκδ
νμιθαία ηαζ κα ημοξ πνμζηαηεφεζ. Σδκ επμιέκδ, μ άβζμξ Μαηάνζμξ ημοξ εκέδοζε ημ
ζενυ ιμκαπζηυ ζπήια ηαζ ημοξ γήηδζε κα πνμζεφπμκηαζ βζ‟ αοηυκ. Υςνίξ κα ιζθήζμοκ,
ημο έααθακ ααεεζά ιεηάκμζα.
ηακ μθμηθήνςζακ ηδκ επίβεζα πμνεία ημοξ ηαζ μ Κφνζμξ εέθδζε κα ημοξ πάνεζ
απυ ηζξ εθίρεζξ ημο ιάηαζμο ημφημο ηυζιμο, μ άβζμξ Μάλζιμξ αννχζηδζε ηαζ έζηεζθε
ιήκοια ζημκ άβζμ Μαηάνζμ κα έθεεζ. ηακ έθεαζε μ άβζμξ Μαηάνζμξ, ανήηε ημκ άβζμ
Μαλζιμ κα είκαζ άννςζημξ ιε πονεηυ ηαζ ημκ πανδβυνδζε. Ο άβζμξ Μαηάνζμξ είδε
πμνυ πνμθδηχκ ηαζ αβίςκ, ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο αβίμο Ηςάκκμο ημο Βαπηζζημφ
ηαζ ημο αοημηνάημνα Κςκζηακηίκμο, κα πενζζημζπίγεζ ημκ άβζμ ιέπνζ πμο πανέδςζε
ημ αβκυ ημο πκεφια ιε μζζυηδηα ηαζ ηζιή. Συηε μ άβζμξ Μαηάνζμξ έηθαρε ηαζ είπε:
«Δοθμβδιέκμξ είζαζ, Μάλζιε».
Ο άβζμξ Γμιέηζμξ, μ αδεθθυξ ημο αβίμο Μαλίιμο, έηθαρε πζηνά, ηαζ γήηδζε
απυ ημκ άβζμ Μαηάνζμ κα πνμζεοπδεεί ελ μκυιαηυξ ημο ζημκ Κφνζμ Υνζζηυ βζα κα
πάνεζ ηζ εηείκμκ, χζηε κα είκαζ ιαγί ιε ημκ αδεθθυ ημο. Μεηά απυ ηνεζξ διένεξ
αννχζηδζε ηαζ μ ίδζμξ ηαζ, υηακ μ άβζμξ Μαηάνζμξ ημ έιαεε εκ πκεφιαηζ, πήβε κα ημκ
επζζηεθεεί. ημκ δνυιμ είδε ημκ πμνυ ηςκ αβίςκ πμο είπε πάνεζ ηδκ ροπή ημο αβίμο
Μάλζιμο κα παίνκεζ ηαζ ηδκ ροπή ημο αβίμο Γμιεηίμο ηαζ κα ηδκ ακορχκεζ πνμξ ημκ
μονακυ. ηακ έθεαζε ζημ ηεθθί, μ άβζμξ Μαηάνζμξ ανήηε ημκ άβζμ Γμιέηζμ κα έπεζ
ακαπςνήζεζ απυ ημκ ιάηαζμ ημφημ ηυζιμ. Συηε, ημπμεέηδζε ημ ζχια ημο ιαγί ιε ημ
ζχια ημο αδεθθμφ ημο, αβίμο Μαλίιμο, ημο μπμίμο δ ημίιδζδ έθααε πχνα ηδ δεηάηδ
ηεηάνηδ ημο αοημφ ιδκυξ. Ο άβζμξ Μαηάνζμξ έδςζε εκημθή κα θάαεζ δ ιμκή εηείκδ ημ
υκμιά ημοξ. Ζ ιμκή αοηή είκαζ βκςζηή ιέπνζ ζήιενα ιε ημ υκμια Δθ-Μπαναιμφξ.
Οη πξνζεπρέο ηνπο αο είλαη καδί καο. Aκήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ηαηά ημ έημξ 1826 ι.Υ. ημζιήεδηε μ αααάξ Ηςζήθ, μ ιέβαξ
θυβζμξ ηαζ ηεηζιδιέκμξ παηέναξ, επίζημπμξ Γίνβα ηαζ Δπιζέι. Ο άβζμξ Ηςζήθ,
βκςζηυξ ηαζ ιε ημ υκμια Δθ-Αιπά, βεκκήεδηε ζηδκ πυθδ Νεπζθά ηδξ Άκς Αζβφπημο
απυ βμκείξ εφπμνμοξ, μζ μπμίμζ ήηακ θζθεφζπθαπκμζ πνμξ ημοξ πηςπμφξ ηαζ ημοξ
εκδεείξ. ηακ μ αααάξ Ηςζήθ ήηακ εζημζζπέκηε εηχκ, μζ βμκείξ ημο εέθδζακ κα
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πακηνεοεεί, εηείκμξ υιςξ ανκήεδηε. Λυβς ηδξ ηθίζδξ ημο πνμξ ημκ ιμκαπζηυ αίμ,
πήβε ζημ ιεηυπζ ηδξ ιμκήξ ημο αβίμο Ακηςκίμο ζηδκ πυθδ Μπυαξ, υπμο έιεζκε βζα
ηάπμζμ πνμκζηυ δζάζηδια, ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο μπμίμο θακενχεδηακ δ ηαπείκςζδ
ηαζ δ εοζέαεζά ημο. Αοηυ έπεζζε ημκ δβμφιεκμ κα ημκ ζηείθεζ ζηδ ιμκή. ηακ έθεαζε
εηεί, μζ ιμκαπμί ημκ οπμδέπεδηακ ιε πανά, ηαεχξ είπακ αημφζεζ βζα ηζξ ανεηέξ ημο ηαζ
ηδ βκχζδ πμο είπε πάκς ζηδκ Αβία Γναθή. Λίβμ ιεηά ημκ εκέδοζακ ημ ιμκαπζηυ
ζπήια.
ηακ δ θήιδ ημο παηένα αοημφ έθεαζε ζημκ πάπα Ηςάκκδ, εηαημζηυ έαδμιμ
παηνζάνπδ Αθελακδνείαξ, εηείκμξ ημκ ηάθεζε ηαζ ημκ ηνάηδζε ημκηά ημο. Αθμφ μ
πάπαξ επζαεααίςζε υζα είπε αημφζεζ ζπεηζηά ιε ημκ αααά Ηςζήθ βζα ηδ δζηαζμζφκδ
ηαζ ηδκ εονοιάεεζά ημο, έηακε ζφζηερδ ιε ημοξ επζζηυπμοξ, ζηδκ μπμία
ζοιθχκδζακ κα ημκ πεζνμημκήζμοκ επίζημπμ Γίνβα ηαζ Δπιζέι. Ο αααάξ Ηςζήθ
απέθοβε κα απμδεπεεί ηδκ ηζιή αοηή θυβς ηςκ εοεοκχκ πμο αοηή ζοκεπαβυηακ·
εκημφημζξ, πεζνμημκήεδηε πανά ηδ εέθδζή ημο.
ηακ έθεαζε ζηδκ επζζημπή ημο, μ αααάξ Ηςζήθ ανήηε πμθθμφξ αζνεηζημφξ κα
έπμοκ ακαιεζπεεί ιε ημ πμίικζυ ημο. Συηε έηηζζε έκακ καυ ηαζ ηαηέααθε ιεβάθδ
πνμζπάεεζα κα ζοβηεκηνχζεζ ημ πμίικζυ ημο, κα ημ ηαηδπήζεζ, κα επακαθένεζ ημοξ
απμθςθυηεξ, ηαζ κα μδδβήζεζ πμθθμφξ αζνεηζημφξ ζηδκ μνεή πίζηδ. οκέβναρε πμθθά
άνενα ζπεηζηά ιε ηδκ εκακενχπζζδ ημο Κονίμο Υνζζημφ ηαζ απμζαθήκζζε ανηεηά
δφζημθα γδηήιαηα ηαζ πςνία ηδξ Αβίαξ Γναθήξ. Αηυιδ πανυηνοκε ημκ θαυ ημο κα
εβηαηαθείρεζ υθεξ ηζξ ηαηέξ ζοκήεεζεξ πμο θάιαακακ πχνα είηε εκηυξ είηε εηηυξ καμφ.
Πέηοπε ηδκ ηαηάπαοζδ ηςκ ενίδςκ ηαζ ηςκ ζπζζιάηςκ πμο πνμηαθμφζακ υζμζ
εκακηζχκμκηακ ζηδκ αθήεεζα. Ήηακ θζθεφζπθαπκμξ πνμξ ημοξ πηςπμφξ, ηαζ δεκ έηνζκε
πμηέ ηακέκακ απυ ηδκ ελςηενζηή ημο ειθάκζζδ. Ήηακ δίηαζμξ ζηζξ ηνίζεζξ ημο, πμηέ
δεκ ιενμθήπηδζε ηαζ δεκ δςνμδμηήεδηε. ζα πνήιαηα είπε ηα άθδζε ζημοξ
αδεθθμφξ ιμκαπμφξ ζηζξ ιμκέξ. Γεκ είπε ζηδκ ηαημπή ημο ηίπμηε εηηυξ απυ ηα νμφπα
πμο θμνμφζε ηαζ ηα εκηεθχξ απαναίηδηα βζα ηδκ ζηακμπμίδζδ ηςκ ααζζηχκ ημο
ακαβηχκ. Πμηέ δεκ αβήηε απυ ημ ζηυια ημο ηάηζ άθθμ εηηυξ απυ ηδκ αθήεεζα, ηαζ
πμηέ δεκ θμαήεδηε ημοξ δοκαημφξ ηδξ βδξ. Σέθμξ, πμίιακε ημ πμίικζυ ημο ηαηά ημκ
ηαθφηενμ δοκαηυ ηνυπμ.
ηακ μ Θευξ εέθδζε κα ημκ πάνεζ απυ ημκ ιάηαζμ ημφημ ηυζιμ, μ αααάξ Ηςζήθ
αννχζηδζε βζα ιζηνυ πνμκζηυ δζάζηδια. ζμ ήηακ άννςζημξ, έιεζκε βζα θίβμ ζημ
ηηίνζμ ηδξ επζζημπήξ ημο ηαζ έπεζηα ζημ ηαθθί ημο πάπα αααά Πέηνμο, εηαημζημφ
εκάημο παηνζάνπμο. Μεηά πήβε ζηδ ιμκή ημο ζηδκ ένδιμ. Οζ ιμκαπμί πάνδηακ πμθφ
πμο ημκ είδακ. Ζ εοθμβδιέκδ ημο γςή έθααε ηέθμξ εηεί, ηαζ πανέδςζε ημ αβκυ πκεφια
ημο ζηα πένζα ημο Κονίμο, μ Οπμίμξ ημκ αβαπμφζε. Έγδζε εκεκήκηα έκα έηδ, εη ηςκ
μπμίςκ εζημζζπέκηε πνζκ βίκεζ ιμκαπυξ, ηνζακηαέκα ςξ ιμκαπυξ, ηαζ ηνζακηαπέκηε ςξ
επίζημπμξ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Aκήλ.
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Ημέπα δεκάηη ογδόη ηος μηνόρ Σόμπα
1) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Ηαθψβνπ, επηζθφπνπ Νηζίβεσο.
1) Σδκ διένα αοηή ηαηά ημ έημξ 338 ι.Υ. ημζιήεδηε μ άβζμξ Ηάηςαμξ, επίζημπμξ
Νζζίαεςξ, μ μπμίμξ βεκκήεδηε ζηδκ ίδζα πυθδ, υπμο ηαζ ιεβάθςζε. Ήηακ ζονζαηήξ
ηαηαβςβήξ.
Απυ ηδ πνχηδ ημο ήδδ κευηδηα επέθελε ημκ ιμκαπζηυ αίμ. Φμνμφζε ηνίπζκμ
ζάηημ, βζα κα ημκ πνμζηαηεφεζ απυ ηδ γέζηδ ημ ηαθμηαίνζ ηαζ απυ ημ ηνφμ ημκ
πεζιχκα. Ζ ηνμθή ημο απμηεθείημ απυ ηδ αθάζηδζδ ηδξ βδξ, ηαζ έπζκε ιυκμ κενυ. Γζ‟
αοηυ ήηακ πμθφ θεπηυξ, δ ροπή ημο υιςξ ήηακ βειάηδ θςξ ηαζ πθήνδξ πάνζημξ.
Αλζχεδηε κα θάαεζ ημ πάνζζια ηδξ πνμθδηείαξ ηαζ ηδξ ηέθεζδξ εαοιάηςκ. Αηυιδ
ιπμνμφζε κα πνμαθέπεζ ημ ιέθθμκ, ηαζ ζοιαμφθεοε ημοξ ακενχπμοξ ζπεηζηά ιε αοηυ
πμο εα ημοξ ζοκέααζκε, πνμημφ αοηυ ζοιαεί.
Σα εαφιαηά ημο είκαζ πμθθά ζημκ ανζειυ. Μζα ιένα είδε ιενζηέξ επζπυθαζεξ
βοκαίηεξ κα αζηεΐγμκηαζ πςνίξ κηνμπή ημκηά ζε ιζα πδβή ηαζ κα έπμοκ αθήζεζ θοηά ηα
ιαθθζά ημοξ βζα κα ηάκμοκ ιπάκζμ. Συηε, αθμφ πνμζεοπήεδηε ζημκ Θευ, δ πδβή
λενάεδηε ηαζ ηα ιαθθζά ηςκ βοκαζηχκ έβζκακ θεοηά. ηακ μζ βοκαίηεξ ημφ γήηδζακ
ζοββκχιδ ηαζ ιεηακυδζακ βζα υ,ηζ είπακ ηάκεζ, πνμζεοπήεδηε ζημκ Θευ ηαζ ημ κενυ
επακήθεε ζηδκ πδβή, ηα ιαθθζά ημοξ υιςξ πανέιεζκακ θεοηά.
Έκα άθθμ εαφια έθααε πχνα υηακ πενκμφζε δίπθα απυ ηάπμζμοξ μζ μπμίμζ
είπακ λαπθχζεζ έκακ άκενςπμ ζημ έδαθμξ ηαζ ημκ είπακ ζηεπάζεζ ζακ κα ήηακ
κεηνυξ. Συηε γήηδζακ απυ ημκ άβζμ πνήιαηα βζα κα ημκ εάρμοκ. ηακ βφνζζακ πίζς
ζημκ άκενςπμ, ημκ ανήηακ κεηνυ. Συηε επέζηνερακ ζημκ άβζμ ιεηακμδιέκμζ βζ‟ αοηυ
πμο είπακ ηάκεζ. Ο άβζμξ Ηάηςαμξ πνμζεοπήεδηε ζημκ Θευ, ηαζ αιέζςξ μ κεηνυξ
επακήθεε ζηδ γςή.
ηακ μζ ανεηέξ ημο έβζκακ εονέςξ βκςζηέξ, ελεθέβδ επίζημπμξ Νζζίαεςξ.
Πμίιακε ημ πμίικζμ ημο Υνζζημφ άρμβα, ηαζ πνμζηάηεοζε ημκ θαυ ημο απυ ημοξ
θφημοξ ημο ανεζακζζιμφ. Ήηακ έκαξ απυ ημοξ επζζηυπμοξ πμο ζοιιεηείπακ ζηδκ
Πνχηδ Οζημοιεκζηή φκμδμ ημ 325 ι.Υ. ηαζ ζοιθχκδζε ζημκ ακαεειαηζζιυ ηαζ ηδκ
ελμνία ημο Ανείμο.
ηακ μ Πένζδξ ααζζθζάξ απμφν ήθεε ηαζ πενζηφηθςζε ιε ημκ ζηναηυ ημο ηδ
Νίζζαδ, μ Θευξ, απακηχκηαξ ζε πνμζεοπή ημο αβίμο Ηαηχαμο, έζηεζθε ζιήκδ απυ
ημοκμφπζα ηαζ ζθήηεξ επάκς ζηα άθμβα ηαζ ημοξ εθέθακηεξ ημο ζηναημφ ημο, ιε
απμηέθεζια κα πνμηθδεεί ηενάζηζμξ πακζηυξ ηαζ κα ηναπμφκ ηα γχα ζε θοβή. Ο
Πένζδξ ααζζθζάξ έθοβε ηνμιμηναηδιέκμξ ιε ημκ ζηναηυ ημο, θφκμκηαξ ηδκ
πμθζμνηία.
ηακ μ άβζμξ μθμηθήνςζε επζηοπχξ ηδκ επίβεζα πμνεία ημο, ημζιήεδηε εκ
εζνήκδ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Aκήλ.
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Ημέπα δεκάηη ενάηη ηος μηνόρ Σόμπα
1) Ζ εχξεζε ησλ ιεηςάλσλ ησλ αγίσλ Ακπαρφξ θαη Μπηζνχξα, θαη ηεο
κεηέξαο ηνπο Ακπίξαο.
1) Σδκ διένα αοηή δ Δηηθδζία εμνηάγεζ ηδκ ακάικδζδ ηδξ εονέζεςξ ηςκ
θεζράκςκ ηςκ αβίςκ Αιπαπυν ηαζ Μπζζμφνα, ηαζ ηδξ ιδηέναξ ημοξ Αιπίναξ.
Ήηακ απυ ηδκ πυθδ αιπάξ, ημκηά ζηδκ Νηεζμφη ηδξ Αζβφπημο. Μανηφνδζακ
επί εζδςθμθαηνίαξ, ηαζ ηα ζχιαηά ημοξ εηάθδζακ ζημκ καυ ηδξ πυθδξ ημοξ.
ηακ μζ Δονςπαίμζ εζζέααθακ ζηδκ Αίβοπημ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ
ηαονμθμνζχκ ημ 1248 ι.Υ., πήνακ οπυ ημκ έθεβπυ ημοξ ηδκ πυθδ Νηαιζέηηα ηαζ υθεξ
ηζξ βεζημκζηέξ πυθεζξ. Ο Δθ-Καιίθ, ααζζθέαξ ηδξ Αζβφπημο εηείκμ ημκ ηαζνυ,
ελεζηνάηεοζε ηαηά ηςκ εζζαμθέςκ. Καε‟ μδυκ ηαηέζηνερε πμθθμφξ καμφξ, ιεηαλφ
ηςκ μπμίςκ ήηακ ηαζ μ καυξ ηδξ πυθδξ αιπάξ, υπμο θοθάζζμκηακ ηα θείρακα ηςκ
αβίςκ. Έκαξ ζηναηζχηδξ άκμζλε ηδ θάνκαηα ηςκ αβίςκ, ιε ηδκ εθπίδα κα ανεζ ηάηζ
πμο κα έπεζ αλία· ακη‟ αοημφ, ανήηε αοηυκ ημκ ακεηηίιδημ εδζαονυ, πμο βζ‟ αοηυκ δεκ
είπε ηαιιία αλία. Αθμφ πέηαλε ηα θείρακα δίπθα ζημκ ελςηενζηυ ημίπμ ημο καμφ,
πήνε ηδ θάνκαηα ηαζ ηδκ πμφθδζε. Ο ιαηνυεοιμξ Θευξ έδεζλε ιεβάθδ οπμιμκή βζα
ημκ ζηναηζχηδ αοηυ, ιέπνζ πμο μ ζηναηζχηδξ βφνζζε ζημ ζηναηυπεδυ ημο: Ήηακ μ
πνχημξ πμο θμκεφεδηε, υπςξ είπακ μζ ζοκάδεθθμί ημο υηακ επέζηνερακ.
Σα πμθφηζια αοηά θείρακα ηα ανήηε πεηαιέκα ιζα πνεζαοηένα. Σα πήνε ιε
πανά, ηαζ, θυβς ημο θυαμο ηδξ, ιπήηε ζημκ καυ, ηα έηνορε ζε ιζα βςκία ηαζ ηα
ζηέπαζε ιε ημιιάηζα απυ ημφαθα.
Σα θείρακα έιεζκακ ηνοιιέκα επί είημζζ έηδ, δζυηζ δ βοκαίηα είπε λεπάζεζ ηα
πάκηα βζ‟ αοηά. ιςξ, μ Θευξ εέθδζε κα θένεζ ζημ θςξ ηα θείρακα, πνμξ ςθέθεζακ
ηςκ πζζηχκ. Σμ εοιήεδηε θμζπυκ δ βοκαίηα ηαζ ημ έηακε βκςζηυ ζημοξ πζζημφξ.
Ήθεακ μζ ζενείξ ηαζ ηα έθενακ ιε πνμζεοπέξ ηαζ δμλμθμβίεξ πνμξ ημκ Θευ. Έπεζηα ηα
ημπμεέηδζακ ζε ηαζκμφνβζα θάνκαηα εκηυξ ημο καμφ. Ο επίζημπμξ ηδξ επζζημπήξ
αοηήξ αααάξ Γαανζήθ υνζζε κα είκαζ δ διένα εηείκδ διένα εμνηήξ ηαζ ικήιδξ, ηαεχξ
ηαζ κα ηαηαπςνζζεμφκ ηα μκυιαηα ηςκ αβίςκ αοηχκ ζημ εμνημθυβζμ ηδξ Δηηθδζίαξ.
Πμθθά ζδιεία ηαζ εαφιαηα ηέθεζε μ Θευξ δζά ηςκ θεζράκςκ αοηχκ. Έκα απυ
ηα εαφιαηα αοηά έπεζ κα ηάκεζ ιε ηδκ ηυνδ ιζαξ πζζηήξ βοκαίηαξ. Ζ ηυνδ έπαζε ηδκ
υναζή ηδξ, ηαζ ιαγί ηάεε εθπίδα εεναπείαξ. Εήηδζε ηδκ πνεζαεία ηςκ αβίςκ αοηχκ
δζά ηςκ ηζιίςκ θεζράκςκ ημοξ ηαζ αιέζςξ εεναπεφεδηε ηαζ επακήθεε δ υναζή ηδξ.
Γυλαζε ημκ Κφνζμ Υνζζηυ, μ Οπμίμξ πενζαάθθεζ ημοξ δμφθμοξ Σμο ιε αοηέξ ηζξ
ιεβάθεξ ηζιέξ.
Οη πξνζεπρέο ησλ αγίσλ απηώλ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν
Θεόο καο. Aκήλ.
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Ημέπα εικοζηή ηος μηνόρ Σόμπα
1) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Πξνρφξνπ, ελφο εθ ησλ εβδνκήθνληα απνζηφισλ.
2) Μλήκε ηνπ θαζαγηαζκνχ ηνπ λανχ ηνπ αγίνπ Ησάλλνπ ηεο Υξπζήο Βίβινπ
θαη ηεο αλαθνκηδήο ησλ ιεηςάλσλ ηνπ ζηνλ λαφ ηνπ, θαη κλήκε ηνπ καξηπξίνπ ηνπ
αββά Μπελά θαη ηνπ αββά Κισγθ ηνπ πξεζβπηέξνπ.
1) Σδκ διένα αοηή ημζιήεδηε μ άβζμξ Πνυπμνμξ, έκαξ εη ηςκ
εαδμιήημκηα απμζηυθςκ, ημοξ μπμίμοξ ηάθεζε μ Κφνζμξ, ημοξ
απέζηεζθε κα ηδνφλμοκ ημ υκμιά Σμο, ηαζ ημοξ έδςζε ημ πάνζζια κα
εεναπεφμοκ ημοξ αζεεκείξ ηαζ κα εηαάθθμοκ ηα πμκδνά πκεφιαηα. Ο
άβζμξ Πνυπμνμξ ήηακ ιαγί ιε ημοξ ιαεδηέξ ζημ οπενχμ ηαηά ηδκ
διένα ηδξ Πεκηδημζηήξ, ηαηά ηδκ μπμία βέιζζε απυ ηδ Υάνδ ημο
Αβίμο Πκεφιαημξ, ημο Παναηθήημο. Οζ απυζημθμζ ημκ επέθελακ ςξ
έκακ εη ηςκ επηά δζαηυκςκ, μζ μπμίμζ βέιζζακ απυ ημ Άβζμ Πκεφια
ηαζ απυ ζμθία (Πνάλεζξ 6:5).
Ο άβζμξ Πνυπμνμξ αημθμφεδζε ημκ άβζμ Ηςάκκδ ημκ Θεμθυβμ ηαζ πήβε ιαγί ημο
ζε πμθθέξ πυθεζξ. Ο άβζμξ Ηςάκκδξ ημκ πεζνμηυκδζε επίζημπμ Νζημιδδείαξ ηδξ
Βζεοκίαξ. Κήνολε ημ υκμια ημο Κονίμο Υνζζημφ ηαζ έθενε πμθθμφξ Έθθδκεξ ζηδκ
πίζηδ, ημοξ αάπηζζε, ηαζ ημοξ δίδαλε κα ηδνμφκ ηζξ εκημθέξ ημο Κονίμο. Αθμφ ημοξ
έηηζζε έκακ καυ ηαζ πεζνμηυκδζε ζενείξ ηαζ δζαηυκμοξ, πήβε ζηζξ βφνς πυθεζξ. Κήνολε
ηαζ εηεί ηαζ αάπηζζε πμθθμφξ ηαημίημοξ ημοξ, υπςξ επίζδξ ηήνολε ηαζ αάπηζζε
πμθθμφξ Δαναίμοξ. Τπέιεζκε πμθθέξ εθίρεζξ ηαζ δοζημθίεξ, επεζδή ηήνοηηε ημ υκμια
ημο Υνζζημφ.
ηακ μθμηθήνςζε ηδκ επίβεζα πμνεία ημο, ημζιήεδηε ζε πνμπςνδιέκδ δθζηία,
απμθαιαάκμκηαξ ηδκ αζχκζα ιαηανζυηδηα.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο. Aκήλ.
2) Σδκ αοηή διένα εμνηάγεηαζ δ ικήιδ ημο ηαεαβζαζιμφ ημο καμφ ημο αβίμο
Ηςάκκμο Δθ-Κμφηζζ ζηδ Ρχιδ ηαζ ηδξ ακαημιζδήξ ηςκ θεζράκςκ ημο ζημκ καυ ημο.
Δίκαζ βκςζηυξ ςξ άβζμξ Ηςάκκδξ ηδξ Υνοζήξ Βίαθμο.
Σδκ αοηή διένα ηεθείηαζ δ ικήιδ ημο ιανηονίμο ημο αβίμο αααά Μπεκά ηαζ
ημο αβίμο αααά Κθςβη ημο πνεζαοηένμο.
Οη πξνζεπρέο ηνπο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Aκήλ.
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Ημέπα εικοζηή ππώηη ηος μηνόρ Σόμπα
1) Ζ θνίκεζε ηεο Γεζπνίλεο εκψλ Παξζέλνπ Μαξίαο, ηεο Θενηφθνπ.
2) Ζ θνίκεζε ηεο αγίαο Ηιαξίαο, θφξεο ηνπ απηνθξάηνξα Εήλσλνο.
3) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Γξεγεξίνπ Νχζζεο, αδειθνχ ηνπ Μεγάινπ Βαζηιείνπ.

1) Σδκ διένα αοηή ημζιήεδηε δ πακάπνακημξ Γέζπμζκά ιαξ Πανεέκμξ Μανία, δ
Θεμηυημξ. Καεχξ δ Πανεέκμξ Μανία πνμζεοπυηακ αδζαθείπηςξ ζημκ Πακάβζμ Σάθμ,
ημ Άβζμ Πκεφια ηδκ πθδνμθυνδζε υηζ επνυηεζημ κα ακαπςνήζεζ απυ ημκ ιάηαζμ
ημφημ ηυζιμ. ηακ πζα πθδζίαγε μ πνυκμξ ηδξ ακαπχνδζήξ ηδξ, πήβακ ημκηά ηδξ μζ
βοκαίηεξ πμο ηδνμφζακ πανεεκία ζημ νμξ ηςκ Δθαζχκ, ιαγί ιε υζμοξ απμζηυθμοξ
ήηακ εκ γςή, ηαζ ζηάεδηακ υθμζ βφνς απυ ημ ηνεααάηζ ηδξ. Ο Κφνζμξ Ηδζμφξ
Υνζζηυξ, ζημκ Οπμίμ ακήηεζ δ δυλα, ήθεε ημκηά ηδξ ιε πζθζάδεξ ηαζ ιονζάδεξ
αββεθζηέξ δοκάιεζξ, ηδκ πανδβυνδζε ηαζ ηδξ είπε βζα ηδκ αζχκζα πανά πμο είπε
εημζιαζεεί βζ‟ αοηήκ, ηαζ δ Θεμηυημξ αβαθθίαζε. Καηυπζκ μζ απυζημθμζ ηαζ μζ
πανεέκμζ ηήξ γήηδζακ κα ημοξ εοθμβήζεζ. Δηείκδ άπθςζε ημ πένζ ηδξ ηαζ ημοξ
εοθυβδζε υθμοξ. Αιέζςξ ιεηά πανέδςζε ημ πάκαβκμ πκεφια ηδξ ζηα πένζα ημο οζμφ
ηδξ ηαζ Θεμφ, μ Οπμίμξ ημ ακέπαοζε ζηζξ μονάκζεξ ιμκέξ.
Οζ απυζημθμζ εημίιαζακ ημ ζχια ηδξ ηαηά ημκ ανιυγμκηα ηνυπμ ηαζ ημ πήβακ
ζηδ Γεεζδιακή. ημκ δνυιμ, ιενζημί Δαναίμζ ημφξ ειπυδζγακ, πνμζπαεχκηαξ κα ημοξ
απμηνέρμοκ απυ ημκ εκηαθζαζιυ ημο ζχιαημξ. Έκαξ απυ αοημφξ πήνε ηδ θάνκαηα
ζηα πένζα ημο· αιέζςξ ηα πένζα ημο πςνίζεδηακ απυ ημ ζχια ηαζ έιεζκακ ημθθδιέκα
πάκς ζηδ θάνκαηα. Συηε ιεηακυδζε βζα ηδκ ηαηή ημο πνάλδ ηαζ έηθαρε πζηνά. Με
ηζξ ζηεζίεξ ηςκ αβίςκ απμζηυθςκ, ηα πένζα ημο πνμζανηήεδηακ ηαζ πάθζ ζημ ζχια
ημο, ηαζ μ άκενςπμξ εηείκμξ πίζηεοζε ζημκ Κφνζμ Υνζζηυ. ηακ ιεηά έααθακ ημ
ζχια ζημκ ηάθμ, μ Κφνζμξ ημ έηνορε απυ αοημφξ.
Ο απυζημθμξ Θςιάξ απμοζίαγε ηαηά ηδκ ημίιδζδ ηδξ Πανεέκμο Μανίαξ.
Καεχξ εέθδζε κα ανεεεί ηαζ αοηυξ ζηα Ηενμζυθοια, έκα ζφκκεθμ ημκ έθενε εηεί.
ημκ δνυιμ, είδε κα ηναημφκ άββεθμζ ημ πάκαβκμ ζχια ηδξ Πανεέκμο Μανίαξ ηαζ κα
ακένπμκηαζ ιε αοηυ ζημκ μονακυ. Έκαξ απυ ημοξ αββέθμοξ ημφ είπε: «πεφζε κα
αζπαζεείξ ημ πακάπνακημ ζχια ηδξ Πανεέκμο Μανίαξ», υπςξ ηζ έηακε.
ηακ μ απυζημθμξ Θςιάξ έθεαζε εηεί πμο ανίζημκηακ μζ απυζημθμζ, ημο είπακ
βζα ηδκ ημίιδζδ ηδξ Πανεέκμο Μανίαξ, ηαζ εηείκμξ ημοξ είπε: «Γκςνίγεηε ηδ ζηάζδ
ιμο ηαηά ηδκ Ακάζηαζδ ημο Κονίμο Υνζζημφ· δεκ εα πζζηεφζς θμζπυκ ακ δεκ δς ημ
ζχια ηδξ». Έηζζ, πήβακ ιαγί ημο ζημκ ηάθμ, ηαζ έαβαθακ ημ ηάθοιια απυ ηδ
θάνκαηα, αθθά δεκ ανήηακ ημ ζχια. θμζ ζάζηζζακ ηαζ ελεπθάβδζακ. Ο απυζημθμξ
Θςιάξ ημφξ είπε πχξ είδε ημ ζενυ ζηήκςια ηαζ αββέθμοξ κα ακένπμκηαζ ηναηχκηαξ
ημ. Καηυπζκ άημοζακ ημ Άβζμ Πκεφια κα ημοξ πθδνμθμνεί: «Ο Κφνζμξ δεκ ήεεθε κα
αθήζεζ ημ ζχια ηδξ ζηδ βδ». Ο Κφνζμξ είπε οπμζπεεεί ζημοξ αβκμφξ απμζηυθμοξ Σμο
κα ημοξ αθήζεζ κα ηδ δμοκ έκζανηδ ιία αηυιδ θμνά. Πενίιεκακ θμζπυκ ηδκ

238

εηπθήνςζδ αοηήξ ηδξ οπυζπεζδξ, έςξ ηδ δεηάηδ έηηδ διένα ημο ιδκυξ Μέζνα, μπυηε
εηπθδνχεδηε δ οπυζπεζδ ηαζ ηδκ είδακ.
Σα έηδ ηδξ Πανεέκμο Μανίαξ ζηδ βδ ήηακ ελήκηα. Ήηακ δχδεηα εηχκ υηακ
άθδζε ημκ καυ. Έιεζκε ηνζακηαηέζζενα έηδ ζημ ζπίηζ ημο Ηςζήθ, ιέπνζ ηδκ Ακάθδρδ
ημο Κονίμο, ηαζ δεηαηέζζενα έηδ ιε ημκ άβζμ Ηςάκκδ ημκ εοαββεθζζηή, ζφιθςκα ιε
ηδκ εκημθή ημο Κονίμο, μ Οπμίμξ ηδξ είπε πεζ υηακ ήηακ επάκς ζημκ ζηαονυ: «Ηδμφ, μ
βζμξ ζμο», ηαζ ζημκ άβζμ Ηςάκκδ: «Ηδμφ δ ιδηένα ζμο».
Οη πξεζβείεο θαη ε επινγία ηεο αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ημζιήεδηε δ αβία Ηθανία, ηυνδ ημο αοημηνάημνα Εήκςκμξ. Ο
αοημηνάημναξ Εήκςκ ήηακ μνευδμλμξ πζζηυξ ηαζ αβαπμφζε ηδκ Δηηθδζία. Δίπε ιυκμ
δφμ ηυνεξ, ηδκ Ηθανία ηαζ ηδκ αδεθθή ηδξ Θεμπίζηδ.
Ο παηέναξ ημοξ ιεβάθςζε ηζξ ηυνεξ ημο δζδάζημκηάξ ηεξ ηζξ ααζζηέξ ανπέξ ηδξ
μνεμδυλμο πίζηεςξ. Ζ Ηθανία αβάπδζε απυ ιζηνή ημκ ιμκήνδ αίμ ηαζ ζηεπηυηακ ηδ
ιμκαπζηή γςή. ηακ ήηακ δεηαμηηχ εηχκ, άθδζε ηδκ αοημηναημνζηή αοθή ημο
παηένα ηδξ ηαζ πήβε ζηδκ Αίβοπημ ιεηαιθζεζιέκδ ζε άκδνα.
Πήβε ζηδκ ένδιμ ημο αβίμο Μαηανίμο, υπμο ζοκάκηδζε έκακ άβζμ αααά
μκυιαηζ Παιαχ, ζημκ μπμίμ είπε βζα ηδκ επζεοιία ηδξ κα βίκεζ ιμκαπυξ. Πνάβιαηζ
εηάνδ ιμκαπυξ ιε ημ υκμια Ηθανίςκ. Σνία έηδ ανβυηενα, μ αααάξ Παιαχ ακαηάθορε
υηζ μ ιμκαπυξ Ηθανίςκ ήηακ δ Ηθανία, ηυνδ ημο αοημηνάημνα Εήκςκμξ. Ο αααάξ
Παιαχ ηήνδζε ημ ιοζηζηυ ηδξ. Σδξ υνζζε κα ιέκεζ ζε έκα ζπήθαζμ, ηαζ ηδκ
επζζηεπηυηακ απυ ηαζνμφ εζξ ηαζνυκ. Ζ αβία έιεζκε εηεί βζα δεηαπέκηε έηδ.
Καεχξ δεκ άθδκε βέκεζα, μζ ιμκαπμί ηδ εεχνδζακ εοκμφπμ ηαζ ηδκ
απμηαθμφζακ «Ηθανίςκ μ εοκμφπμξ».
Δκ ης ιεηαλφ, δ αδεθθή ηδξ Θεμπίζηδ έβζκε ηαημζηδηήνζμ πμκδνμφ πκεφιαημξ,
ηαζ μ παηέναξ ηδξ λυδερε βζ‟ αοηήκ πάνα πμθθά πνήιαηα, πθδκ υιςξ ιαηαίςξ. Οζ
άκενςπμζ ηδξ αοθήξ ημο ημκ ζοιαμφθεοζακ κα ηδ ζηείθμοκ ζημοξ βένμκηεξ ηδξ
ηήηδξ, θυβς ημο υηζ δ θήιδ ηδξ αβζυηδηάξ ημοξ είπε δζαδμεεί ζε υθεξ ηζξ νςιασηέξ
επανπίεξ. Ο αοημηνάημναξ ηδκ έζηεζθε ιαγί ιε έκακ αοημηναημνζηυ αλζςιαημφπμ ηαζ
ιε ηδ ζοκμδεία πμθθχκ ζηναηζςηχκ ηαζ ανηεηχκ δμφθςκ. Αηυιδ έζηεζθε ιε ημκ
αλζςιαημφπμ ιζα επζζημθή πνμξ ημοξ βένμκηεξ ηδξ ενήιμο ιε ηδκ μπμία ημοξ ιζθμφζε
βζα ημκ πυκμ ηαζ ηδ εθίρδ ημο. Σμοξ έθεβε επίζδξ υηζ μ Θευξ ημφ είπε δχζεζ δφμ
ηυνεξ: ιία πμο είπε θφβεζ πςνίξ κα βονίζεζ, ηαζ δεκ βκχνζγε πμφ ήηακ, ηαζ ιζα άθθδ
πμο ηαηεπυηακ απυ πμκδνυ πκεφια, ημ μπμίμ ηδ ααζάκζγε ζοπκά. Σμοξ γδημφζε
θμζπυκ κα πνμζεφπμκηαζ βζ‟ αοηήκ, χζηε μ Κφνζμξ κα ηδ εεναπεφζεζ απυ αοηυ πμο ηδκ
ηαθαζπςνμφζε· έηζζ, εα ήηακ βζ‟ αοηυκ ιζα πανδβμνζά ζηδ εέζδ ηδξ ηυνδξ πμο είπε
ελαθακζζεεί.
ηακ δ πνζβηίπζζζα έθεαζε ζηδκ ένδιμ ηδξ ηήηδξ ιαγί ιε ηδ ζοκμδεία ηδξ ηαζ
μζ βένμκηεξ ακέβκςζακ ηδκ επζζημθή ημο αοημηνάημνα, πνμζεοπήεδηακ βζ‟ αοηήκ επί
πμθθέξ διένεξ, πςνίξ υιςξ αοηή κα εεναπεοεεί. Σεθζηά μζ παηένεξ απμθάζζζακ υηζ μ
άβζμξ Ηθανίςκ μ εοκμφπμξ (δδθαδή δ Ηθανία, δ αδεθθή ηδξ) εα έπνεπε κα ηδκ πάνεζ
ημκηά ημο ηαζ κα πνμζεοπδεεί βζα ηδ εεναπεία ηδξ. Ζ αβία Ηθανία ανκήεδηε, αθθά μζ
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βένμκηεξ ηδκ οπμπνέςζακ κα ηδκ πάνεζ. Ζ αβία Ηθανία βκχνζγε υηζ επνυηεζημ βζα ηδκ
αδεθθή ηδξ, δ αδεθθή ηδξ υιςξ δεκ ηδκ ακαβκχνζζε.
Ζ αβία Ηθανία αβηάθζαζε ηαζ αζπάζεδηε ηδκ αδεθθή ηδξ πμθθέξ θμνέξ. Μεηά
αβήηε έλς απυ ημ ηεθί ηδξ ηαζ έηθαρε πμθφ. Λίβεξ ιένεξ ανβυηενα, δ Θεμπίζηδ
εεναπεφεδηε απυ ηδκ αζεέκεζά ηδξ. Ζ αβία Ηθανία ηδκ πήνε ηαζ ηδκ πήβε ζημοξ
βένμκηεξ, ζημοξ μπμίμοξ είπε: «Γζά ηςκ εοπχκ ζαξ, μ Θευξ ηήξ πάνζζε ηδ εεναπεία».
Μεηά απ‟ αοηυ, μζ βένμκηεξ έζηεζθακ ηδ Θεμπίζηδ πίζς ζημκ παηένα ηδξ εκ εζνήκδ.
ηακ δ Θεμπίζηδ επέζηνερε ζημκ παηένα ηδξ, μ ίδζμξ ηαζ υθμζ υζμζ ήηακ ζημ
παθάηζ πάνδηακ πμο επέζηνερε ιε αζθάθεζα, ηαζ ακέπειρε πμθθέξ εοπανζζηίεξ πνμξ
ημκ Κφνζμ Υνζζηυ. ηδ ζοκέπεζα, μ παηέναξ ηδξ ηδ νχηδζε βζα ηδκ παναιμκή ηδξ ζηδ
ηήηδ ηαζ εηείκδ είπε υηζ μ άβζμξ Ηθάνζμξ μ εοκμφπμξ, μ μπμίμξ ηδ εενάπεοζε ιε ηζξ
πνμζεοπέξ ημο, ηδκ αβηάθζαζε ηαζ ηδκ αζπάζεδηε πμθθέξ θμνέξ. ηακ μ
αοημηνάημναξ ημ άημοζε αοηυ, άνπζζε κα αιθζαάθθεζ βζα ημκ ιμκαπυ αοηυ. Έζηεζθε
θμζπυκ ακενχπμοξ ημο ζημοξ βένμκηεξ βζα κα ημοξ γδηήζεζ κα ημο ζηείθμοκ ημκ άβζμ
Ηθάνζμ, πμο εενάπεοζε ηδκ ηυνδ ημο, χζηε κα θάαεζ ηζξ εοθμβίεξ ημο. ηακ μζ
βένμκηεξ «ημο» είπακ κα πάεζ ζημκ αοημηνάημνα, «εηείκμξ» έηθαρε πζηνά εκχπζυκ
ημοξ, παναηαθχκηαξ ημοξ εενιά κα «ημκ» απαθθάλμοκ απυ ημ ηαλίδζ αοηυ. Δηείκμζ
«ημο» είπακ υηζ μ αοημηνάημναξ ήηακ δίηαζμξ άκενςπμξ, πμο αβαπμφζε ηδκ αβία
Δηηθδζία, ηαζ υηζ δεκ άνιμγε κα απεζεήζεζ ζ‟ αοηυκ, ζφιθςκα ιε ηδκ Αβία Γναθή.
Μεηά απυ ιεβάθδ πνμζπάεεζα, δ αβία Ηθανία πήβε ζημκ αοημηνάημνα, μ μπμίμξ
παζνέηζζε «ημκ ίδζμ» ηαζ υθμοξ εηείκμοξ πμο ήηακ ιαγί «ημο». Καηυπζκ είπε
πνμζςπζηή ζοκάκηδζδ ιε ηδκ Ηθανία, πανμφζδξ ηαζ ηδξ αοημηνάηεζναξ. «Σμκ»
νχηδζακ: «Πχξ εζφ, „„έκαξ άβζμξ άκενςπμξ‟‟, αβηάθζαζεξ ηαζ αζπάζεδηεξ ηδκ
πνζβηίπζζζα;». Ζ αβία Ηθανία ημοξ γήηδζε κα θένμοκ ηδκ Αβία Γναθή ηαζ κα «ημο»
οπμζπεεμφκ υηζ δεκ εα «ημκ» ειπμδίζμοκ κα επζζηνέρεζ ζηδκ ένδιμ ιεηά ηδκ
απάκηδζδ πμο εα δχζεζ ζηδκ ενχηδζή ημοξ. Έθενακ θμζπυκ ηδκ Αβία Γναθή ηαζ
«ημο» οπμζπέεδηακ κα ηάκμοκ υ,ηζ γήηδζε. Καηυπζκ ημοξ έηακε βκςζηυ «πμζμξ» ήηακ,
θέβμκηαξ: «Δίιαζ δ ηυνδ ζαξ Ηθανία», ηαζ ημοξ είπε υθα υζα ημο είπακ ζοιαεί. Οζ
βμκείξ ηδξ άνπζζακ κα ηθαίκε ηαζ κα θςκάγμοκ, ηάκμκηαξ υθμοξ ημο ακενχπμοξ ημο
παθαηζμφ κα είκαζ ζε ζφβποζδ.
Ζ αβία Ηθανία έιεζκε ημκηά ημοξ ηνεζξ ιήκεξ. Όζηενα εέθδζε κα επζζηνέρεζ
ζηδκ ένδιμ, ηαζ, υηακ μζ βμκείξ ηδξ ανκήεδηακ, ημοξ εφιζζε ημκ υνημ ημοξ. Μεηά απ‟
αοηυ, μ αοημηνάημναξ έβναρε ζημκ δζμζηδηή ηδξ Αζβφπημο, γδηχκηαξ ημο κα ζηέθκεζ
ηάεε πνυκμ ιεβάθδ πμζυηδηα ζηανζμφ ηαζ θαδζμφ ηαζ υθα ηα απαναίηδηα ζημοξ
ιμκαπμφξ ηδξ ενήιμο, βζα κα έπμοκ κα πενκμφκ υθδ ηδ πνμκζά. Αηυιδ μ
αοημηνάημναξ εεχνδζε ζςζηυ κα ηηζζεμφκ βζα ημοξ ιμκαπμφξ πμθθά ηεθζά. Δπίζδξ,
έηηζζε έκα υιμνθμ ακάηημνμ ζηδ ιμκή ημο αβίμο Μαηανίμο. Απυ ηυηε ηαζ ιεηά, μ
ανζειυξ ηςκ ιμκαπχκ ηδξ ενήιμο αολήεδηε.
Ζ αβία Ηθανία έγδζε πέκηε έηδ ιεηά ηδκ επζζηνμθή ηδξ ζηδκ ένδιμ. Μεηά
ημζιήεδηε εκ εζνήκδ. Κακείξ δεκ βκχνζγε υηζ ήηακ βοκαίηα, πανά ιυκμ ιεηά ημκ
εάκαηυ ηδξ.
Οη πξνζεπρέο ηεο αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
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3) Σδκ αοηή διένα ηαηά ημ έημξ 396 ι.Υ. ημζιήεδηε μ άβζμξ Γνδβυνζμξ Νφζζδξ,
αδεθθυξ ημο Μεβάθμο Βαζζθείμο. Ο ιεβάθμξ αοηυξ παηέναξ ηδξ Δηηθδζίαξ ήηακ
εκάνεημξ, υπςξ ηαζ ηα αδέθθζα ημο. Ήηακ άνζζημξ ηάημπμξ ηδξ νδημνζηήξ ηέπκδξ ηαζ
ηδξ εθθδκζηήξ βθχζζαξ. Ήηακ επίζδξ έκεενιμξ οπμζηδνζηηήξ ηδξ μνεμδυλμο πίζηεςξ.
ηακ έβζκακ βκςζηέξ μζ ηαθέξ αοηέξ ημο ζδζυηδηεξ, ελεθέβδ πανά ηδ εέθδζή ημο
επίζημπμξ Νφζζδξ. Σμ πμίικζμ ημο Υνζζημφ πμο ημο ειπζζηεφεδηακ ημ πμίιακε ηαηά
ημκ πθέμκ ηαθφηενμ ηνυπμ. Με ηζξ μιζθίεξ ηαζ ηα ηδνφβιαηά ημο θχηζζε ηζξ ροπέξ
ηςκ ακενχπςκ. Αηυιδ ζοκέβναρε ηδκ ενιδκεία πμθθχκ αζαθίςκ ηδξ Αβίαξ Γναθήξ.
Δπί ηςκ διενχκ ημο αοημηνάημνα Οοάθεκημξ ελμνίζεδηε, αθθά ιε δζαηαβή ημο
αοημηνάημνα Θεμδμζίμο ημο Μεβάθμο επέζηνερε ζηδ Νφζζα ηαηά ημ 378 ι.Υ.
ηακ μζ εηαηυκ πεκήκηα παηένεξ ηδξ Γεοηέναξ Οζημοιεκζηήξ οκυδμο
ζοκαενμίζεδηακ ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ ηαηά ημ 381 ι.Υ., θυβς ηδξ αζνέζεςξ ημο
ανπζεπζζηυπμο Κςκζηακηζκμοπυθεςξ Μαηεδμκίμο, μ άβζμξ Γνδβυνζμξ ήηακ έκαξ απυ
ημοξ πανζζηαιέκμοξ παηένεξ, φζηενα απυ δζαηαβή ημο αοημηνάημνα Θεμδμζίμο. Ο
άβζμξ Γνδβυνζμξ ακάβηαζε ημοξ ααέθθζμ, Μαηεδυκζμ ηαζ Απμθθζκάνζμ κα
ζζςπήζμοκ, ακηζιεηςπίγμκηαξ ηζξ αζνεηζηέξ ημοξ απυρεζξ ηαζ εηεέημκηαξ ηδκ πθάκδ
ηςκ αζνέζεχκ ημοξ.
Λέβεηαζ υηζ μ άβζμξ Γνδβυνζμξ, υηακ ηεθμφζε ηδ Θεία Λεζημονβία, έαθεπε ζημ
εοζζαζηήνζμ ηα Υενμοαίι.
Μεηά απυ ηνζακηαηνία έηδ ςξ επίζημπμξ Νφζζδξ, μ άβζμξ Γνδβυνζμξ
αννχζηδζε, θυβς ημο αοζηδνμφ αζηδηζημφ ημο αίμο, ηαζ μ αδεθθυξ ημο Μέβαξ
Βαζίθεζμξ πήβε κα ημκ επζζηεθεεί. Ο άβζμξ Γνδβυνζμξ οπμδέπεδηε ημκ αδεθθυ ημο ιε
ιεβάθδ πανά. Ανβυηενα, ιζα ιένα πμο επνυηεζημ μ άβζμξ Γνδβυνζμξ κα ηεθέζεζ ηδ
Θεία Λεζημονβία, έπεζε ζε έηζηαζδ, ηαηά ηδκ μπμία ημο ειθακίζεδηε δ Πανεέκμξ
Μανία ηαζ ημο είπε: «ήιενα εα έθεεζξ ζ‟ ειάξ». Σδκ ίδζα ιένα ημζιήεδηε. Ο
αδεθθυξ ημο Μέβαξ Βαζίθεζμξ πνμζεοπήεδηε βζ‟ αοηυκ, ηαζ μ άβζμξ Γνδβυνζμξ εηάθδ
ιε ιεβάθεξ ηζιέξ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Aκήλ.

Ημέπα εικοζηή δεςηέπα ηος μηνόρ Σόμπα
1) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Αλησλίνπ ηνπ Μεγάινπ.
1) Σδκ διένα αοηή ηαηά ημ έημξ 355 ι.Υ. ημζιήεδηε μ άβζμξ Ακηχκζμξ μ Μέβαξ, μ
αζηήν ηδξ ενήιμο ηαζ παηέναξ υθςκ ηςκ ιμκαπχκ.
Ο δίηαζμξ αοηυξ άκδναξ βεκκήεδηε ηαηά ημ έημξ 251 ι.Υ. ζηδκ πυθδ Κζικ ΔθΑνμφγ, απυ βμκείξ εφπμνμοξ, μζ μπμίμζ αβαπμφζακ ηδκ Δηηθδζία ηαζ ημοξ πηςπμφξ,
ηαζ ακέενερακ ημκ άβζμ Ακηχκζμ ιε θυαμ Κονίμο. ε δθζηία είημζζ εηχκ μζ βμκείξ ημο
ημζιήεδηακ, μπυηε μ άβζμξ Ακηχκζμξ έπνεπε κα θνμκηίγεζ ηδκ αδεθθή ημο. Μζα θμνά,
εζζενπυιεκμξ ζηδκ εηηθδζία, άημοζε ημοξ ελήξ θυβμοξ ημο Κονίμο Υνζζημφ, πμο
οπάνπμοκ ζημ Δοαββέθζμ: «Δάκ εέθεζξ κα είζαζ ηέθεζμξ, πήβαζκε ηαζ πμφθδζε ηα
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οπάνπμκηά ζμο ηαζ δχζε ηα πνήιαηα ζημοξ πηςπμφξ· ηυηε εα έπεζξ εδζαονυ ζημοξ
μονακμφξ. Μεηά, έθα ηαζ αημθμφεδζέ ιε» (Μαηεαίμξ 19:21).
Δπζζηνέθμκηαξ ζημ ζπίηζ ημο, μ άβζμξ απμθάζζζε κα εθανιυζεζ αοηή ηδκ
εκημθή, εεςνχκηαξ υηζ απεοεφκεηαζ ζημκ ίδζμ πνμζςπζηά. Μμίναζε ημκ πθμφημ ημο
ζημοξ πηςπμφξ ηαζ ημοξ εκδεείξ, ηαζ θνυκηζζε κα ιείκεζ δ αδεθθή ημο ιαγί ιε ηάπμζεξ
πανεέκμοξ.
Δηείκμ ημκ ηαζνυ δεκ είπε ηαεζενςεεί αηυιδ μ ιμκαπζζιυξ. ζμζ πζζημί ήεεθακ
κα γήζμοκ ιμκήνδ αίμ πήβαζκακ ηαζ έιεκακ ζηα πενίπςνα ηςκ πυθεςκ. Σμ ίδζμ έηακε
ηαζ μ άβζμξ Ακηχκζμξ, μ μπμίμξ γμφζε ιυκμξ, θαηνεφμκηαξ ημκ Θευ ηαζ γχκηαξ αίμ
αζηδηζηυ. Ο δζάαμθμξ ημκ πμθειμφζε ιε εθίρεζξ πμο πνμηαθμφκηακ απυ αηδδία, ακία
ηαζ θακηαζίεξ βοκαζηχκ· υιςξ, οπενκίηδζε ηα ηεπκάζιαηα ημο πμκδνμφ, ιε ηδ
δφκαιδ ημο Κονίμο Υνζζημφ. Ανβυηενα πήβε ζε ηάπμζμ ικήια ηαζ έιεκε ιέζα ζ‟
αοηυ, εκχ ηάπμζμζ θίθμζ ημο ζοκήεζγακ κα ημο θένκμοκ ηνμθή. Βθέπμκηαξ μ δζάαμθμξ
ημκ αζηδηζηυ ημο αίμ ηαζ ηδκ έκηαζδ ηδξ αζηήζεχξ ημο, ημκ θευκδζε ηαζ ημο επεηέεδ
ηηοπχκηαξ ημκ ακεθέδηα ηαζ αθήκμκηάξ ημκ ιεηά ακαίζεδημ. ηακ μζ θίθμζ ημο ήθεακ
κα ημκ δμοκ ηαζ ημκ ανήηακ ζ‟ αοηή ηδκ ηαηάζηαζδ, ημκ πήβακ ζηδκ εηηθδζία.
Ανβυηενα, πμο ακέθααε ηάπςξ ηζξ δοκάιεζξ ημο, επέζηνερε ζημκ ίδζμ ηυπμ. Ο
δζάαμθμξ ζοκέπζζε κα πμθειά ημκ άβζμ Ακηχκζμ, ιυκμ πμο αοηή ηδ θμνά μζ θακηαζίεξ
είπακ ηδ ιμνθή αβνίςκ εδνίςκ, θφηςκ, θευκηςκ, θζδζχκ ηαζ ζημνπζχκ. Σμο
ειθακίγμκηακ έημζια κα ημο επζηεεμφκ ή κα ημκ ηυρμοκ ζε ημιιάηζα. ιςξ, μ άβζμξ
ηα πενζβεθμφζε ηαζ ηα πενζθνμκμφζε, θέβμκηαξ: «Δάκ ηάπμζμ απυ ζαξ είπε ελμοζία
επάκς ιμο, έκα ηαζ ιυκμ εα ανημφζε κα ιε πμθειήζεζ». Λέβμκηαξ αοηά μ άβζμξ
Ακηχκζμξ, μζ θακηαζίεξ ελαθακίγμκηακ ζακ ηαπκυξ, αθμφ μ Θευξ ημφ πάνζγε ηδ κίηδ
ηαηά ηςκ δαζιυκςκ. Ο άβζμξ έραθθε αδζαθείπηςξ ημκ ραθιυ: «Αξ ακαζηδεεί μ Θευξ
ηαζ αξ δζαζημνπζζεμφκ μζ επενμί Σμο, ηαζ αξ θφβμοκ απυ ιπνμζηά Σμο υζμζ Σμκ
ιζζμφκ» (Φαθιμί 68 [67] :1).
Ο άβζμξ Ακηχκζμξ ζοκήεζγε κα παναζηεοάγεζ έκα είδμξ ρςιζμφ πμο άκηεπε βζα
έλδ ιήκεξ. Γεκ επέηνεπε ζε ηακέκακ κα εζζένπεηαζ ζημ ηεθθί ημο, ηαζ υπμζμξ ενπυηακ
κα ημκ δεζ ζηεηυηακ απ‟ έλς ηαζ άημοβε ηζξ ζοιαμοθέξ ημο. Ο άβζμξ ζοκέπζζε κα γεζ
ιε ημκ ηνυπμ αοηυ ηδξ ιμκήνμοξ θαηνείαξ επί είημζζ έηδ. Μεηά, ιε εκημθή ημο Θεμφ,
πήβε ζημ Δθ-Φαβζμφι βζα κα ζηδνίλεζ ζηδκ πίζηδ ημφξ εηεί αδεθθμφξ, ηαζ φζηενα
βφνζζε ζηδ ιμκή ημο.
Καηά ηδκ πενίμδμ ηςκ δζςβιχκ, επεεφιδζε κα βίκεζ ιάνηοναξ. Άθδζε θμζπυκ
ηδ ιμκή ημο ηαζ πήβε ζηδκ Αθελάκδνεζα. Δπζζηεπηυηακ υζμοξ είπακ θοθαηζζεεί βζα
πάνδ ημο Υνζζημφ, ηαζ ημοξ πανδβμνμφζε. ηακ μ δζμζηδηήξ είδε υηζ μ άβζμξ Ακηχκζμξ
μιμθμβμφζε ημκ Κφνζμ Υνζζηυ δδιυζζα, πςνίξ κα κμζάγεηαζ βζα ηζξ ζοκέπεζεξ, ημκ
δζέηαλε κα ιδκ ειθακίγεηαζ ζηδκ πυθδ. Χζηυζμ, μ άβζμξ δεκ έδςζε ζδιαζία ζηζξ
απεζθέξ ημο. Ακηζιεηχπζζε ημκ δζμζηδηή εοεέςξ ηαζ ημο ιίθδζε ιε παννδζία,
εέθμκηαξ κα ημκ ενεείζεζ, χζηε μ άβζμξ κα οπμαθδεεί ζε ααζακζζηήνζα ηαζ κα
ιανηονήζεζ. ιςξ, μ Θευξ ημκ πνμζηάηεοε ζοκεπχξ, ζφιθςκα ιε ημ εέθδιά Σμο,
πνμξ ςθέθεζακ ηςκ πμθθχκ· έηζζ, μ δζμζηδηήξ δεκ αζπμθήεδηε πάθζ ιαγί ημο. Ο άβζμξ
βφνζζε ζηδ ιμκή ημο, ζφιθςκα ιε ημ εείμ εέθδια, ηαζ πμθθμί ένπμκηακ κα ημκ δμοκ
βζα κα αημφζμοκ ηδ δζδαζηαθία ημο.
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οκ ης πνυκς, δζαπίζηςζε υηζ μζ επζζηέπηεξ ημκ πενζυνζγακ ηαηά ηδκ άζηδζδ
ηδξ θαηνείαξ ημο. Έηζζ, έθοβε ιαηνζά, ζηδκ ακαημθζηή ένδιμ. Πμνεφεδηε ιε ημοξ
Βεδμοΐκμοξ ζημ αάεμξ ηδξ ενήιμο επί ηνεζξ διένεξ, ιέπνζ πμο ανήηε ιζα πδβή ηαζ
ιενζημφξ θμίκζηεξ, μπυηε δζάθελε κα ιείκεζ εηεί. ημ ζδιείμ αοηυ ζήιενα ανίζηεηαζ δ
ιμκή ημο αβίμο Ακηςκίμο ημο Μεβάθμο. Οζ Βεδμοΐκμζ ημφ έθενκακ ρςιί, ηαζ βζα
πάνδ ημο μ Κφνζμξ έδζςλε απυ ημκ ηυπμ εηείκμ υθα ηα άβνζα εδνία.
Καηά ηαζνμφξ πήβαζκε ζηδ ιμκή πμο ανζζηυηακ ζηζξ πανοθέξ ηδξ ενήιμο ημκηά
ζημκ Νείθμ, βζα κα επζζηέπηεηαζ ημοξ αδεθθμφξ, ηαζ ηαηυπζκ επέζηνεθε ζηδ ιμκή ημο
ζημ αάεμξ ηδξ ενήιμο.
Ζ θήιδ ημο ελαπθχεδηε ηαζ έθεαζε ιέπνζ ημκ αοημηνάημνα Κςκζηακηίκμ, μ
μπμίμξ ημο έβναρε επζζημθή, ζηδκ μπμία ημκ εβηςιίαγε ηαζ ημο γδημφζε κα
πνμζεφπεηαζ βζ‟ αοηυκ. Οζ αδεθθμί πάνδηακ ιε ηδκ επζζημθή αοηή ημο αοημηνάημνα,
αθθά μ άβζμξ Ακηχκζμξ δεκ έδςζε ζδιαζία, ηαζ ημοξ είπε: «Σα αζαθία ημο Θεμφ, μ
Βαζζθεφξ ηςκ ααζζθέςκ ηαζ Κφνζμξ ηςκ ηονίςκ, ιαξ δίκμοκ εκημθέξ ηαεδιενζκά,
ειείξ υιςξ δεκ πνμζέπμοιε ηζ ιαξ θέκε ηαζ ημοξ βονκμφιε ηδκ πθάηδ». Καηυπζκ
επζιμκήξ ηςκ αδεθθχκ, μζ μπμίμζ ημο έθεβακ: «Ο αοημηνάημναξ Κςκζηακηίκμξ αβαπά
ηδκ Δηηθδζία», δέπεδηε κα ημο απμζηείθεζ επζζημθή, ζηδκ μπμία ημκ εοθμβμφζε ηαζ
πνμζεοπυηακ οπέν ηδξ εζνήκδξ ηαζ ηδξ αζθάθεζαξ ηδξ αοημηναημνίαξ ηαζ ηδξ
Δηηθδζίαξ.
Μζα ιένα πμο μ άβζμξ έκμζςεε πθήλδ, άημοζε ιζα θςκή κα ημο θέεζ: «Ββεξ έλς
κα δεζξ». Ββήηε έλς ηαζ είδε έκακ άββεθμ πμο θμνμφζε βφνς απυ ημκ θαζιυ ιζα
οθαζιάηζκδ θςνίδα ιε ζηαονυ, πμο έιμζαγε ιε ημ ζενυ ζπήια, ηαζ ζημ ηεθάθζ είπε
ημοηημφθζ. Δπίζδξ, ηαευηακ ηαζ έπθεηε θμζκζηυθοθθα. Μεηά ζδηχεδηε ηαζ
πνμζεοπήεδηε, ηαζ φζηενα ηάεζζε ηαζ πάθζ ηαζ άνπζζε κα πθέηεζ. Μζα θςκή είπε ζημκ
άβζμ: «Ακηχκζε, ηάκμκηαξ αοηυ, εα ανίζηεζξ ακάπαοζδ». ημ ελήξ, άνπζζε κα θμνάεζ
ημ έκδοια πμο είδε, ηαζ λεηίκδζε κα πθέηεζ θμζκζηυθοθθα, πςνίξ πμηέ κα κμζχζεζ ηαζ
πάθζ πθήλδ.
Ο άβζμξ Ακηχκζμξ πνμθήηεοζε βζα ημκ δζςβιυ πμο επνυηεζημ κα ελαπμθοεεί
ηαηά ηδξ Δηηθδζίαξ, βζα ημκ πνμζςνζκυ έθεβπμ ηςκ αζνεηζηχκ επί ημο
εηηθδζζαζηζημφ ζχιαημξ, βζα ηδκ ηεθζηή κίηδ ηδξ Δηηθδζίαξ ηαζ ηδκ επζζηνμθή ηδξ
ζηδκ πνχηδ ηδξ δυλα, ηαζ βζα ηα έζπαηα.
ηακ μ άβζμξ Μαηάνζμξ επζζηέθεδηε ημκ άβζμ Ακηχκζμ, μ άβζμξ Ακηχκζμξ ημκ
εκέδοζε ημ ιμκαπζηυ νάζμ ηαζ ημο πνμείπε υζα εα ημο ζοκέααζκακ.
ηακ πθδζίαγε δ διένα ηδξ ημζιήζεςξ ημο αβίμο Παφθμο, πνχημο αζηδημφ ηδξ
ενήιμο, μ άβζμξ Ακηχκζμξ πήβε κα ημκ επζζηεθεεί. Σμκ εκέδοζε ιε ημ νάζμ πμο ημο
είπε δςνίζεζ μ άβζμξ Αεακάζζμξ μ Απμζημθζηυξ, εζημζηυξ πάπαξ Αθελακδνείαξ, ηαζ
ημκ εκηαθίαζε ιεηά ηδκ ημίιδζή ημο.
ηακ μ άβζμξ Ακηχκζμξ ηαηάθααε υηζ πθδζίαγε δ διένα ηδξ ημζιήζεχξ ημο,
έδςζε εκημθή ζημκ οπμηαηηζηυ ημο κα εκηαθζάζεζ ημ ζχια ημο, κα δχζεζ ηδ νάαδμ
ημο ζημκ άβζμ Μαηάνζμ, ημ έκα ηνίπζκμ πακςθυνζ ημο ζημκ άβζμ Αεακάζζμ ηαζ ημ
άθθμ ζημκ οπμηαηηζηυ ημο αβίμο Αεακαζίμο, αααά εναπίςκα. Μεηά λάπθςζε ζημ
έδαθμξ ηαζ πανέδςζε ημ πκεφια ημο. Άββεθμζ ηαζ άβζμζ πανέθααακ ημ πκεφια ημο ηαζ
ημ έθενακ ζημκ ηυπμ ηδξ αζςκίμο ακαπαφζεςξ.
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Ο άβζμξ Ακηχκζμξ έγδζε εηαηυκ ηέζζενα έηδ, δίκμκηαξ ημκ πκεοιαηζηυ αβχκα
ηδξ αβκυηδηαξ ηαζ ηδξ αβζυηδηαξ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Aκήλ.

Ημέπα εικοζηή ηπίηη ηος μηνόρ Σόμπα
1) Σν καξηχξην ηνπ απνζηφινπ Σηκνζένπ.
2) Ζ θνίκεζε ηνπ πάπα Κπξίιινπ ηνπ ηεηάξηνπ, εθαηνζηνχ δεθάηνπ πάπα
Αιεμαλδξείαο.
1) Σδκ διένα αοηή ηαηά ημ έημξ 97 ι.Υ. ιανηφνδζε μ απυζημθμξ Σζιυεεμξ, μ
μπμίμξ βεκκήεδηε ζηα Λφζηνα ηδξ Λοηαμκίαξ, ζηδ Μζηνά Αζία, απυ Έθθδκα παηένα,
πμο θάηνεοε ηα άζηνα, ηαζ απυ Δαναία ιδηένα, πμο θεβυηακ Δοκίηδ (Πνάλεζξ 16:1-2,
Β΄ Σζιυεεμκ 1:5).
ηακ μ απυζημθμξ Παφθμξ ηήνολε ζηα Λφζηνα, μ άβζμξ Σζιυεεμξ άημοζε ημ
ηήνοβιά ημο ηαζ είδε ηα ζδιεία πμο ηέθεζε μ Θευξ δζά ηςκ πεζνχκ ημο, Ο άβζμξ
Σζιυεεμξ πίζηεοζε ηαζ ααπηίζεδηε, έπμκηαξ απμννίρεζ ημοξ εεμφξ ημο παηένα ημο ηαζ
έπμκηαξ εβηαηαθείρεζ ηδκ πίζηδ ηδξ ιδηέναξ ημο. Έβζκε ιαεδηήξ ημο απμζηυθμο
Παφθμο, ημκ αημθμφεδζε ζηζξ πενζμδείεξ ημο ηαζ ημκ αμήεδζε ζημ ένβμ ημο.
Καηά ημ έημξ 53 ι.Υ. μ απυζημθμξ Παφθμξ πεζνμηυκδζε ημκ απυζημθμ Σζιυεεμ
επίζημπμ ηδξ Δθέζμο ηαζ ηςκ βεζημκζηχκ πυθεςκ. Ο απυζημθμξ Σζιυεεμξ ηήνολε
ζημοξ ηυπμοξ εηείκμοξ ηαζ ιεηέζηνερε πμθθμφξ ζηδ πνζζηζακζηή πίζηδ ηαζ ημοξ
αάπηζζε.
Ο απυζημθμξ Παφθμξ έβναρε δφμ Δπζζημθέξ πνμξ ημκ απυζημθμ Σζιυεεμ. Ζ
πνχηδ εβνάθδ ημ 65 ι.Υ., ηαζ δ δεφηενδ θίβμ πνζκ ημ 67 ι.Υ. ‟ αοηέξ ημο έθεβε: «Να
πνμζέπεζξ ημκ εαοηυ ζμο ηαζ ηδ δζδαζηαθία. Να ιέκεζξ πζζηυξ ζ‟ αοηά, δζυηζ έηζζ εα
ζχζεζξ ηαζ ημκ εαοηυ ζμο ηαζ υζμοξ ζε αημφκ» (Α΄ Σζιυεεμκ 4:16). Σμο έβναρε
επίζδξ βζα ηα παναηηδνζζηζηά βκςνίζιαηα ημο επζζηυπμο, ημο πνεζαοηένμο ηαζ ημο
δζαηυκμο. Αηυιδ ημκ ηαεζζημφζε πνμζεηηζηυ ζπεηζηά ιε ημοξ ρεοδμπνμθήηεξ ηαζ ημο
ζοκζζημφζε κα ιδ πεζνμημκεί ηακέκακ ιε ζπμοδή, αθθά ιυκμ ιεηά απυ εκδεθεπή
έθεβπμ ηαζ ελέηαζδ.
Ο απυζημθμξ Παφθμξ απμηαθεί ημκ απυζημθμ Σζιυεεμ αβαπδηυ ημο ηέηκμ (Β΄
Σζιυεεμκ 1:1). Ο απυζημθμξ Σζιυεεμξ ιεηέθενε πέκηε Δπζζημθέξ ημο απμζηυθμο
Παφθμο ζημοξ παναθήπηεξ ημοξ· ζοβηεηνζιέκα, ηζξ Δπζζημθέξ Α΄ Πνμξ Κμνζκείμοξ,
Πνμξ Φζθζππδζίμοξ, Α΄ ηαζ Β΄ Πνμξ Θεζζαθμκζηείξ, ηαζ Πνμξ Δαναίμοξ.
Ο απυζημθμξ Σζιυεεμξ πμίιακε ιε ελαζνεηζηυ ηνυπμ ημ πμίικζμ ημο Υνζζημφ
ηαζ θχηζζε ημκ κμο πμθθχκ ακενχπςκ ιε ηδ δζδαζηαθία ημο, ηζξ ζοιαμοθέξ ηαζ ηζξ
κμοεεζίεξ ημο. Καεχξ επέπθδηηε ζοκεπχξ ημοξ Δαναίμοξ ηαζ ημοξ Έθθδκεξ, ημκ
θευκδζακ ηαζ ζοκαζπίζεδηακ εκακηίμκ ημο. Μζα ιένα άνπζζακ κα ημκ ηηοπμφκ, έςξ
υημο ιανηφνδζε· αοηυ ζοκέαδ ζηδκ Έθεζμ. Οζ πζζημί πήνακ ημ ζχια ημο ηαζ ημ
εκηαθίαζακ ηαηά ημκ ανιυγμκηα ηνυπμ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
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2) Σδκ αοηή διένα ημζιήεδηε μ ιέβαξ παηέναξ, πάπαξ Κφνζθθμξ μ ηέηανημξ,
εηαημζηυξ δέηαημξ πάπαξ Αθελακδνείαξ, μ μπμίμξ βεκκήεδηε ημ έημξ 1816 ι.Υ. απυ
βμκείξ δζηαίμοξ ζηδκ ηςιυπμθδ αααιάα, ηδξ πενζθένεζαξ ηδξ πυθδξ Γίνβα. Οζ βμκείξ
ημο ημκ μκυιαζακ Γαοΐδ, υκμια πμο είπε ηαζ μ παππμφξ ημο. Ο παηέναξ ημο ημκ
ιεβάθςζε δίκμκηάξ ημο ηαθή ακαηνμθή ηαζ ιυνθςζδ, ηαζ μ ιζηνυξ Γαοΐδ έδεζπκε
πενζθνυκδζδ ζηα πνάβιαηα ημο ηυζιμο ηαζ ηζξ ιαηαζυηδηέξ ημο. ε δθζηία εζημζζδφμ
εηχκ πήβε ζηδ ιμκή ημο αβίμο Ακηςκίμο, υπμο έγδζε εκάνεηα ηαζ αζηδηζηά, ηάηζ πμο
έπεζζε ημκ δβμφιεκμ ηδξ ιμκήξ, παηένα Αεακάζζμ Δθ-Καθμφζκζ, κα ημκ εκδφζεζ ημ
ιμκαπζηυ νάζμ. Ο άβζμξ δζάααγε ηαζ ιεθεημοζε ζοκεπχξ ηα ζενά αζαθία.
Γφμ πνυκζα ιεηά ηδ ιμκαπζηή ημονά ημο Γαοΐδ, μ δβμφιεκμξ ηδξ ιμκήξ
ημζιήεδηε. Με ηδ ζφιθςκδ βκχιδ ηςκ ιμκαπχκ, μ Γαοΐδ ελεθέβδ μ κέμξ δβμφιεκμξ.
Ο πάπαξ Πέηνμξ μ έαδμιμξ, εηαημζηυξ έκαημξ πάπαξ Αθελακδνείαξ, ημκ πεζνμηυκδζε
ζενέα, ηαζ ημκ υνζζε δβμφιεκμ ηδξ ιμκήξ. Ο κέμξ δβμφιεκμξ θνυκηζζε ηυζμ βζα ηζξ
οπμεέζεζξ ηδξ ιμκήξ, υζμ ηαζ εηείκεξ πμο αθμνμφζακ ημοξ ιμκαπμφξ.
Ήηακ μλφκμοξ, ηαζ ηαηείπε πμθφ ηαθά ηα ενδζηεοηζηά πνάβιαηα. ηακ ακεθφδ
έκα πνυαθδια ιεηαλφ ηςκ Αζεζυπςκ ζπεηζηά ιε ηάπμζα δμβιαηζηά γδηήιαηα, μ πάπαξ
αααάξ Πέηνμξ ημκ ηάθεζε κα πάεζ ζηδκ Αζεζμπία βζα κα θφζεζ ηα πνμαθήιαηα αοηά. Ο
άβζμξ έθενε εζξ πέναξ ηδκ απμζημθή ημο ιε εαοιαζηυ ηνυπμ. ΄ηακ μ παηέναξ Γαοΐδ
επέζηνερε ζηζξ 13 Ημοθίμο 1852, ανήηε ημκ πάπα Πέηνμ κα έπεζ ημζιδεεί απυ ηζξ 15
Απνζθίμο ημο ίδζμο έημοξ. Καηά ηδ δζαδζηαζία εηθμβήξ κέμο πάπα, πνμέηορε ζπίζια
ιεηαλφ ημο θαμφ. Άθθμζ ήεεθακ ημκ παηένα Γαοΐδ ηαζ άθθμζ πνμηζιμφζακ άθθμκ.
Σεθζηά ηαηά ημ έημξ 1853 απμθάζζζακ κα πεζνμημκήζμοκ ημκ παηένα Γαοΐδ
αμδευ επίζημπμ. Με ηδκ ζδζυηδηα αοηή επεηέθεζε ηα ηαεήημκηά ημο επί έκα έημξ ηαζ
δφμ ιήκεξ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ μπμίςκ επέδεζλε ζφκεζδ ηαζ ηαθή δζαβςβή. Έηζζ,
ηνίεδηε άλζμξ κα εηθεβεί παηνζάνπδξ ηαηά ηδκ εζημζηή μβδυδ ημο ιδκυξ Μπαζυκ ημο
έημοξ 1571 ηςκ Αβίςκ Μανηφνςκ (1854 ι.Υ.).
οβηέκηνςζε υθεξ ημο ηζξ πνμζπάεεζεξ ζηδκ ηαηήπδζδ ηαζ ηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ
κευηδηαξ. Ίδνοζε ηδ ιεβάθδ ημπηζηή ζπμθή, δ μπμία ζηεβάζεδηε ζημ Παηνζανπείμ.
Ίδνοζε ηαζ άθθδ ζπμθή, ζημ Υανέη-Δθ-αηαβίκ. Έδςζε ζδζαίηενδ πνμζμπή ζηδ
δζδαζηαθία ηδξ ημπηζηήξ βθχζζαξ. Αηυιδ ίδνοζε έκακ ιεβάθμ εηδμηζηυ μίημ, ζημκ
μπμίμ ηφπςζε πμθθά εηηθδζζαζηζηά αζαθία.
Γεκζηυηενα, δ πνυμδμξ ηςκ Κμπηχκ ηδκ πενίμδμ εηείκδ μθεζθυηακ ζηζξ
πνμζπάεεζέξ ημο. Γηνέιζζε ημκ παθαζυ καυ ημο Παηνζανπείμο ηαζ άνπζζε ηδκ
μζημδυιδζδ κέμο, δεκ ιπυνεζε υιςξ κα μθμηθδνχζεζ ημ ένβμ αοηυ, επεζδή απμοζίαζε
ζηδκ Αζεζμπία βζα δεφηενδ θμνά.
Ο ιέβαξ αοηυξ πάπαξ ηδνμφζε ημοξ ηακυκεξ ηδξ Δηηθδζίαξ. Ήηακ
θζθεφζπθαπκμξ πνμξ ημοξ πηςπμφξ ηαζ ημοξ εκδεείξ, ηαζ ημ πμίικζυ ημο ημκ αβαπμφζε
ααεζά. Κμζιήεδηε ηδκ εζημζηή ηνίηδ ημο ιδκυξ Συιπα ημο έημοξ 1577 ηςκ Αβίςκ
Μανηφνςκ (1861 ι.Υ.).
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Aκήλ.
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Ημέπα εικοζηή ηεηάπηη ηος μηνόρ Σόμπα
1) Ζ θνίκεζε ηεο αγίαο Μαξίαο ηεο εγθιείζηνπ.
2) Σν καξηχξην ηνπ αββά Φψε ηνπ πξεζβπηέξνπ.
1) Σδκ διένα αοηή ημζιήεδηε δ αβία Μανία δ έβηθεζζημξ. Οζ βμκείξ ηδξ
ζοβηαηαθέβμκηακ ιεηαλφ ηςκ πθμοζίςκ ηαζ ηςκ εοβεκχκ ηδξ Αθελακδνείαξ, ανηεημί
απυ ημοξ βζμοξ ηςκ μπμίςκ ηδ γήηδζακ ζε βάιμ, εηείκδ υιςξ ανκείημ.
ηακ ημζιήεδηακ μζ βμκείξ ηδξ, ιμίναζε ζημοξ πηςπμφξ υθα υζα ηδξ άθδζακ,
ηναηχκηαξ βζα ηδκ ίδζα έκα εθάπζζημ πμζυ. Όζηενα πήβε ζε ιζα βοκαζηεία ιμκή ημκηά
ζηδκ Αθελάκδνεζα, υπμο εκεδφεδ ημ ιμκαπζηυ νάζμ. Αθμφ επζδυεδηε ζηδκ άζηδζδ
ηαζ ηδ θαηνεία επί δεηαπέκηε έηδ, ηαηυπζκ εκεδφεδ ημ ζενυ ζπήια ηαζ θυνεζε ηνίπζκμ
πζηχκα. Με εοθμβία ηδξ δβμοιέκδξ, ηθείζεδηε ζημ ηεθί ηδξ, αζθάθζζε ηδκ πυνηα, ηαζ
άκμζλε έκα ιζηνυ πανάεονμ βζα κα πνμιδεεφεηαζ ηα ακαβηαία. Έιεζκε έηζζ έβηθεζζηδ
ζημ ηεθί ηδξ επί εζημζζδφμ έηδ, απέπμκηαξ απυ ηνμθή ηαζ κενυ επί δφμ ζοκεπείξ
διένεξ. Καηά ηδ Μεβάθδ Σεζζαναημζηή απείπε απυ ηνμθή ηαζ κενυ επί ηνεζξ
ζοκεπείξ διένεξ ηαζ ιεηά έανεπε ηα πείθδ ηδξ ιε θίβεξ ζηαβυκεξ κενυ.
Σδκ εκδεηάηδ ημο ιδκυξ Συιπα γήηδζε θίβμ αβζαζιυ. Αθμφ έπθοκε ηα πένζα
ηαζ ηα πυδζα ηδξ, ιεηέθααε ηςκ Απνάκηςκ Μοζηδνίςκ ηαζ ήπζε ημκ αβζαζιυ. Μεηά
αννχζηδζε ηαζ έιεζκε ηθζκήνδξ ιέπνζ ηδκ εζημζηή πνχηδ ημο ιδκυξ Συιπα, μπυηε
ημζκχκδζε ηαζ πάθζ. Καηυπζκ, αθμφ παναηάθεζε κα έθεμοκ δ δβμοιέκδ ηαζ υθεξ μζ
αδεθθέξ, ηζξ απμπαζνέηζζε ηαζ ημοξ γήηδζε κα ηδκ επζζηεθεμφκ ιεηά απυ ηνεζξ διένεξ.
Σδκ εζημζηή ηεηάνηδ ημο ιδκυξ Συιπα, πήβακ ζημ ηεθί ηδξ ηαζ ηδ ανήηακ κα έπεζ
ημζιδεεί εκ εζνήκδ. Πήβακ ημ ζχια ηδξ ζημκ καυ ηαζ, αθμφ πνμζεοπήεδηακ βζ‟
αοηήκ, ημ εκαπέεεζακ ιαγί ιε ηα ζχιαηα ηςκ αβίςκ πανεέκςκ.
Οη πξνζεπρέο ηεο αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ιανηφνδζε μ άβζμξ Φχδξ. Ο παηέναξ ημο ήηακ απυ ημ ΔθΚάζε. Ζ ιδηένα ημο, ηυνδ εζδςθμθάηνδ ζενέα, ήηακ απυ ημ Δπνήη, ηαζ πίζηεοε ζημκ
Κφνζμ Υνζζηυ. ηακ μ βζμξ εκυξ εζδςθμθάηνδ ζενέα ηδ γήηδζε ζε βάιμ, εηείκδ έθοβε
αιέζςξ ηαζ πήβε ζημ Δθ-Κάζε, υπμο πακηνεφεδηε έκακ αβνυηδ, ιε ημκ μπμίμ έηακε,
ιε ημ εέθδια ημο Θεμφ, έκακ βζμ, πμο ημκ μκυιαζακ Φχδ.
Οζ βμκείξ ημο Φχδ ημκ ιεβάθςζακ ιε θυαμ Θεμφ ηαζ ιε ηδκ ηήνδζδ ηςκ
εκημθχκ Σμο. ηακ μ άβζμξ Φχδξ έβζκε είημζζ εηχκ, μ παηέναξ ημο ημζιήεδηε,
αθήκμκηάξ ημο ιεβάθδ πενζμοζία. Ο άβζμξ δζαηνίεδηε ζε ένβα αβάπδξ ηαζ
δζηαζμζφκδξ.
ηακ μ αοημηνάημναξ Γζμηθδηζακυξ ελέδςζε ημ δζάηαβια οπέν ηδξ
εζδςθμθαηνίαξ, μ άβζμξ έιεζκε ηθεζζιέκμξ ζημ ζπίηζ ημο ηαζ ζοκέπζζε κα θαηνεφεζ ημκ
Θευ. Μζα θςκή απυ ημκ μονακυ ημφ είπε: «Γζαηί ηαεοζηενείξ;». Αιέζςξ έζπεοζε
ζημκ δζμζηδηή ηαζ μιμθυβδζε ηδκ πίζηδ ημο, θέβμκηαξ: «Δίιαζ πνζζηζακυξ».
Ο δζμζηδηήξ δζέηαλε κα ημκ οπμαάθμοκ ζε θνζηηά ααζακζζηήνζα. Σμκ
ιαζηίβςζακ, ημκ ηηφπδζακ ζημ ηεθάθζ ιε ηανθζά, ημο έαβαθακ ηα κφπζα, ηαζ ιεηά
έααθακ ηα δάηηοθά ημο ζε οβνυ απυ λίδζ ηαζ θειυκζ. Ο άβζμξ άκηελε ζηα ααζακζζηήνζα
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επί ανηεηέξ διένεξ, επζδεζηκφμκηαξ ιεβάθδ οπμιμκή, ηαζ μ Κφνζμξ Υνζζηυξ
εενάπεοζε υθα ημο ηα ηναφιαηα.
Ο άβζμξ Φχδξ ηέθεζε ανηεηά εαφιαηα. Ο δζμζηδηήξ, υηακ πθέμκ ημονάζεδηε κα
ημκ οπμαάθθεζ ζε ααζακζζηήνζα, ημκ αθοζυδεζε ηαζ ημκ έζηεζθε ζημκ δζμζηδηή ημφ
Δθ-Φαβζμφι. Δηεί μ άβζμξ Φχδξ ακέζηδζε έκα παζδί εη κεηνχκ, πμο είπε ζημηςεεί
υηακ ιζα ιεβάθδ πέηνα έπεζε πάκς ημο ηαεχξ ζηεηυηακ δίπθα ζ‟ έκακ ημίπμ. Ο
επίζημπμξ Δθ-Φαβζμφι, υηακ άημοζε βζα ημκ άβζμ Φχδ, ημκ ηάθεζε ηαζ ημκ
πεζνμηυκδζε πνεζαφηενμ. Μεηά μ άβζμξ Φχδξ επέζηνερε ηαζ πανμοζζάζεδηε ηαζ πάθζ
εκχπζμκ ημο δζμζηδηή ημφ Δθ-Φαβζμφι, μ μπμίμξ, αθμφ ημκ οπέααθε ζε ααζακζζηήνζα,
ημκ έζηεζθε ζηδκ Αθελάκδνεζα, υπμο έθααε ημκ ζηέθακμ ημο ιανηονίμο.
Ο άβζμξ Ημφθζμξ Δθ-Αηθάζζ (μ μπμίμξ ζοκέβναρε ημοξ αίμοξ ηςκ αβίςκ) πήνε
ημ ζηήκςια ημο αβίμο Φχδ ηαζ ημ έδςζε ζηδ ιδηένα ημο, δ μπμία ήηακ πανμφζα ηαζ
επέζηνερε ιαγί ιε ημ ζηήκςια ημο βζμο ηδξ ζηδκ παηνίδα ηδξ Δπνήη. Δηεί υθμζ μζ
ηάημζημζ πήνακ ιε ιεβάθδ πανά ημ ζηήκςια ημο αβίμο ηαζ ημ εκηαθίαζακ ιε ιεβάθεξ
ηζιέξ. Αηυιδ έηηζζακ καυ πνμξ ηζιήκ ημο, ηαζ μ Κφνζμξ ηέθεζε πμθθά εαφιαηα δζά
ημο ζηδκχιαημξ ημο αβίμο.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Aκήλ.

Ημέπα εικοζηή πέμπηη ηος μηνόρ Σόμπα
1) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Πέηξνπ ηνπ αζθεηνχ.
2) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ Αζθιά ηνπ αζθεηνχ.
1) Σδκ διένα αοηή ημζιήεδηε μ άβζμξ Πέηνμξ μ αζηδηήξ. Ο άβζμξ αοηυξ ήηακ
ανπζηά θμνμεζζπνάηημναξ. Ήηακ πμθφ ζηθδνυξ ηαζ απάκενςπμξ. Δλαζηίαξ ημο
εβςζζιμφ ηαζ ηδξ απθδζηίαξ ημο ημκ απμηαθμφζακ «μ ακεθέδημξ». Ο Κφνζμξ Υνζζηυξ
ζοκέπαζπε ιαγί ημο ηαζ ήεεθε κα ημκ ηάκεζ κα απμζηναθεί υθα ηα ηαηά ημο ένβα.
Μζα ιένα μ Θευξ ημφ έζηεζθε έκακ πηςπυ κα ημο γδηήζεζ θίβδ ηνμθή, ηαζ έηοπε,
ηδκ χνα πμο μ πηςπυξ ζηεηυηακ ιπνμζηά ημο, κα ένπεηαζ μ οπδνέηδξ ημο ηναηχκηαξ
ρςιί. Ο θμνμεζζπνάηημναξ πήνε έκα ηαναέθζ ηαζ ηηφπδζε ι‟ αοηυ ημκ πηςπυ ζημ
ηεθάθζ, υπζ ςξ ηίκδζδ αζηεσζιμφ, αθθά βζα κα απαθθαβεί απυ ημκ πηςπυ ηαζ κα ιδκ
λακαβονίζεζ.
Σδκ ίδζα κφηηα μ θμνμεζζπνάηημναξ Πέηνμξ είδε ζε υναια ζημκ φπκμ ημο υηζ
ανζζηυηακ ζηδκ Ζιένα ηδξ Κνίζεςξ, υηζ είπε ζηδεεί ιπνμζηά ημο δ γοβανζά ηδξ
δζηαζμζφκδξ, ηαζ υηζ οπήνπακ ηάπμζμζ κηοιέκμζ ζηα ιαφνα ιε υρδ αζζπνή. Αοημί
ήθεακ ηαζ έααθακ ηζξ αιανηίεξ ηαζ ηζξ αδζηίεξ ημο ζημκ ανζζηενυ δίζημ ηδξ γοβανζάξ.
Μεηά ιζα μιάδα αββέθςκ θςηυξ, ιε ςναία υρδ ηαζ θεοημκηοιέκμζ, ήθεακ ηαζ
ζηάεδηακ ημκηά ζημκ δελζυ δίζημ ηδξ γοβανζάξ. Έδεζπκακ κα είκαζ ζε αιδπακία,
ηαεχξ δεκ έανζζηακ ηάηζ κα αάθμοκ επάκς ζημκ δίζημ. Σεθζηά έκαξ απυ αοημφξ
αβήηε ιπνμζηά, έααθε ζημκ δίζημ ημ ηαναέθζ ιε ημ μπμίμ είπε ηηοπήζεζ μ Πέηνμξ ημκ
πηςπυ ζημ ηεθάθζ, ηαζ είπε: «Γεκ οπάνπεζ ηίπμηε άθθμ βζα ημκ άκενςπμ αοηυ εηηυξ
απυ αοηυ ημ ηαναέθζ ρςιί».
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Σδ ζηζβιή εηείκδ μ Πέηνμξ λφπκδζε βειάημξ θυαμ ηαζ ηνυιμ. Άνπζζε κα
ιέιθεηαζ ημκ εαοηυ ημο βζα υθα υζα είπε ηάκεζ. ημ ελήξ έβζκε βειάημξ εοζπθαπκία
ηαζ ζοιπυκμζα, ηαζ πάνζζε αηυια ηαζ ημ ζιάηζυ ημο. ηακ πζα δεκ έιεζκε ηίπμηε ζηδκ
ηαημπή ημο, άθδζε ηδκ πυθδ ημο, πμοθήεδηε ςξ δμφθμξ ηαζ έδςζε ηα πνήιαηα ζημοξ
πηςπμφξ.
ηακ ηα ηαθά ένβα ημο άνπζζακ κα δζαδίδμκηαζ, πήβε ζηδκ ένδιμ ημο αβίμο
Μαηανίμο, υπμο έβζκε ιμκαπυξ ηαζ έγδζε αίμ αζηδηζηυ, ιε ιεβάθδ αθμζίςζδ ηαζ
ηαθή θήιδ, χζηε κα βίκεζ άλζμξ κα πθδνμθμνδεεί ηδκ διένα ηδξ ημζιήζεχξ ημο. Ο
άβζμξ Πέηνμξ ηάθεζε ημοξ βένμκηεξ ηδξ ιμκήξ, ημοξ απμπαζνέηζζε, ηαζ ημζιήεδηε εκ
εζνήκδ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο. Aκήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ηζιμφιε ηδ ικήιδ ημο ιανηονίμο ημο αεθμθυνμο αβίμο αααά
30
Αζηθά (ή Αζηεθά) ημο αζηδημφ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Aκήλ.

Ημέπα εικοζηή έκηη ηος μηνόρ Σόμπα
1) Σν καξηχξην ησλ αγίσλ ηεζζαξάθνληα ελλέα καξηχξσλ, γεξφλησλ
πξεζβπηέξσλ ηεο θήηεο.
2) Ζ θνίκεζε ηεο αγίαο Αλαζηαζίαο.
1) Σδκ διένα αοηή ιανηφνδζακ μζ άβζμζ ηεζζανάημκηα εκκέα βένμκηεξ
πνεζαφηενμζ ηδξ ηήηδξ, ιαγί ιε ημκ αοημηναημνζηυ απεζηαθιέκμ Μανηίκμ ηαζ ημκ
βζμ ημο. Ο αοημηνάημναξ Θεμδυζζμξ μ Μζηνυξ, βζμξ ημο αοημηνάημνα Ανηαδίμο, δεκ
είπε απμηηήζεζ βζμ. Έβναρε θμζπυκ επζζημθή πνμξ ημοξ βένμκηεξ ηδξ ηήηδξ
παναηαθχκηαξ ημοξ κα πνμζεοπδεμφκ ζημκ Θευ χζηε κα ημο πανίζεζ έκακ βζμ. Ο
άβζμξ Ηζίδςνμξ ημο απάκηδζε θέβμκηαξ υηζ μ Θευξ δεκ ήεεθε κα ημο πανίζεζ βζμ μ
μπμίμξ εα βζκυηακ ημζκςκυξ ηςκ αζνεηζηχκ ιεηά ημκ εάκαημ ημο παηένα ημο.
ηακ μ αοημηνάημναξ δζάααζε ημ ιήκοια, ακέπειρε εοπανζζηίεξ ζημκ Θευ.
Κάπμζμζ ημκ ζοιαμφθεοζακ κα πακηνεοεεί άθθδ βοκαίηα, χζηε κα απμηηήζεζ απυ
αοηήκ απυβμκμ πμο εα ηθδνμκμιμφζε ηδκ αοημηναημνία ιεηά ημκ εάκαηυ ημο.
Δηείκμξ ημοξ είπε: «Γεκ ιπμνχ κα ηάκς ηάηζ άθθμ απυ αοηυ πμο ιμο μνίγμοκ μζ
βένμκηεξ ηδξ ηήηδξ». Καηυπζκ έζηεζθε ζημοξ βένμκηεξ έκακ δζηυ ημο άκενςπμ
μκυιαηζ Μανηίκμ βζα κα ζογδηήζεζ ιαγί ημοξ ζπεηζηά. Ο Μανηίκμξ είπε έκακ βζμ, ημο
μπμίμο ημ υκμια ήηακ Εεοξ, πμο ημκ ζοκυδεοζε ζημοξ βένμκηεξ, βζα κα θάαεζ ηδκ
εοθμβία ημοξ.
ηακ έθεαζακ, μζ βένμκηεξ πήβακ ημκ απεζηαθιέκμ ζημ ζηήκςια ημο αβίμο
Ηζζδχνμο, ηαεχξ μ άβζμξ είπε ημζιδεεί, ηαζ είπακ ζημκ άβζμ: «Παηένα ιαξ, θάααιε
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επζζημθή απυ ημκ αοημηνάημνα. Σζ κα ημο απακηήζμοιε;». Μζα θςκή αβήηε απυ ημ
αβκυ ζηήκςια, πμο έθεβε: «,ηζ είπα πεζ πνζκ, θές ηαζ ηχνα, υηζ δδθαδή μ Κφνζμξ δεκ
εα ημο δχζεζ πμηέ βζμ πμο εα βίκεζ ημζκςκυξ ηςκ αζνεηζηχκ, αηυιδ ηζ ακ πακηνεοεεί
δέηα βοκαίηεξ». Οζ βένμκηεξ απάκηδζακ ζημκ αοημηνάημνα ιε επζζημθή ζηδκ μπμία
ιεηέθενακ υ,ηζ άημοζακ.
Καεχξ μ απεζηαθιέκμξ ήηακ έημζιμξ κα επζζηνέρεζ ζημκ αοημηνάημνα, μζ
εζδςθμθάηνεξ Βεναενίκμζ επζηέεδηακ ηαηά ηδξ ιμκήξ. Έκαξ απυ ημοξ ιεβάθμοξ
βένμκηεξ ηδξ ιμκήξ μκυιαηζ αααάξ Ηςάκκδξ ηάθεζε ημοξ αδεθθμφξ ηαζ ημοξ είπε: «Οζ
Βεναενίκμζ ήθεακ βζα κα ιαξ θμκεφζμοκ. πμζμξ απυ ζαξ εέθεζ κα βίκεζ ιάνηοναξ αξ
παναιείκεζ· υπμζμξ θμαάηαζ αξ ηνοθεεί». Μενζημί απυ ημοξ βένμκηεξ ηνφθεδηακ,
εηείκμξ υιςξ ηαζ άθθμζ ζανακηαμηηχ έιεζκακ εηεί ηαζ θμκεφεδηακ απυ ημοξ
Βεναενίκμοξ.
Ο Μανηίκμξ ηαζ μ βζμξ ημο πανέιεζκακ ηνοιιέκμζ. Ο βζμξ, ημζηχκηαξ ρδθά, είδε
αββέθμοξ κα επζεέημοκ ζηεθάκμοξ δυλδξ ζημοξ βένμκηεξ πμο είπακ θμκεοεεί, μπυηε
είπε ζημκ παηένα ημο: «Βθέπς πκεοιαηζηά υκηα κα επζεέημοκ ζηεθάκμοξ ζηζξ ηεθαθέξ
ηςκ βενυκηςκ. Πδβαίκς κα θάας ηαζ εβχ ζηέθακμ, υπςξ αοημί». Ο παηέναξ ημο ημφ
απμηνίεδηε: «Θα ζε αημθμοεήζς, παζδί ιμο». Παηέναξ ηαζ βζμξ θακενχεδηακ ζημοξ
Βεναενίκμοξ, θμκεφεδηακ απυ αοημφξ ηαζ έθααακ ημκ ζηέθακμ ημο ιανηονίμο.
Μεηά ηδκ απμπχνδζδ ηςκ Βεναενίκςκ, μζ ιμκαπμί πμο είπακ ηνοθεεί αβήηακ
έλς, πήνακ ηα ζηδκχιαηα ηαζ ηα εκαπέεεζακ ζε έκα ηεθί. Κάεε κφηηα έρεθκακ
φικμοξ ιπνμζηά απυ ημ ηεθί. Κάπμζμζ απυ ηδκ πυθδ Μπαηακμφκ ήθεακ ηαζ πήνακ ημ
ζηήκςια ημο αααά Ηςάκκδ ηαζ ημ έθενακ ζηδκ πυθδ ημοξ. Οζ βένμκηεξ ηδξ ιμκήξ
έθενακ πίζς ημ ζηήκςια ιεηά απυ θίβμ ηαζνυ. Δπίζδξ, ηάπμζμζ απυ ημ Δθ-Φαβζμφι
ήθεακ ηαζ έηθερακ ημ ζηήκςια ημο βζμο ημφ Μανηίκμο, πμο είπε ημ υκμια Εεοξ.
ηακ έθεαζακ ζηδ θίικδ ημφ Δθ-Φαβζμφι, άββεθμξ Κονίμο πήνε ημ ζηήκςια ηαζ ημ
επακέθενε εηεί πμο ήηακ ηαζ ημ ζηήκςια ημο Μανηίκμο. Οζ βένμκηεξ πνμζπάεδζακ
ιεηά πμθθέξ θμνέξ κα πςνίζμοκ ημ ζηήκςια ημο βζμο απυ ημ ζηήκςια ημο παηένα,
αθθά δεκ ιπυνεζακ. Κάεε θμνά πμο ιεηαηζκμφζακ ημ ζηήκςια ημο βζμο, άββεθμξ
Κονίμο ημ επακέθενε ζηδ εέζδ ημο. Μζα κφηηα έκαξ απυ ημοξ παηένεξ άημοζε ζε
υναια ηάπμζμκ κα θέεζ: «Γυλα ης Θεχ, δεκ ήιαζηακ πςνζζιέκμζ εκ ζανηί, ηαζ δεκ
είιαζηε πςνζζιέκμζ ηχνα πμο είιαζηε εκ Υνζζηχ. Γζαηί εέθεηε κα πςνίζεηε ηα
ζχιαηά ιαξ;».
ηακ θμφκηςζακ μζ δζςβιμί, ηαζ ηαεχξ ζοκεπίγμκηακ μζ επζεέζεζξ ηαηά ηδξ
ιμκήξ, μζ παηένεξ πνμπχνδζακ ζε ακαημιζδή ηςκ ζηδκςιάηςκ ζε έκα ηεθθί πμο
έηηζζακ δίπθα ζημκ καυ ημο αβίμο Μαηανίμο. Δπί ηςκ διενχκ ημο αααά Θεμδμζίμο,
ηνζαημζημφ ηνίημο πάπα Αθελακδνείαξ, ηηίζεδηε καυξ πνμξ ηζιήκ ημοξ. ηακ μ αααάξ
Βεκζαιίκ, ηνζαημζηυξ υβδμμξ πάπαξ Αθελακδνείαξ, πήβε ζηδκ ένδιμ, ηαεζένςζε
εμνηή πνμξ ηζιήκ ημοξ ηαηά ηδκ πέιπηδ ημο ιδκυξ Αιζίν, διένα ηδξ ακαημιζδήξ ηςκ
ζηδκςιάηςκ ζημκ καυ αοηυ.
Με ημκ πνυκμ, μ καυξ άνπζζε κα θεείνεηαζ, μπυηε έβζκε ακαημιζδή ηςκ
ζηδκςιάηςκ ζε έκα απυ ηα ηεθθζά, έςξ ηζξ διένεξ ημο Ααναάι Δθ-Γημανφ, μ μπμίμξ
έηηζζε καυ πνμξ ηζιήκ ημοξ βφνς ζηα ηέθδ ημο δεηάημο μβδυμο αζχκα, ζημκ μπμίμ
εκαπέεεζακ ηα ζηδκχιαηα ηςκ αβίςκ. Ο καυξ αοηυξ ελαημθμοεεί κα οπάνπεζ ιέπνζ
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ζήιενα εκηυξ ηδξ ιμκήξ ημο αβίμο Μαηανίμο. Σμ ηεθθί ζημ μπμίμ θοθάζζμκηακ ηα
ζηδκχιαηα είκαζ βκςζηυ ζήιενα ζηα ημπηζηά ςξ Δπιέ Δρήη, δδθαδή «ημ ηεθθί ηςκ
ηεζζανάημκηα εκκέα».
Οη πξνζεπρέο ηνπο αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ημζιήεδηε δ αβία Ακαζηαζία, δ μπμία πνμενπυηακ απυ
ανπμκηζηή μζημβέκεζα ηδξ Κςκζηακηζκμοπυθεςξ, ήηακ πμθφ υιμνθδ ηαζ είπε
ελαζνεηζηυ ήεμξ.
Ο αοημηνάημναξ Ημοζηίκμξ, μ μπμίμξ ήηακ έββαιμξ, ήεεθε κα ηδκ πακηνέρεζ,
εηείκδ υιςξ ανκήεδηε, μπυηε μ αοημηνάημναξ ιεηέθενε ηδκ άνκδζή ηδξ ζηδ ζφγοβυ
ημο. Ζ αοημηνάηεζνα έζηεζθε ηνοθά ηδκ Ακαζηαζία ζηδκ Αθελάκδνεζα. Δπίζδξ,
έηηζζε ζημ υκμιά ηδξ βοκαζηεία ιμκή έλς απυ ηδκ Αθελάκδνεζα.
Ο αοημηνάημναξ, υηακ έιαεε πμφ ήηακ, απέζηεζθε ακενχπμοξ ημο, δ Ακαζηαζία
υιςξ δζέθοβε ηαζ ηνφθεδηε ζηδκ ένδιμ ηδξ ηήηδξ ιεηαιθζεζιέκδ ζε εοβεκή. Πήβε
ζημκ πνςεζενέα ηδξ ενήιμο αααά Γακζήθ ηαζ ημο ελέεεζε ηδκ ζζημνία ηδξ. Ο αααάξ
ηδκ πήβε ζε έκα ζπήθαζμ ηαζ γήηδζε απυ έκακ απυ ημοξ βένμκηεξ κα ηδξ βειίγεζ ιζα
ηακάηα κενυ ηάεε εαδμιάδα, κα ηδ αάγεζ έλς απυ ηδκ πυνηα ηδξ ηαζ ιεηά κα θεφβεζ.
Ζ αβία Ακαζηαζία έιεζκε εηεί επί εζημζζμηηχ έηδ, πςνίξ ηακείξ κα βκςνίγεζ υηζ ήηακ
βοκαίηα. οκήεζγε κα βνάθεζ ηζξ ζηέρεζξ ηδξ ζε ημιιάηζα απυ ηεναιίδζα, πμο ηα
άθδκε έλς απυ ηδκ πυνηα ημο ζπδθαίμο ηδξ. Ο βένμκηαξ πμο ηδξ έθενκε ημ κενυ
ζοκήεζγε κα παίνκεζ ηα ημιιάηζα απυ ηεναιίδζα, πςνίξ κα βκςνίγεζ ηζ ήηακ βναιιέκμ
πάκς ημοξ, ηαζ κα ηα δίκεζ ζημκ άβζμ Γακζήθ.
Μζα ιένα μ βένμκηαξ πήβε έκα απυ ηα ημιιάηζα ζημκ άβζμ Γακζήθ, μ μπμίμξ
δάηνοζε υηακ ημ δζάααζε, ηαζ είπε ζημκ οπμηαηηζηυ ημο: «Έθα ιαγί ιμο κα εάρμοιε
ημ ζχια ημο αβίμο ζημ ζπήθαζμ αοηυ». ηακ εζζήθεακ ζημ ζπήθαζυ ηδξ, ακηάθθαλακ
εοθμβίεξ. Ζ αβία Ακαζηαζία είπε ζημκ αααά Γακζήθ: «Γζα πάνδ ημο Θεμφ, εάρηε ιε
ιε υ,ηζ έπς ζημ ζχια ιμο». Καηυπζκ πνμζεοπήεδηε, ημοξ απμπαζνέηζζε ηαζ ημζιήεδηε
εκ εζνήκδ. Σδκ εκηαθίαζακ ιε δάηνοα. ηακ μ οπμηαηηζηυξ ηδκ εημίιαγε βζα ηδκ
ηαθή, δζαπίζηςζε πςξ επνυηεζημ βζα βοκαίηα, ηαζ εαφιαζε πςνίξ κα ιζθήζεζ.
Αθμφ ηδκ εκηαθίαζακ ηαζ επέζηνερακ ζηα ηεθθζά ημοξ, μ οπμηαηηζηυξ βμκάηζζε
ιπνμζηά ζημκ άβζμ Γακζήθ ηαζ είπε: «Γζα πάνδ ημο Θεμφ, πεξ ιμο ηδκ ζζημνία ηδξ,
ηαεχξ δζαπίζηςζα υηζ ήηακ βοκαίηα». Ο βένμκηαξ ημο ελέεεζε ηδκ ζζημνία ηδξ, υηζ
δδθαδή ήηακ απυ ανπμκηζηή μζημβέκεζα ηδξ Κςκζηακηζκμοπυθεςξ, αθμζζχεδηε ζημκ
Υνζζηυ ηαζ εβηαηέθεζρε ηδ ιαηαζυηδηα ηαζ ηδ δυλα ημο ηυζιμο ημφημο.
Οη πξνζεπρέο ηεο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Aκήλ.
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Ημέπα εικοζηή εβδόμη ηος μηνόρ Σόμπα
1) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ εξαπίσλνο.
2) Μλήκε ηνπ αξραγγέινπ νπξηήι.
3) Ζ αλαθνκηδή ησλ ιεηςάλσλ ηνπ αγίνπ απνζηφινπ Σηκνζένπ.
4) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ Φνηβάκκσλνο ηνπ ζηξαηηψηνπ.
1) Σδκ διένα αοηή ιανηφνδζε μ άβζμξ εναπίςκ, μ μπμίμξ ήηακ απυ ηδκ πυθδ
Μπζκυζα ηδξ Κάης Αζβφπημο. Ο άβζμξ αοηυξ ήηακ πθμφζζμξ, είπε ιεβάθδ πενζμοζία
ηαζ ήηακ επίζδξ πμθφ θζθάκενςπμξ.
Καηά ηδκ πενίμδμ ηςκ δζςβιχκ, άημοζε υηζ μ δζμζηδηήξ ηδξ Αθελακδνείαξ
Ανιάκζμξ είπε έθεεζ ζηδκ Κάης Αίβοπημ, ημ αυνεζμ ηιήια ηδξ πχναξ, βζα κα οπμαάθεζ
ζε ααζακζζηήνζα ημοξ πνζζηζακμφξ. Ο εναπίςκ πανμοζζάζεδηε ζημκ δζμζηδηή ιαγί
ιε ημκ θίθμ ημο Θευδςνμ ηαζ έκακ θίθμ ημο μκυιαηζ Θςιά, πμο ήηακ αμζηυξ. Καζ μζ
ηνεζξ μιμθυβδζακ ημ υκμια ημο Υνζζημφ εκχπζμκ ημο δζμζηδηή, μ μπμίμξ ημοξ έννζλε
ζηδ θοθαηή.
ηακ μζ ζοιπμθζηεξ ημο έιαεακ βζα ηδ ζφθθδρή ημο, ήθεακ μπθζζιέκμζ ιε
ζημπυ κα θμκεφζμοκ ημκ δζμζηδηή ηαζ κα εθεοεενχζμοκ ημκ άβζμ. Ο άβζμξ ημοξ
ζηαιάηδζε, θέβμκηάξ ημοξ υηζ ήεεθε κα ιανηονήζεζ ζημ υκμια ημο Υνζζημφ, μπυηε
εηείκμζ έθοβακ.
Ο δζμζηδηήξ πήνε ιαγί ημο ημκ άβζμ ζ‟ έκα πθμίμ βζα ηδκ Αθελάκδνεζα. ηακ
έθεαζακ, οπέααθε ημκ άβζμ εναπίςκα ζημ ιανηφνζμ ημο ηνμπμφ ηαζ ιεηά ημκ πέηαλε
ζ‟ έκακ θάηημ βειάημ θςηζά. Όζηενα ημκ έααθε ζ‟ έκα ηαγάκζ ιε ηαηνάιζ ηαζ πίζζα,
ηαζ άκαρε θςηζά ηάης απ‟ αοηυ. ε υθα αοηά ηα ααζακζζηήνζα μ Κφνζμξ ήηακ ιαγί
ημο ηαζ ημκ ηδνμφζε αζθαθή. Σεθζηά, αθμφ ημκ ζηαφνςζακ, άνπζζακ κα ελαπμθφμοκ
αέθδ επάκς ημο.
Άββεθμξ Κονίμο ήθεε ηαζ ηαηέααζε ημκ άβζμ εναπίςκα, ηαζ ζηαφνςζε ζηδ
εέζδ ημο ημκ δζμζηδηή. οκέπζζακ κα ελαπμθφμοκ αέθδ ηαηά ημο δζμζηδηή ζακ κα
επνυηεζημ βζα ημκ άβζμ, εκχ εηείκμξ ηναφβαγε θέβμκηαξ: «Δίιαζ μ Ανιάκζμξ». Ο άβζμξ
είπε ζημκ δζμζηδηή: «Ο Κφνζμξ μ Θευξ γεζ. Γεκ εα ηαηεαείξ απυ ημ δέκδνμ ακ δεκ
απεθεοεενχζεζξ υζμοξ είκαζ ζηδ θοθαηή ηαζ δεκ θνμκηίζεζξ κα ελαπθςεεί δ θήιδ ημο
αβχκα ημοξ». Ο δζμζηδηήξ έηακε υπςξ ημο είπε μ άβζμξ. Ο ανζειυξ ηςκ ιανηφνςκ πμο
απμηεθαθίζεδηακ ηδκ διένα εηείκδ έθεαζε ηζξ πεκηαηυζζεξ ζανάκηα ροπέξ.
Μεηά μ ηοαενκήηδξ ακέεεζε ημκ ααζακζζιυ ημο αβίμο ζε έκακ απυ ημοξ
δβειυκεξ μκυιαηζ Χνίςκα. Ο Χνίςκ ακαπχνδζε ιε πθμίμ βζα ηδκ πυθδ ημο ιαγί ιε
ημκ άβζμ. Σδ κφηηα, αθμφ ημ πθμίμ έδεζε ζε έκα πςνζυ, ημζιήεδηακ. Σδκ επμιέκδ μ
Χνίςκ δζαπίζηςζε υηζ μ ηυπμξ ζημκ μπμίμ είπε δέζεζ ημ πθμίμ ήηακ δ πυθδ ημο αβίμο.
Συηε εαφιαζε ηαζ άημοζε ιζα θςκή κα θέεζ: «Αοηή είκαζ δ πυθδ ημο· πνέπεζ κα ημκ
αβάθεζξ απυ ημ πθμίμ».
Αθμφ οπέααθακ ημκ άβζμ ζε ααζακζζηήνζα, ημκ απμηεθάθζζακ, ηαζ έθααε έηζζ
ημκ ζηέθακμ ημο ιανηονίμο. Ο Χνίςκ ηφθζλε ημ ζχια ημο αβίμο ζημ νμφπμ ημο ηαζ ημ
πανέδςζε ζηδκ μζημβέκεζά ημο.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο. Aκήλ.
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2) Σδκ αοηή διένα δ Δηηθδζία ηζιά ηδ ικήιδ ημο εκδυλμο ανπαββέθμο μονζήθ, μ
μπμίμξ ήηακ ιαγί ιε ημκ Έζδνα, ημκ δίηαζμ πνμθήηδ, ηαζ ημο ελήβδζε πμθθά απυ ηα
ηεηνοιιέκα ιοζηήνζα. Δπίζδξ, πνεζαεφεζ οπέν ηςκ αιανηςθχκ.
Οη πξεζβείεο ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
3) Σδκ αοηή διένα δ Δηηθδζία εμνηάγεζ ηδ ικήιδ ηδξ ακαημιζδήξ ηςκ θεζράκςκ
ημο αβίμο απμζηυθμο Σζιμεέμο απυ ηδκ Έθεζμ ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ.
ηακ μ αοημηνάημναξ Κςκζηακηίκμξ ίδνοζε ηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ, έηακε ηδκ
ακαημιζδή ηςκ θεζράκςκ πμθθχκ αβίςκ ζηδ κέα πυθδ. ηακ πθδνμθμνήεδηε ζπεηζηά
ιε ηα θείρακα ημο απμζηυθμο Σζιμεέμο, απέζηεζθε ιενζημφξ ζενείξ κα ιεηαθένμοκ ημ
ζενυ ζηήκςια ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ, μζ μπμίμζ ημ απέεεζακ ζημκ καυ ηςκ αβίςκ
απμζηυθςκ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
4) Σδκ αοηή διένα ιανηφνδζε μ άβζμξ Φμζαάιιςκ μ ζηναηζχηδξ, μ μπμίμξ
βεκκήεδηε ζηδκ πυθδ Οζήι απυ πθμφζζμ παηένα, μκυιαηζ Ακαζηάζζμ, ηαζ εοζεαή
ιδηένα, μκυιαηζ μογάκκα.
Οζ βμκείξ ημο ημκ ακέενερακ ιέζα ζηδ πνζζηζακζηή πίζηδ. Ο άβζμξ ιεβάθςζε ιε
θυαμ Θεμφ, ήηακ θζθεφζπθαπκμξ πνμξ ημοξ πηςπμφξ, εκχ πνμζεοπυηακ ηαζ κήζηεοε
ζηαεενά. Οζ βμκείξ ημο ήεεθακ κα πακηνεοεεί, εηείκμξ υιςξ ανκείημ. ηακ
αοημηνάημναξ έβζκε μ Γζμηθδηζακυξ, πθδνμθμνήεδηε υηζ μ άβζμξ αοηυξ δεκ ακέπειπε
εοιίαια ζημοξ εεμφξ, μπυηε απέζηεζθε ημκ δζμζηδηή Αννζακυ κα οπμαάθεζ ζε
ααζακζζηήνζα ημκ άβζμ Φμζαάιιςκα ακ δεκ πνμζέθενε εοιίαια ζηα είδςθα.
Ο Αννζακυξ πήβε ζηδκ πυθδ Οζήι ηαζ, αθέπμκηαξ ημκ άβζμ, είπε: «Δζνήκδ ζε
ζέκα», ηαζ μ άβζμξ ημο απμηνίεδηε: «Γζαηί πνμθένεζξ ηδ θέλδ „„εζνήκδ‟‟;», ηαζ «Γεκ
οπάνπεζ εζνήκδ ζημοξ αζεαείξ, θέβεζ μ Κφνζμξ» (Ζζαΐαξ 48:22). Ο δζμζηδηήξ
ελαβνζχεδηε ηαζ πήβε ημκ άβζμ ζηδκ πυθδ Καα, υπμο, αθμφ ημκ οπέααθε ζε θνζηηά
ααζακζζηήνζα, ημκ απμηεθάθζζε. Ο άβζμξ έθααε ημκ ζηέθακμ ημο ιανηονίμο. Ο Θευξ
ηίιδζε ημκ άβζμ ηεθχκηαξ πμθθά εαφιαηα δζά ημο ζηδκχιαηυξ ημο.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Aκήλ.

Ημέπα εικοζηή ογδόη ηος μηνόρ Σόμπα
1) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ Κιήκεληνο.
2) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ αββά Κάνπ.
1) Σδκ διένα αοηή ιανηφνδζε μ άβζμξ Κθήιδξ, μ μπμίμξ ήηακ βζμξ ιζαξ πζζηήξ
βοκαίηαξ μκυιαηζ Δοθνμζφκδξ απυ ηδκ Άβηονα ηδξ Μζηνάξ Αζίαξ.
Ζ ιδηένα ημο ιζηνμφ Κθήιεκημξ ακέενερε ημκ βζμ ηδξ ιε ηα κάιαηα ηδξ
Δηηθδζίαξ ηαζ ημο ιεηέδςζε ημ πνζζηζακζηυ ήεμξ. ε δθζηία δχδεηα εηχκ μ Κθήιδξ
αάδζγε ηδκ μδυ ηδξ δζηαζμζφκδξ ηαζ είπε θεάζεζ ζε ορδθυ επίπεδμ θαηνείαξ ηαζ
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αζηήζεςξ. Έηνςβε ιυκμ λενά πυνηα, υπςξ μζ Σνεζξ Παίδεξ ημκ ηαζνυ ημφ Γακζήθ.
ηακ πεζνμημκήεδηε δζάημκμξ, αολήεδηε ζηδ ιεθέηδ ηςκ ζενχκ αζαθίςκ, ηαζ ημκ
ζηέπαγε ημ Πκεφια ημο Θεμφ.
Ζ θήιδ ημο ελαπθχεδηε ηαζ έθεαζε ιέπνζ ημκ αοημηνάημνα Γζμηθδηζακυ, μ
μπμίμξ έθενε εκχπζυκ ημο ημκ άβζμ, ηαζ ημο οπμζπέεδηε κα ημκ αμδεήζεζ ηαζ κα ημκ
οζμεεηήζεζ ακ ζοιθςκμφζε κα πνμζηοκήζεζ ηα είδςθα. Καεχξ μ άβζμξ δεκ εκέδςζε
ζηζξ αλζχζεζξ ημο, μ Γζμηθδηζακυξ ημκ οπέααθε ζε δζαθυνςκ εζδχκ ααζακζζηήνζα.
ιςξ, μ Θευξ ημκ εκδοκάιςκε, εηεέημκηαξ ημοξ επενμφξ Σμο ιε ηδ δφκαιή Σμο.
Πμθθμί ημκ ααζάκζζακ, ιέπνζ ημο ζδιείμο κα ζηαεεί εκχπζμκ επηά δζηαζηδνίςκ βζα κα
δζηαζηεί απυ αοηά, αθθά ηάεε θμνά μ Θευξ ημκ εκίζποε ηαζ ημκ πανδβμνμφζε.
Δκηέθεζ ημκ απμηεθάθζζακ ηαζ έθααε έηζζ ημκ ζηέθακμ ημο ιανηονίμο. Σμ ζχια
ημο ημ πήνε ιζα πζζηή βοκαίηα μκυιαηζ μθία ηαζ ημ εκηαθίαζε ιε ιεβάθεξ ηζιέξ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί κε όινπο καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ιανηφνδζε μ άβζμξ Κάμο, μ μπμίμξ ήηακ απυ ηδκ πυθδ Μπζιάζ
ημφ Δθ-Φαβζμφι. Σμκ ηαζνυ εηείκμ μ αοημηνάημναξ Γζμηθδηζακυξ ελέδςζε ημ
δζάηαβια οπέν ηδξ εζδςθμθαηνίαξ.
Ο άβζμξ είπε ηηίζεζ έκα μίηδια έλς απυ ηδκ πυθδ, υπμο θάηνεοε ημκ Θευ.
Άββεθμξ Κονίμο ημφ ειθακίζεδηε ζε υναια ηαζ ημο είπε: «Γζαηί ηάεεζαζ εδχ υηακ
ιπμνείξ κα βίκεζξ ιάνηοναξ; ήης ηχνα ηαζ πήβαζκε ζημ Δθ-Λαπμφκ, υπμο εα ανεζξ
ημκ απεζηαθιέκμ ημο δζμζηδηή ηδξ Αθελακδνείαξ. Πήβαζκε θμζπυκ ηαζ μιμθυβδζε
εκχπζυκ ημο ημ υκμια ημο Υνζζημφ, ηαζ ηυηε εα θάαεζξ ημκ ζηέθακμ ημο ιανηονίμο».
Ο άβζμξ Κάμο λφπκδζε πμθφ πανμφιεκμξ ηαζ πήβε ζημ Δθ-Λαπμφκ, υπμο ανήηε
ημκ απεζηαθιέκμ ημο δζμζηδηή ζηδκ αηηή. ηακ μ απεζηαθιέκμξ ημκ είδε, εαφιαζε
ηδκ ςναζυηδηα ηςκ βδναηεζχκ ημο ηαζ ημκ ηίιδζε αβάγμκηαξ απυ ηδκ ηζέπδ ημο έκα
είδςθμ απυ πνοζυ ηαζ πμθφηζιμοξ θίεμοξ ηαζ θέβμκηάξ ημο: «Αοηυ είκαζ δχνμ ημο
αοημηνάημνα πνμξ ημκ δζμζηδηή ηδξ Ακηζκυδξ».
Ο άβζμξ Κάμο πήνε ημ είδςθμ ζηα πένζα ημο ηαζ εαφιαζε ημ πυζμ οπένμπα
ήηακ δμοθειέκμ. Μεηά ημ πέηαλε ηάης ηαζ ημ έηακε ημιιάηζα. Ο απεζηαθιέκμξ
μνβίζεδηε ηαζ ημκ δζέηαλε κα ημκ αημθμοεήζεζ. Σμκ πήβε ζημκ δζμζηδηή ηδξ Ακηζκυδξ
ηαζ ημο είπε ηζ είπε ηάκεζ μ άβζμξ Κάμο. Ο δζμζηδηήξ, αθμφ ημκ οπέααθε ζε
ααζακζζηήνζα, ημκ έζηεζθε ζημκ δζμζηδηή ηδξ Μπακάζα, μ μπμίμξ ημκ οπέααθε επίζδξ
ζε ααζακζζηήνζα.
Καεχξ μ άβζμξ δεκ εκέδςζε ηαζ δεκ πνμζηφκδζε ηα είδςθα, απμηεθαθίζεδηε
ηαζ έθααε ημκ ζηέθακμ ημο ιανηονίμο. Μενζημί πζζημί ήθεακ ηαζ πήνακ ημ ζχια ημο.
Σμ εκαπέεεζακ εηεί πμο ζοκήεζγε κα θαηνεφεζ ημκ Θευ ηαζ ημ εκηαθίαζακ εηεί.
Ανβυηενα ζημ ίδζμ ιένμξ έηηζζακ πνμξ ηζιήκ ημο καυ, εκηυξ ημο μπμίμο μ Θευξ ηέθεζε
πμθθά εαφιαηα.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Aκήλ.
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Ημέπα εικοζηή ενάηη ηος μηνόρ Σόμπα
1) Ζ θνίκεζε ηεο αγίαο Ξέλεο.
2) Μλήκε ηνπ αγίνπ πξηαθνχ ηνπ αζθεηνχ.
1) Σδκ διένα αοηή ημζιήεδηε δ αβία Ξέκδ, δ μπμία ήηακ ιμκαπμηυνδ εκυξ
εοβεκμφξ πθμοζίμο ηδξ Ρχιδξ. Απυ ιζηνή δθζηία ζοκήεζζε κα πνμζεφπεηαζ ηαζ κα
κδζηεφεζ, κα επζζηέπηεηαζ θοθαηζζιέκμοξ ηαζ κα αμδεά ημοξ εκδεείξ.
Δπζζηεπηυηακ ζοπκά ηζξ βοκαζηείεξ ιμκέξ ηδξ Ρχιδξ βζα κα αθμζζχκεηαζ ζηδ
θαηνεία ημο Θεμφ. Μμίναγε ζημοξ πηςπμφξ υ,ηζ έθενκε ιαγί ηδξ ηαζ ηδξ ανημφζε κα
ηνχεζ υ,ηζ ηαζ μζ ιμκαπέξ. Γζάααγε ημοξ αίμοξ ηςκ αβίςκ ηαζ πνμζεοπυηακ ζημκ Θευ
κα ηδκ αλζχζεζ κα ιμζναζεεί ιε ηζξ αδεθθέξ ημκ ιμκαπζηυ αίμ.
οκέαδ ηάπμζα ιένα κα ηδξ γδηήζεζ έκαξ απυ ημοξ αλζςιαημφπμοξ ηδξ Ρχιδξ
ημ πένζ ηδξ βζα ημκ βζμ ημο. Ο παηέναξ ηδξ εκεμοζζάζεδηε βζα ηδκ πνυηαζδ αοηή.
Έθενε ζηδκ ηυνδ ημο ηα ηαθφηενα νμφπα, ημοξ πζμ αηνζαμφξ πμθφηζιμοξ θίεμοξ ηαζ
ηα αηνζαυηενα έπζπθα. Λίβμ πνζκ ημ βάιμ ηδξ, γήηδζε απυ ηδ ιδηένα ηδξ κα ηδκ
αθήζεζ κα πάεζ ζημ ιμκαζηήνζ βζα κα δεζ ηζξ αδεθθέξ θίθεξ ηδξπνμημφ πακηνεοεεί ηαζ
κα ηζξ απμπαζνεηίζεζ. Ζ ιδηένα ηδξ ηήξ επέηνερε κα πναβιαημπμζήζεζ ηδκ επζεοιία
ηδξ αοηή.
Πήνε ηα πμθφηζια ημζιήιαηά ηδξ ηαζ δφμ απυ ηζξ οπδνέηνζέξ ηδξ ηαζ ηαηέαδηε
βνήβμνα ζηδκ παναθία, υπμο ανήηε έκα πθμίμ πμο πήβαζκε ζηδκ Κφπνμ, ηαζ
επζαζαάζεδηε ζ‟ αοηυ. ηακ έθεαζε, πήβε ζημκ άβζμ Δπζθάκζμ, ζημκ μπμίμ είπε ηδκ
ζζημνία ηδξ. Δηείκμξ ηδ ζοιαμφθεοζε κα πάεζ ζηδκ Αθελάκδνεζα. Δηεί είδε ημκ αααά
Θευθζθμ, εζημζηυ ηνίημ πάπα Αθελακδνείαξ, ζημκ μπμίμ ακέθενε ηδκ επζεοιία ηδξ κα
γήζεζ ημκ ιμκαπζηυ αίμ. Ο πάπαξ ζοιθχκδζε ηαζ, αθμφ ηδκ έηεζνε ιμκαπή, ηδκ
εκέδοζε ημ ιμκαπζηυ νάζμ.
Ζ αβία Ξέκδ, αθμφ πμφθδζε υθα ηα ημζιήιαηα ηαζ ηα νμφπα πμο είπε θένεζ
ιαγί ηδξ, έηηζζε καυ πνμξ ηζιήκ ημο ανπζδζαηυκμο ηεθάκμο. Έιεζκε ιαγί ιε ιζα
μιάδα πανεέκςκ ηαζ ιμκαγμοζχκ ζηζξ μπμίεξ μ πάπαξ Θευθζθμξ υνζζε κα είκαζ ιαγί
ηδξ.
Ζ αβία Ξέκδ επζδυεδηε ζηδκ άζηδζδ ηαζ ημκ πκεοιαηζηυ αβχκα. Εμφζε ιυκμ ιε
ρςιί ηαζ θίβα ανεβιέκα πυνηα. Γεκ έηνςβε ιαβεζνεοιέκμ θαβδηυ, ηαζ ημζιυηακ ζημ
έδαθμξ. Αβςκίζεδηε ιε ημκ ηνυπμ αοηυ βζα πενζζζυηενμ απυ είημζζ έηδ.
ηακ δ αβία ημζιήεδηε, μ Θευξ ηέθεζε έκα ζδιείμ ζημκ μονακυ, χζηε κα
θακενχζεζ ηζξ μονάκζεξ εοθμβίεξ πμο έθααε. Μένα ιεζδιένζ, ειθακίζεδηε ζημκ
μονακυ έκαξ θςηεζκυξ ζηαονυξ, ημο μπμίμο ημ θςξ λεπενκμφζε ηαηά πμθφ ζε
θαιπνυηδηα ημ θςξ ημο δθίμο, ηαζ βφνς απυ ημκ ζηαονυ έκα ζηεθάκζ απυ αζηένζα,
πμο έθαιπακ ζακ ααζζθζηυ ζηέιια. Ο ζηαονυξ ελαημθμφεδζε κα θάιπεζ, έςξ υημο ημ
ζχια ηδξ αβίαξ Ξέκδξ εηάθδ ιαγί ιε εηείκα ηςκ άθθςκ αβίςκ πανεέκςκ· ιεηά μ
ζηαονυξ πάεδηε. Οζ πζζημί ηαηάθααακ υηζ δ ειθάκζζδ αοηή ημο ζηαονμφ έβζκε βζα κα
ηαηαδεζπεεί δ ανεηή ηδξ.
Ανβυηενα μζ δφμ οπδνέηνζεξ ηδξ αβίαξ είπακ ζημκ πάπα ηδκ πναβιαηζηή ηδξ
ζζημνία ηαζ ημ πχξ ίδνοζε ιαγί ημοξ βοκαζηεία ιμκή βζα κα απμηνφρεζ ηδκ ζζημνία ηδξ
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ηαζ κα ηδκ απμηαθμφκ αδεθθή. Ο πάπαξ εαφιαζε, δυλαζε ημκ Θευ ηαζ ζοκέβναρε ημκ
αίμ ηδξ.
Οη πξνζεπρέο ηεο αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ηεθείηαζ δ ικήιδ ημο αβίμο ονζαημφ ημο αζηδημφ.
Η επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Aκήλ.

Ημέπα ηπιακοζηή ηος μηνόρ Σόμπα
1) Σν καξηχξην ησλ αγίσλ γπλαηθψλ Πίζηεσο, Διπίδνο, Αγάπεο, θαη ηεο
κεηέξαο ηνπο νθίαο.
1) Σδκ διένα αοηή ιανηφνδζακ μζ άβζεξ ηαζ εοθμβδιέκεξ πανεέκμζ Πίζηζξ, Δθπίξ,
Αβάπδ, ηαζ δ ιδηένα ημοξ μθία. Ζ αβία μθία ήηακ απυ πθμφζζα ηαζ εοβεκή
μζημβέκεζα ηδξ Ακηζμπείαξ. ηακ απέηηδζε ηζξ ηνεζξ ηυνεξ ηδξ, ημοξ έδςζε ηα
μκυιαηα Πίζηζξ, Δθπίξ, Αβάπδ.
ηακ μζ ηυνεξ ιεβάθςζακ, δ αβία μθία πήβε ιαγί ημοξ ζηδ Ρχιδ βζα κα ημοξ
δζδάλεζ ηδ θαηνεία ημο Θεμφ ηαζ ημκ θυαμ Σμο. Ο αζεαήξ αοημηνάημναξ Αδνζακυξ
έιαεε βζ‟ αοηέξ ηαζ ηζξ ηάθεζε κα πανμοζζαζεμφκ εκχπζυκ ημο. Ζ ιδηένα
ζοιαμφθεοζε ηζξ ηυνεξ ηαζ ηζξ εκεάννοκε, χζηε κα ιείκμοκ εδναίεξ ζηδκ πίζηδ ημο
Κονίμο Ηδζμφ Υνζζημφ, θέβμκηάξ ημοξ: «Αξ ιδκ αημκήζεζ ή ελαζεεκίζεζ δ
απμθαζζζηζηυηδηά ζαξ ηαζ αξ ιδ ζαξ παναζφνεζ δ δυλα ημο ηυζιμο, χζηε κα ιδκ
απμθέζεηε ηδκ αζχκζα δυλα. Γείληε οπμιμκή ηαζ επζιμκή, έςξ υημο ζοκακηήζεηε ημκ
Νοιθίμ ζαξ Υνζζηυ, ιαγί ιε ημκ Οπμίμ εα εζζέθεεηε ζηδκ αηεθεφηδηδ πανά». Ζ
ιεβαθφηενδ ηυνδ ήηακ δχδεηα εηχκ, δ ιεζαία δέηα εηχκ ηαζ δ ιζηνή εκκέα εηχκ.
ηακ πανμοζζάζεδηακ εκχπζμκ ημο αοημηνάημνα, εηείκμξ γήηδζε απυ ηδ
ιεβαθφηενδ ηυνδ κα πνμζηοκήζεζ ηα είδςθα, ιε ηδκ οπυζπεζδ κα ηδκ πακηνέρεζ ιε
έκακ απυ ημοξ ζζπονμφξ άκδνεξ ηδξ αοημηναημνίαξ ημο, ηαεχξ ηαζ κα ηδξ πανίζεζ
πμθθέξ πανέξ ηαζ δδμκέξ, εηείκδ υιςξ ανκήεδηε. Συηε μ αοημηνάημναξ δζέηαλε κα ηδκ
ηηοπήζμοκ ιε ζθονζά, κα ηδξ αηνςηδνζάζμοκ ηα ζηήεδ ηαζ κα ηδ αάθμοκ ζε έκα
ηαγάκζ ιε αναζηυ κενυ πμο απυ ηάης έηαζβε θςηζά. Ο Κφνζμξ ήηακ ιαγί ηδξ. Σδκ
έζςγε απυ ηα ααζακζζηήνζα, ηδξ πάνζγε δφκαιδ ηαζ εζνήκδ, ηαζ υθμζ έιεζκακ
ηαηάπθδηημζ, δμλάγμκηαξ ημκ Θευ. ¨Μεηά απ‟ αοηά, μ αοημηνάημναξ δζέηαλε κα ηδκ
απμηεθαθίζμοκ.
Καηυπζκ έθενακ ηδ δεφηενδ ηυνδ εκχπζμκ ημο αοημηνάημνα, μ μπμίμξ ηδκ
ηηφπδζε ηαζ αοηήκ αάκαοζα ηαζ ηδκ έααθε ζημ αναζηυ κενυ. Μεηά ηδκ έαβαθακ απ‟
αοηυ ηαζ ηδκ απμηεθάθζζακ.
Ζ ιδηένα θμαήεδηε ιήπςξ δ ιζηνυηενδ ηυνδ θοβίζεζ, βζ‟ αοηυ ηδκ ειρφπςζε
ηαζ ηδκ εκδοκάιςζε. ηακ μ αοημηνάημναξ δζέηαλε κα ηδ αάθμοκ ζημκ ηνμπυ, δ
ιζηνυηενδ ηυνδ επζηαθέζεδηε ηνάγμκηαξ ημκ Υνζζηυ, μ Οπμίμξ έζηεζθε άββεθυ Σμο
ηαζ έζπαζε ημκ ηνμπυ.
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Όζηενα μ αοημηνάημναξ δζέηαλε κα ηδ νίλμοκ ζηδ θςηζά. Ζ ηυνδ
πνμζεοπήεδηε ηαζ έηακε ημ ζδιείμ ημο ζηαονμφ ζημ πνυζςπυ ηδξ. Μεηά πήδδλε ζηδ
θςηζά. θμζ μζ πανζζηάιεκμζ είδακ ηνεζξ θεοημθμνειέκμοξ άκδνεξ κα ηδκ
πενζαάθθμοκ, ηαζ ηδκ πφνζκδ ηάιζκμ κα είκαζ βειάηδ δνμζζά. θμζ εαφιαζακ, ηαζ
πμθθμί πίζηεοζακ ζημκ Κφνζμ Υνζζηυ. θμζ υζμζ πίζηεοζακ απμηεθαθίζεδηακ.
Μεηά μ αοημηνάημναξ δζέηαλε κα αάθμοκ ζηα πθεονά ηδξ ηυνδξ ηαοηέξ
νάαδμοξ, αθθά μ Κφνζμξ ηδκ εκδοκάιςκε, ιε απμηέθεζια κα ιδκ αζζεάκεηαζ πυκμ.
Σεθζηά ηδκ απμηεθάθζζακ.
Ζ ιδηένα ιεηέθενε ηα ζχιαηα ηςκ εοβαηένςκ ηδξ έλς απυ ηδκ πυθδ. Κάεζζε
ηαζ έηθαζβε, γδηχκηαξ ημοξ κα ιεζμθααήζμοκ ζημκ Κφνζμ Υνζζηυ χζηε κα πάνεζ ηαζ
ηδ δζηή ηδξ ροπή. Ο Κφνζμξ ζηακμπμίδζε ηδκ επζεοιία ηδξ, ηαζ ημ πκεφια ηδξ πήβε
αιέζςξ ζημκ Γδιζμονβυ ηδξ. Κάπμζμζ πζζημί ήθεακ ηαζ πήνακ ηα ζχιαηα ηαζ ηα
εκηαθίαζακ ιε ιεβάθεξ ηζιέξ.
ημ ιεηαλφ μ αοημηνάημναξ Αδνζακυξ ηηοπήεδηε απυ ιζηνυαζμ ζηα ιάηζα, ιε
απμηέθεζια κα ηοθθςεεί. Σμ ζχια ημο βέιζζε ζημοθήηζα ηαζ ημκ ανήηε θμαενυξ
εάκαημξ. Έηζζ, μ Θευξ απέδςζε δζηαζμζφκδ βζα ημκ εάκαημ ηςκ ηνζχκ αβίςκ
πανεέκςκ.
Οη πξνζεπρέο ηνπο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Aκήλ.
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Ο ΕΤΛΟΓΗΜΕΝΟ ΜΗΝΑ ΑΜΙΡ
Ημέπα ππώηη ηος μηνόρ Αμζίπ
1) Μλήκε ηήο ελ Κσλζηαληηλνππφιεη Οηθνπκεληθήο πλφδνπ.
2) Μλήκε ηνπ θαζαγηαζκνχ ηνχ λανχ ηνχ αγίνπ Πέηξνπ, ηεο ζθξαγίδνο ησλ
καξηχξσλ.
1) Σδκ διένα αοηή ηαηά ημ έημξ 381 ι.Υ. ζοκήθεακ ζε φκμδμ ζηδκ
Κςκζηακηζκμφπμθδ εηαηυκ πεκήκηα παηένεξ ιεηά απυ εκημθή ημο αοημηνάημνα
Θεμδμζίμο ημο Μεβάθμο. Οζ παηένεξ αοημί ζοκάπεδηακ βζα κα ηνίκμοκ ημκ
Μαηεδυκζμ, παηνζάνπδ Κςκζηακηζκμοπυθεςξ, ημκ ααέθθζμ ηαζ ημκ Απμθθζκάνζμ, βζα
ηδ αθαζθδιία ημοξ ακαθμνζηά ιε ηδ εευηδηα ημο Λυβμο ηαζ ημο Αβίμο Πκεφιαημξ.
ηακ δ αθαζθδιία ηςκ ηνζχκ αοηχκ ελαπθχεδηε, μζ παηένεξ ηδξ Δηηθδζίαξ,
θνμκηίγμκηαξ βζα ηδκ εζνήκδ ηδξ Δηηθδζίαξ, έηακακ ηζξ αζνέζεζξ αοηέξ βκςζηέξ ζημκ
αοημηνάημνα Θεμδυζζμ. Ο αοημηνάημναξ υνζζε ηδ ζφβηθδζδ οκυδμο, βζα ηδκ μπμία
απέζηεζθε πνυζηθδζδ ζημοξ: αααά Σζιυεεμ, εζημζηυ δεφηενμ πάπα Αθελακδνείαξ·
αααά Γάιαζμ, πάπα Ρχιδξ· αααά Πέηνμ, παηνζάνπδ Ακηζμπείαξ· αααά Κφνζθθμ,
παηνζάνπδ Ηενμζμθφιςκ. Οζ παηνζάνπεξ πνμζήθεακ ζηδ φκμδμ ιε ημοξ επζζηυπμοξ
ημοξ, εηηυξ ημο πάπα Ρχιδξ, μ μπμίμξ ελμοζζμδυηδζε άθθμοξ κα ιεηάζπμοκ ζηδ
φκμδμ ακη‟ αοημφ.
ηακ δ φκμδμξ ηδξ Κςκζηακηζκμοπυθεςξ άνπζζε, ηάθεζακ ζημ αήια ημκ
Μαηεδυκζμ. Ο αααάξ Σζιυεεμξ, πάπαξ Αθελακδνείαξ, μ μπμίμξ πνμήδνεοε ηδξ
οκυδμο, ημκ νχηδζε: «Πμζα είκαζ δ πίζηδ ζμο;». Ο Μαηεδυκζμξ απάκηδζε υηζ ημ
Άβζμ Πκεφια δδιζμονβήεδηε, υπςξ ηάεε άθθμ δδιζμφνβδια. Ο αααάξ Σζιυεεμξ είπε:
«Σμ Άβζμ Πκεφια είκαζ ημ Πκεφια ημο Θεμφ. Δάκ πμφιε, υπςξ οπμζηδνίγεζξ, υηζ ημ
Πκεφια ημο Θεμφ δδιζμονβήεδηε, ζηδκ μοζία θέιε υηζ δ γςή Σμο είκαζ
δδιζμονβδιέκδ, ηαζ υηζ, επμιέκςξ, μ Θευξ είκαζ „„κεηνυξ‟‟ πςνίξ Αοηυ». Καηυπζκ
πνμέηνερε ημκ Μαηεδυκζμ κα απμηδνφλεζ ηδκ πεπθακδιέκδ πεπμίεδζή ημο. Καεχξ μ
Μαηεδυκζμξ ανκήεδηε κα ημ ηάκεζ, ημκ αθυνζζακ, ημκ ακαεειάηζζακ ηαζ ημκ
απμζπδιάηζζακ.
Όζηενα μ αααάξ Σζιυεεμξ νχηδζε ημκ ααέθθζμ: «Καζ δ δζηή ζμο πίζηδ πμζα
είκαζ;». Δηείκμξ απάκηδζε: «Ζ Σνζάδα είκαζ ιία φπανλδ ηαζ έκα πνυζςπμ». Ο αααάξ
Σζιυεεμξ είπε: «Δάκ δ Σνζάδα είκαζ υπςξ οπμζηδνίγεζξ, ηυηε δ ακαθμνά ζε Σνζάδα
είκαζ ααάζζιδ, ημ αάπηζζιά ζμο είκαζ ιάηαζμ, επεζδή είκαζ εζξ ημ υκμια ημο Παηνυξ
ηαζ ημο Τζμφ ηαζ ημο Αβίμο Πκεφιαημξ, ηαζ δ Σνζάδα εα έπαζπε ηαζ εα πέεαζκε, ηαζ
υζα θέεζ ημ Δοαββέθζμ εα ήηακ άηονα, υπςξ ημ υηζ μ Τζυξ ήηακ ζημκ πμηαιυ Ημνδάκδ
ηαζ υηζ ημ Άβζμ Πκεφια ηαηήθεε ηαζ ζηάεδηε επάκς Σμο ιε ηδ ιμνθή πενζζηενζμφ ηαζ
υηζ μ Παηήν ιίθδζε βζ‟ αοηυκ απυ ημοξ Οονακμφξ». Καηυπζκ μ αααάξ Σζιυεεμξ
πνμέηνερε ημκ ααέθθζμ κα απμηδνφλεζ ηδκ πεπμίεδζή ημο. Καεχξ μ ααέθθζμξ δεκ
ημ δέπεδηε, ημκ αθυνζζακ, ημκ ακαεειάηζζακ ηαζ ημκ απμζπδιάηζζακ.
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Όζηενα μ αααάξ Σζιυεεμξ νχηδζε ημκ Απμθθζκάνζμ: «Καζ δ δζηή ζμο πίζηδ
πμζα είκαζ;». Δηείκμξ απάκηδζε: «Ζ εκακενχπδζδ ημο Τζμφ έβζκε ιε ηδκ έκςζή Σμο
ιε ηδκ ακενχπζκδ ζάνηα, υπζ υιςξ ηαζ ιε ηδ θμβζηή φπανλδ· βζ‟ αοηυ, δ εευηδηά Σμο
ακηζηαηέζηδζε ηδκ ροπή ηαζ ημκ κμο ηήξ ακενςπίκδξ οπάνλεςξ». Ο αααάξ Σζιυεεμξ
απάκηδζε: «Ο Θευξ Λυβμξ εκχεδηε ιε ηδ θφζδ ιαξ βζα κα ιαξ ζχζεζ· επμιέκςξ, εάκ
εκχεδηε ιυκμ ιε ημ γςζηυ ζχια, δεκ έζςζε ημ ακενχπζκμ βέκμξ αθθά ηα γχα. Οζ
άκενςπμζ εα ακαζηδεμφκ ηαηά ηδκ Ζιένα ηδξ Ακαζηάζεςξ ιαγί ιε ηδ θμβζηή ηαζ
μιζθμφζα ροπή· ιαγί ιε αοηήκ εα οπάνλεζ δ ημζκςκία ή δ ηαηάηνζζδ, ηαζ ιαγί ιε
αοηήκ μζ άκενςπμζ εα θάαμοκ ηδκ εοθμβία ή εα ηαηαδζηαζεμφκ. οκεπχξ, δ
εκακενχπδζδ εα ήηακ ιάηαζδ. Ακ ήηακ έηζζ υπςξ ζζπονίγεζαζ, βζαηί μκυιαζε ημκ
Δαοηυ Σμο άκενςπμ, ακ δεκ είπε εκςεεί ιε ηδ θμβζηή ηαζ μιζθμφζα ροπή;». Καηυπζκ
μ αααάξ Σζιυεεμξ πνμέηνερε ημκ απμθθζκάνζμ κα απμηδνφλεζ ηδκ πεπθακδιέκδ
πεπμίεδζή ημο, αθθά ηαζ αοηυξ ανκήεδηε κα ημ ηάκεζ, μπυηε αθμνίζεδηε,
ακαεειαηίζεδηε ηαζ απμζπδιαηίζεδηε, υπςξ ηαζ μζ άθθμζ δφμ πνμδβμοιέκςξ.
Σεθζηά δ φκμδμξ αθυνζζε υπζ ιυκμ ημοξ ηνεζξ αθθά ηαζ υθμοξ εηείκμοξ πμο
ζοιθςκμφζακ ιαγί ημοξ. Όζηενα δ φκμδμξ ζοιπθήνςζε ημ φιαμθμ ηδξ Πίζηεςξ
πμο είπε μνζζεεί απυ ημοξ Παηένεξ ηδξ οκυδμο ηδξ Νζηαίαξ ηαζ ηεθείςκε ςξ ελήξ:
«… μφ ηδξ ααζζθείαξ μοη έζηαζ ηέθμξ». Οζ παηένεξ ηδξ οκυδμο ηδξ
Κςκζηακηζκμοπυθεςξ πνμζέεεζακ: «[Πζζηεφς] ηαζ εζξ ημ Πκεφια ημ Άβζμκ, ημ
ηφνζμκ, ημ γςμπμζυκ…», ιέπνζ ημ ηέθμξ. Δπίζδξ, εέζπζζακ πμθθμφξ ηακυκεξ, μζ μπμίμζ
ελαημθμοεμφκ κα ανίζημκηαζ ζηα πένζα ηςκ πζζηχκ ιέπνζ ζήιενα.
Οη επρέο ησλ αγίσλ απηώλ παηέξσλ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ηζιμφιε ηδκ ακάικδζδ ημο ηαεαβζαζιμφ ημφ καμφ ημφ αβίμο
31
Πέηνμο, δεηάημο εαδυιμο παηνζάνπμο Αθελακδνείαξ ηαζ ζθναβίδμξ ηςκ ιανηφνςκ ,
μ μπμίμξ ιανηφνδζε ζηδκ Αθελάκδνεζα επί ηςκ εζπάηςκ διενχκ ηδξ ααζζθείαξ ημο
αζεαμφξ αοημηνάημνα Γζμηθδηζακμφ. ηακ αοημηνάημναξ έβζκε μ Μέβαξ
Κςκζηακηίκμξ, ηαηαζηνάθδηακ μζ εζδςθμθαηνζημί καμί ηαζ ηηίζεδηακ εηηθδζίεξ.
Έηζζ, μζ πζζημί ακήβεζνακ ηαζ ηδκ εηηθδζία αοηή δοηζηά ηδξ Αθελακδνείαξ, ζημ υκμια
ημο αβίμο Πέηνμο, ηδξ ζθναβίδμξ ηςκ ιανηφνςκ. Ο καυξ αοηυξ οπήνπε ιέπνζ θίβμ
αθυημο ααζίθεοζακ μζ Άνααεξ ζηδκ Αίβοπημ. Μεηά ηαηαζηνάθδηε.
Η επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Ακήλ.

31

Ο αίμξ ηαζ ημ ιανηφνζμ ημο αβίμο Πέηνμο ικδιμκεφμκηαζ ζηδκ εζημζηή εκάηδ ημο ιδκυξ Υαηυν.
.
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Ημέπα δεςηέπα ηος μηνόρ Αμζίπ
1) Ζ θνίκεζε ηνπ κεγάινπ αγίνπ Παχινπ, ηνπ πξψηνπ εξεκίηνπ.
2) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Λνγγίλνπ, εγνπκέλνπ ηεο κνλήο ησλ Παηέξσλ (ΔιΕνπγθάγ).
1) Σδκ διένα αοηή ηαηά ημ έημξ 341 ι.Υ. ημζιήεδηε μ ιέβαξ άβζμξ αααάξ Παφθμξ,
μ πνχημξ ενδιίηδξ, μ μπμίμξ ήηακ απυ ηδκ Αθελάκδνεζα ηαζ είπε έκακ αδεθθυ μκυιαηζ
Πέηνμ. Μεηά ηδκ ημίιδζδ ημο παηένα ημοξ, ιμζνάζεδηακ ηδκ ηθδνμκμιζά. ιςξ, μ
αδεθθυξ ημο πήνε ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ, εκένβεζα πμο πθήβςζε ημκ Παφθμ, μ μπμίμξ
ημο είπε: «Γζαηί δεκ ιμο δίκεζξ ημ κυιζιμ ιενίδζυ ιμο απυ ηδκ ηθδνμκμιζά ημο παηένα
ιμο;». Ο Πέηνμξ απμηνίεδηε: «Δίζαζ κέμξ ζηδκ δθζηία ηαζ θμαμφιαζ υηζ εα ημ
ζπαηαθήζεζξ. Θα ημ θοθάλς εβχ βζα ζέκα».
Καεχξ δεκ ζοιθςκμφζακ, πήβακ ζημκ δζμζηδηή βζα κα ηνίκεζ εηείκμξ ηδ
δζαθμνά ημοξ. ημκ δνυιμ, είδακ ιζα κεηνζηή πμιπή. Ο Παφθμξ νχηδζε έκαξ απυ ημοξ
πεκεμφκηεξ ζπεηζηά ιε ημκ εακυκηα. Δηείκμξ ημο απάκηδζε υηζ μ εακχκ ήηακ έκαξ απυ
ημοξ εοβεκείξ ηαζ πθμοζίμοξ ηδξ πυθδξ, υηζ άθδζε πίζς ηα πθμφηδ ηαζ ηδκ πενζμοζία
ημο, ηαζ υηζ πήβαζκακ κα ημκ εάρμοκ ιε ιυκμ ημ έκδοιά ημο.
Ο άβζμξ Παφθμξ ακαζηέκαλε ηανδζαηά ηαζ ακανςηήεδηε: «Σζ πνέπεζ θμζπυκ κα
ηάκς ιε υθα ηα πνήιαηα ημο ιάηαζμο ημφημο ηυζιμο, ημκ μπμίμ εα αθήζς βοικυξ;».
Κμίηαλε ημκ αδεθθυ ημο ηαζ ημο είπε: «Αδεθθέ ιμο, αξ βονίζμοιε, αθμφ δεκ εα ζμο
γδηήζς ηίπμηε, αηυιδ ηαζ υζα ιμο ακήημοκ».
Καηά ηδκ επζζηνμθή ημοξ, μ Παφθμξl άθδζε ημκ αδεθθυ ημο ηαζ ζοκέπζζε ημκ
δνυιμ ημο έςξ υημο αβήηε απυ ηδκ πυθδ. Βνήηε έκακ ηάθμ, υπμο έιεζκε επί ηνεζξ
διένεξ πνμζεοπυιεκμξ ζημκ Κφνζμ Υνζζηυ κα ημκ μδδβήζεζ ζε υ,ηζ Σμκ εοπανζζηεί.
ζμ βζα ημκ αδεθθυ ημο, έραλε επζζηαιέκςξ ημκ Παφθμ, ηαζ, ηαεχξ δεκ ημκ ανήηε,
θοπήεδηε πμθφ βζα υ,ηζ είπε ηάκεζ.
Ο Θευξ έζηεζθε ζημκ άβζμ Παφθμ έκακ άββεθμ, μ μπμίμξ ημκ πήνε απυ ημ ιένμξ
εηείκμ ηαζ πενπάηδζακ ιαγί, ιέπνζ πμο έθεαζακ ζηδκ ακαημθζηή εζχηενδ ένδιμ.
Έιεζκε εηεί επί εαδμιήκηα έηδ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ μπμίςκ δεκ είδε ηακέκακ
άκενςπμ. Δπίζδξ, θμνμφζε έκα πακςθυνζ απυ ίκεξ θμζκζηζάξ. Ο Κφνζμξ ημο έζηεθκε
ηάεε ιένα ιε έκακ ηυναηα ιζζυ ηαναέθζ ρςιί.
ηακ μ Κφνζμξ εέθδζε κα ηάκεζ βκςζηή ηδκ αβζυηδηα ηαζ ηδ δζηαζμζφκδ ημο
αβίμο Παφθμο, έζηεζθε άββεθυ Σμο ζημκ άβζμ Ακηχκζμ ημκ Μέβα, μ μπμίμξ πίζηεοε υηζ
ήηακ μ πνχημξ πμο ηαημίηδζε ηδκ ένδιμ. Ο άββεθμξ είπε ζημκ άβζμ Ακηχκζμ:
«Τπάνπεζ ηάπμζμξ πμο γεζ ζηδκ εζχηενδ ένδιμ· μ ηυζιμξ δεκ είκαζ άλζμξ κα
αημθμοεήζεζ ηα αήιαηά ημο. Με ηζξ πνμζεοπέξ ημο, μ Κφνζμξ ζηέθκεζ ηδ ανμπή ηαζ ηδ
δνμζζά ζηδ βδ, ηαζ ηάκεζ ημκ Νείθμ κα πθδιιονίγεζ ζηδκ ηαηάθθδθδ επμπή».
ηακ μ άβζμξ Ακηχκζμξ ημ άημοζε αοηυ, ζδηχεδηε αιέζςξ ηαζ πήβε ζηδκ
εζχηενδ ένδιμ, ζε απυζηαζδ ιίαξ διέναξ. Ο Θευξ ημκ μδήβδζε ζημ ζπήθαζμ ημο
αβίμο Παφθμο. ηακ εζζήθεε, έααθε μ έκαξ ζημκ άθθμ ιεηάκμζα, ηαζ ιεηά ηάεζζακ ηαζ
ζογδημφζακ βζα ημ ιεβαθείμ ημο Κονίμο. Σμ απυβεοια μ ηυναηαξ ήθεε θένκμκηαξ έκα
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μθυηθδνμ ηαναέθζ ρςιί. Συηε μ άβζμξ Παφθμξ είπε ζημκ άβζμ Ακηχκζμ: «Σχνα λένς
υηζ είζαζ έκα απυ ηα παζδζά ημο Θεμφ. Δπί εαδμιήκηα έηδ μ Κφνζμξ ιμο ζηέθκεζ
ηαεδιενζκά ιζζυ ηαναέθζ ρςιί, αθθά ζήιενα μ Κφνζμξ ζηέθκεζ ηαζ ηδ δζηή ζμο
ηνμθή. Σχνα, πήβαζκε, ζε παναηαθχ, ηαζ θένε ιμο, υζμ πζμ βνήβμνα βίκεηαζ, ημ
έκδοια πμο είπε δχζεζ μ αοημηνάημναξ Κςκζηακηίκμξ ζημκ πάπα Αεακάζζμ».
Ο άβζμξ Ακηχκζμξ πήβε ζημκ άβζμ Αεακάζζμ, πήνε ημ έκδοια απ‟ αοηυκ ηαζ
βφνζζε ζημκ άβζμ Παφθμ. Καηά ηδκ επζζηνμθή ημο, είδε ηδκ ροπή ημο αβίμο Παφθμο
κα ιεηαθένεηαζ απυ ημοξ αββέθμοξ ζημκ μονακυ. ηακ έθεαζε ζημ ζπήθαζμ,
δζαπίζηςζε υηζ μ άβζμξ Παφθμξ είπε ακαπςνήζεζ απυ ημκ ηυζιμ ημφημ. Σμκ θίθδζε ιε
δάηνοα, ηαζ ημκ εκέδοζε ιε ημ έκδοια ημ μπμίμ ημο είπε γδηήζεζ, ηαζ πήνε ημ
πακςθυνζ ημο πμο ήηακ απυ ίκεξ.
ηακ μ άβζμξ Ακηχκζμξ εέθδζε κα εάρεζ ημκ άβζμ Παφθμ, ακανςηζυηακ πχξ κα
ζηάρεζ ημκ ηάθμ. Συηε δφμ θζμκηάνζα εζζήθεακ ζημ ζπήθαζμ, έηθζκακ πνχηα ηα
ηεθάθζα ημοξ πνμ ημο ζχιαημξ ημο αβίμο Παφθμο, ηαζ ηαηυπζκ ηα ημφκδζακ ζακ κα
νςημφζακ ημκ άβζμ Ακηχκζμ ηζ έπνεπε κα ηάκμοκ. Ο άβζμξ Ακηχκζμξ ηαηάθααε υηζ ηα
έζηεζθε μ Θευξ. Μεηά ζδιείςζε ζημ έδαθμξ ημ ιήημξ ηαζ ημ πθάημξ ημο ζχιαημξ, ηαζ
ηα θζμκηάνζα έζηαρακ ημκ ηάθμ ιε ηα κφπζα ημοξ, ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ημο αβίμο
Ακηςκίμο. Έπεζηα μ άβζμξ Ακηχκζμξ, αθμφ πνχηα εκηαθίαζε ημ ηίιζμ ζχια,
επέζηνερε ζημκ πάπα Αεακάζζμ ηαζ ημο είπε υζα ζοκέαδζακ. Ο άβζμξ Αεακάζζμξ
έζηεζθε ακενχπμοξ ημο κα ημο θένμοκ ημ ζχια ημο αβίμο Παφθμο. Σμοξ πήνε ανηεηέξ
διένεξ κα ράπκμοκ ζηα αμοκά, αθθά δεκ ιπμνμφζακ κα ανμοκ πμφ ανζζηυηακ μ ηάθμξ
ημο. Ο άβζμξ Παφθμξ πανμοζζάζεδηε ζε υναια ζημκ πάπα ηαζ ημο είπε υηζ μ Κφνζμξ
δεκ εα επέηνεπε κα θακενςεεί μ ηυπμξ πμο έηεζημ ημ ζχια ημο. Εήηδζε θμζπυκ απυ
ημκ πάπα κα ιδκ ηαθαζπςνεί ημοξ ακενχπμοξ πμο έραπκακ, αθθά κα ημοξ πεζ κα
επζζηνέρμοκ.
Ο πάπαξ Αεακάζζμξ ζοκήεζγε κα θμνάεζ ημ πακςθυνζ ημο αβίμο Παφθμο, ημ
μπμίμ ήηακ απυ ίκεξ θμζκζηζάξ, ηνεζξ θμνέξ ημκ πνυκμ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ Θείαξ
Λεζημονβίαξ. Κάπμηε εέθδζε κα ηάκεζ βκςζηή ζημοξ πζζημφξ ηδκ αβζυηδηα ημο πνχδκ
ηαηυπμο ημφ πακςθμνζμφ εηείκμο. Σμ έααθε θμζπυκ πάκς ζ‟ έκακ κεηνυ, ηαζ μ κεηνυξ
αιέζςξ ακαζηήεδηε. Ζ θήιδ ημο εαφιαημξ αοημφ δζαδυεδηε πακημφ ζηδκ Αίβοπημ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ημζιήεδηε μ αβκυξ άβζμξ αααάξ Λμββίκμξ, δβμφιεκμξ ηδξ ιμκήξ
ηςκ Παηένςκ (Δθ-Εμοβηάβ), μ μπμίμξ ήηακ απυ ηδκ Κζθζηία ηδξ Μζηνάξ Αζίαξ. Έβζκε
ιμκαπυξ ζε ιμκή υπμο είπε βίκεζ ιμκαπυξ ηαζ μ παηέναξ ημο Λμοηζακυξ ιεηά ημκ
εάκαημ ηδξ ζογφβμο ημο.
ηακ μ δβμφιεκμξ ηδξ ιμκήξ αοηήξ ημζιήεδηε, μζ ιμκαπμί εέθδζακ κα μνίζμοκ
κέμ βμφιεκυ ημοξ ημκ άβζμ Λμοηζακυ, εηείκμξ υιςξ ανκήεδηε, βζαηί απέθεοβε ηδ
ιαηαζυηδηα ηδξ δυλδξ ημο ηυζιμο. Πήνε ημκ βζμ ημο Λμββίκμ ηαζ πήβακ ζηδ ονία,
υπμο έγδζακ ζε ιζα εηηθδζία. Ο Θευξ έηακε βκςζηέξ ηζξ ανεηέξ ημξ ηεθχκηαξ πμθθά
εαφιαηα δζ‟ αοηχκ. Φμαμφιεκμξ ηδ ιαηαζυηδηα ηδξ δυλδξ ημο ηυζιμο ημφημο, μ
Λμββίκμξ πήβε ζηδκ Αίβοπημ, ιε ηδκ άδεζα ημο παηένα ημο.
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ηακ έθεαζε εηεί, πήβε ζηδ ιμκή ηςκ Παηένςκ (Δθ-Εμοβηάβ), πμο ήηακ δοηζηά
ηδξ Αθελακδνείαξ. Οζ ιμκαπμί ημκ οπμδέπεδηακ ιε πανά. Μεηά ηδκ ημίιδζδ ημο
δβμοιέκμο, μζ ιμκαπμί υνζζακ δβμφιεκυ ημοξ ημκ αααά Λμββίκμ, θυβς ηςκ ανεηχκ
ημο ηαζ ημο ηαθμφ ήεμοξ ημο. Λίβμ ιεηά ήθεε ηαζ μ παηέναξ ημο Λμοηζακυξ, μπυηε
ενβάζεδηακ ιαγί θηζάπκμκηαξ ηανααυπακα, ηα μπμία πμοθμφζακ βζα ηδ ζοκηήνδζή
ημοξ. Ο Θευξ ηέθεζε πμθθά ζδιεία ηαζ εαφιαηα δζά ηςκ πεζνχκ ημοξ.
Ο παηέναξ Λμοηζακυξ ακαπχνδζε απυ ημκ ηυζιμ ημφημ εκ εζνήκδ, ηαζ θίβμ
ιεηά ημζιήεδηε ηαζ μ βζμξ ημο αααάξ Λμββίκμξ.
Οη πξνζεπρέο ησλ δύν απηώλ παηέξσλ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα
ν Θεόο καο. Aκήλ.

Ημέπα ηπίηη ηος μηνόρ Αμζίπ
1) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Ηαθψβνπ ηνπ αζθεηνχ.
1) Σδκ διένα αοηή ημζιήεδηε μ άβζμξ Ηάηςαμξ μ αζηδηήξ ιμκαπυξ, μ μπμίμξ
απανκήεδηε ημκ ηυζιμ απυ ηδκ παζδζηή ημο δθζηία. Έιεζκε ζε έκα ζπήθαζμ επί
δεηαπέκηε έηδ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ μπμίςκ επζδυεδηε ζε πμθθή κδζηεία ηαζ
αδζάθεζπηδ πνμζεοπή. θα αοηά ηα πνυκζα δεκ αβήηε απυ ημ ζπήθαζυ ημο.
Μενζημί μπαδμί ημο πμκδνμφ ζοκςιυηδζακ εκακηίμκ ημο ηαζ ημο έζηεζθακ ιζα
πυνκδ. Αοηή, αθμφ ηαθθςπίζεδηε, ιπήηε ζημ ζπήθαζμ ημο αβίμο. Πνμζπάεδζε κα
έθεεζ υζμ πζμ ημκηά ημο βζκυηακ ηαζ κα θενεεί ιε ηέημζμκ ηνυπμ, χζηε κα ημκ ηάκεζ κα
πέζεζ ιαγί ηδξ ζηδκ αιανηία. Δηείκμξ υιςξ ηδξ ηήνολε, εοιίγμκηάξ ηδξ ημ πον ηδξ
ημθάζεςξ ηαζ ηδκ αζχκζμ ηζιςνία. Δηείκδ ιεηακυδζε ιπνμζηά ημο ηαζ επέζηνερε
ζηδκ πυθδ εοπανζζηχκηαξ ημκ Θευ, μ Οπμίμξ ηδ ζπθαπκίζηδηε ηαζ ηδ ιεπέζηνερε απυ
ηδκ μδυ ημο αζςκίμο εακάημο ζηδκ μδυ ηδξ αζςκίμο γςήξ.
Ο Θευξ ηέθεζε πμθθά εαφιαηα ιέζς ημο αβίμο Ηαηχαμο, μ μπμίμξ, υηακ
μθμηθήνςζε ηδκ επίβεζα πμνεία ημο, ημζιήεδηε εκ εζνήκδ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Aκήλ.

Ημέπα ηεηάπηη ηος μηνόρ Αμζίπ
1) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ Αγάβνπ, ελφο εθ ησλ εβδνκήθνληα απνζηφισλ.
1) Σδκ διένα αοηή ιανηφνδζε μ άβζμξ Άβααμξ, έκαξ εη ηςκ εαδμιήημκηα
απμζηυθςκ. Οζ εαδμιήημκηα απυζημθμζ είπακ επζθεβεί απυ ημκ Κφνζμ βζα κα
πανίζηακηαζ ημκηά Σμο ηαηά ημ ηήνοβια ημο Δοαββεθίμο. Ο άβζμξ Άβααμξ ήηακ ιαγί
ιε ημοξ δχδεηα απμζηυθμοξ ζημ οπενχμ ηαηά ηδκ διένα ηδξ Πεκηδημζηήξ, ηαζ έβζκε
πθήνδξ Αβίμο Πκεφιαημξ, ημο Παναηθήημο.
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Έθααε ημ πάνζζια ηδξ πνμθδηείαξ, υπςξ ιαξ πθδνμθμνμφκ μζ Πνάλεζξ ηςκ
Απμζηυθςκ: «Καθώρ ιείκαιε ζηδκ Καζζάνεζα πενζζζυηενεξ διένεξ, ηαηέαδηε απυ
ηδκ Ημοδαία ηάπμζμξ πνμθήηδξ μκυιαηζ Άβααμξ, μ μπμίμξ ήθεε ζ‟ ειάξ, πήνε ηδ γχκδ
ημο Παφθμο, ηαζ, αθμφ έδεζε ηα δζηά ημο πένζα ηαζ πυδζα, είπε: „„Αοηά θέεζ ημ
Πκεφια ημ Άβζμ: „Σμκ άκδνα ζημκ μπμίμ ακήηεζ αοηή δ γχκδ, έηζζ εα ημκ δέζμοκ μζ
Ημοδαίμζ ζηδκ Ηενμοζαθήι, ηαζ εα ημκ παναδχζμοκ ζηα πένζα ηςκ εεκχκ‟ ‟‟ (Πνάλεζξ
21:10-11). Ζ πνμθδηεία αοηή εηπθδνχεδηε θίβμ ανβυηενα (Πνάλεζξ 21:17-36).
Δπίζδξ πνμθήηεοζε υηζ επνυηεζημ κα πέζεζ θζιυξ ζε μθυηθδνδ ηδκ μζημοιέκδ.
Ζ πνμθδηεία εηπθδνχεδηε επί ηςκ διενχκ ημο Ρςιαίμο αοημηνάημνα Κθαοδίμο
Καίζανα (Πνάλεζξ 11:27-28).
Κήνολε ημ Δοαββέθζμ ιαγί ιε ημοξ αβίμοξ απμζηυθμοξ. Πήβε ζε πμθθέξ πχνεξ,
δζδάζημκηαξ ηαζ ιεηαζηνέθμκηαξ ζηδ βκχζδ ημο Κονίμο Υνζζημφ πμθθμφξ Δαναίμοξ
ηαζ Έθθδκεξ, ημοξ μπμίμοξ ηαεαβίαζε ιε ημ γςμπμζυ αάπηζζια. Αοηυ είπε ςξ
απμηέθεζια κα ημκ ζοθθάαμοκ μζ Δαναίμζ ηςκ Ηενμζμθφιςκ ηαζ κα ημκ ααζακίζμοκ
ηηοπχκηαξ ημκ αάκαοζα. Έπεζηα ημο πέναζακ ζπμζκί βφνς απυ ημκ θαζιυ ηαζ ημκ
έζονακ έλς απυ ηδκ πυθδ. Δηεί ημκ θζεμαυθδζακ, ιέπνζ πμο πανέδςζε ημ αβκυ
πκεφια ημο. Σδ ζηζβιή εηείκδ ηαηήθεε θςξ απυ ημκ μονακυ, πμο ημ είδακ υθμζ ςξ ιζα
ιεβάθδ ζηήθδ ιεηαλφ ημο ζχιαηυξ ημο ηαζ ημο μονακμφ. Μζα Δαναία, αθέπμκηάξ ημ,
είπε: «Πναβιαηζηά μ άκενςπμξ αοηυξ ήηακ δίηαζμξ». Καζ ζοκέπζζε θςκάγμκηαξ
δοκαηά: «Δίιαζ πνζζηζακή ηαζ πζζηεφς ζημκ Θευ ημο αβίμο αοημφ». Σδ θζεμαυθδζακ
ηαζ αοηήκ, ιέπνζ πμο πανέδςζε ημ πκεφια. Μεηά ηδκ εκηαθίαζακ ζημκ ίδζμ ηάθμ ιε
ημκ άβζμ Άβααμ.
Οη πξνζεπρέο ηνπο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Aκήλ.

Ημέπα πέμπηη ηος μηνόρ Αμζίπ
1) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Αγξηππίλνπ, δεθάηνπ παηξηάξρνπ Αιεμαλδξείαο.
2) Μλήκε ηνπ αγίνπ αββά ηζψε θαη ηνπ αγίνπ αββά Ακπαλνχκπ.
3) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Απφιισλνο, θίινπ ηνπ αββά Ακπίκπ.
4) Ζ αλαθνκηδή ησλ ιεηςάλσλ ησλ ηεζζαξάθνληα ελλέα γεξφλησλ ηεο θήηεο.
1) Σδκ διένα αοηή ηαηά ημ έημξ 181 ι.Υ. ημζιήεδηε μ άβζμξ παηέναξ αααάξ
Αβνζππίκμξ, δέηαημξ παηνζάνπδξ Αθελακδνείαξ. Ο παηέναξ αοηυξ ήηακ άβζμξ ηαζ
αβκυξ, ηαζ είπε θυαμ Θεμφ. Υεζνμημκήεδηε ζενέαξ ζε καυ ηδξ Αθελακδνείαξ.
ηακ ημζιήεδηε μ πάπαξ Κεθαδίςκ, έκαημξ παηνζάνπδξ, ελεθέβδ παηνζάνπδξ μ
αααάξ Αβνζππίκμξ απυ ημκ ηθήνμ ηαζ ημκ θαυ ηδξ Αθελακδνείαξ. Με ηδ πάνδ ημο
Θεμφ, ακέθααε ημκ απμζημθζηυ ενυκμ ηδξ Αθελακδνείαξ ηαζ αάδζζε ζηα ίπκδ ηςκ
απμζηυθςκ. Αηυιδ ηήνολε ημκ θυβμ ημο Θεμφ ηαζ δίδαλε ηδ αάζδ ηδξ πίζηεςξ ιε
ημοξ γςμπμζμφξ ηδξ ηακυκεξ. Πμίιακε ημκ θαυ ημο ιε υθδ ημο ηδ δφκαιδ,
δζδάζημκηάξ ημκ ηαζ πνμζεοπυιεκμξ βζ‟ αοηυκ. Γεκ ηαηείπε πνοζυ ή αζήιζ, ηαζ υ,ηζ
είπε ήηακ ιυκμ βζα ηδκ ζηακμπμίδζδ ηςκ ααζζηχκ πνμζςπζηχκ ημο ακαβηχκ.
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Οθμηθήνςζε ηδκ επίβεζα πμνεία ημο αθμφ πανέιεζκε δχδεηα έηδ ζημκ ενυκμ ημο
αβίμο Μάνημο. Μεηά ημζιήεδηε εκ εζνήκδ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα δ Δηηθδζία ηζιά ηδ ικήιδ ημο αβίμο αααά ζζχδ, ηδξ
ιμκήξ Απιίι, ηαζ ημο αβίμο αααά Αιπακμφιπ.
Οη πξνζεπρέο ηνπο αο είλαη καδί κε όινπο καο. Ακήλ.
3) Σδκ αοηή διένα δ Δηηθδζία ηζιά ηδ ικήιδ ηδξ ημζιήζεςξ ημο αβίμο Απμθθχ,
32
θίθμο ημο αβίμο Αιπίιπ .
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί κε όινπο καο. Ακήλ.
4) Σδκ αοηή διένα εμνηάγμοιε ηδκ ακαημιζδή ηςκ θεζράκςκ ηςκ ηεζζανάημκηα
33
εκκέα αβίςκ ηδξ ενήιμο ηδξ ηήηδξ ζημκ καυ ημοξ ζηδ ιμκή ημο αβίμο Μαηανίμο .
Οη πξνζεπρέο ηνπο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Aκήλ.

Ημέπα έκηη ηος μηνόρ Αμζίπ
1) Ζ εχξεζε ηνπ ζψκαηνο ηνπ αγίνπ Ηππνιχηνπ, πάπα Ρψκεο.
2) Σν καξηχξην ησλ αγίσλ Ακπαθίξ, Ησάλλνπ, ησλ ηξηψλ παξζέλσλ θαη ηεο
κεηέξαο ηνπο.
1) Σδκ διένα αοηή δ Δηηθδζία εμνηάγεζ ηδκ εφνεζδ ημο ζχιαημξ ημο αβίμο
Ηππμθφημο, πάπα Ρχιδξ, μ μπμίμξ ήηακ έκαξ εκάνεημξ ηαζ άρμβμξ άκενςπμξ ζηδκ
επμπή ημο.
Δλεθέβδ ζηδκ Έδνα ηδξ Ρχιδξ ιεηά ημκ παηένα Τβίκμ, ηαηά ημ πνχημ έημξ ηδξ
εκενυκζζδξ ημο αααά Κεθαδίςκμξ, εκάημο παηνζάνπμο Αθελακδνείαξ. Ο πάπαξ
Ηππυθοημξ δίδαζηε αδζαθείπηςξ ημκ θαυ ημο ηαζ ημκ πνμθφθαζζε απυ ηζξ
εζδςθμθαηνζηέξ επζννμέξ, εδναζχκμκηάξ ημκ ζηδκ πίζηδ ημο Κονίμο Υνζζημφ.
ηακ δ θήιδ ημο έθεαζε ιέπνζ ημκ αζεαή αοημηνάημνα Κθαφδζμ Καίζανα,
εηείκμξ ημκ ζοκέθααε ηαζ ημκ οπέααθε ζε θνζηηά ααζακζζηήνζα. Καηυπζκ μ
αοημηνάημναξ ημο έδεζε ζηα πυδζα ιζα αανζά πέηνα ηαζ ημκ πέηαλε ζηδ εάθαζζα
ηαηά ηδκ πέιπηδ διένα ημο ιδκυξ Αιζίν.
Σδκ επμιέκδ έκαξ πζζηυξ ανήηε ημ ζχια ημο αβίμο κα επζπθέεζ ζηδ εάθαζζα,
ηαζ ηδκ πέηνα κα είκαζ δειέκδ ζημ πυδζ ημο. Ο πζζηυξ πήνε ημ ζχια ζημ ζπίηζ ημο ηαζ
ημ ηφθζλε ζε ζάαακα. Σα κέα δζαδυεδηακ ζηδ Ρχιδ ηαζ ζε υθεξ ηζξ βφνς πυθεζξ,ηαζ
έθεαζακ ιέπνζ ημκ Καίζανα,μ μπμίμξ νχηδζε βζα ημ ζχια, αθθά μ πζζηυξ ημ είπε
ηνφρεζ.
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Ο αίμξ ημο αβίμο Απμθθχ εηηίεεηαζ ζηδκ εζημζηή πέιπηδ ημο ιδκυξ Μπάιπα.
Ο αίμξ ηςκ ηεζζανάημκηα εκκέα ιανηφνςκ εηηίεεηαζ ζηδκ εζημζηή έηηδ ημο ιδκυξ Συιπα.
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Ο άβζμξ Ηππυθοημξ άθδζε έκακ ιεβάθμ πθμφημ απυ δζδαπέξ βζα ηδκ
εκακενχπδζδ ημο Κονίμο, ηαζ ανηεηέξ μιζθίεξ βζα ηδ πνζζηζακζηή δζδαζηαθία.
Δπίζδξ, εέζπζζε ηνζακηαμηηχ ηακυκεξ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί κε όινπο καο. Aκήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ιανηφνδζακ μζ άβζμζ Αιπαηίν, Ηςάκκδξ, μζ ηνεζξ πανεέκμζ
Θεμδχνα, Θεμπίζηδ ηαζ Θεμδμζία, ηαζ δ ιδηένα ημοξ Αεακαζία.
Ο άβζμξ Αιπαηίν ήηακ ιμκαπυξ απυ κεανή δθζηία, εκχ μ άβζμξ Ηςάκκδξ ήηακ
ζηναηζχηδξ ζηδκ πνμζςπζηή θνμονά ημο αοημηνάημνα. Καζ μζ δφμ είπακ θφβεζ απυ
ηδκ ζδζαίηενδ παηνίδα ημοξ, ηδκ Αθελάκδνεζα, ηαζ γμφζακ ζηδκ Ακηζυπεζα. ηακ μ
Γζμηθδηζακυξ ελαπέθοζε δζςβιυ ηαηά ηςκ πνζζηζακχκ, μζ άβζμζ αοημί μιμθυβδζακ ηδκ
πίζηδ ημοξ ζημκ Κφνζμ Υνζζηυ ιαγί ιε ηζξ πανεέκμοξ ηαζ ηδ ιδηένα ημοξ.
ηακ μ αοημηνάημναξ έιαεε υηζ ηαηάβμκηαζ απυ ηδκ Αθελάκδνεζα, ημοξ έζηεζθε
ζημκ δζμζηδηή ηδξ Αθελακδνείαξ. ηακ έθεαζακ ζηδκ Αθελάκδνεζα ηαζ
πανμοζζάζεδηακ εκχπζμκ ημο δζμζηδηή, μιμθυβδζακ ηδκ πίζηδ ημοξ ζημκ Κφνζμ
Υνζζηυ, μπυηε εηείκμξ δζέηαλε κα απμηεθαθζζεμφκ. Δπίζδξ, δ αβία Αεακαζία
πανδβμνμφζε ηαζ εδναίςκε ηζξ ηυνεξ ηδξ, θέβμκηάξ ημοξ υηζ, εάκ ιανηονμφζακ, εα
βίκμκηαξ κφιθεξ ημο Υνζζημφ. Όζηενα απ‟ αοηά, πνχηα απμηεθαθίζεδηακ μζ
πανεέκμζ, έπεζηα δ ιδηένα ημοξ, ηαζ ηέθμξ, μζ άβζμζ Αιπαηίν ηαζ Ηςάκκδξ. Σα ζχιαηά
ημοξ ηα πέηαλακ ζηα εδνία ηαζ ζηα πμοθζά. Χζηυζμ, ιενζημί πζζημί ήθεακ ηδ κφηηα,
ηα πήνακ, ηα εκαπέεεζακ ζε θάνκαηα ηαζ ηα έηνορακ, ιέπνζ ηδκ ηαηάπαοζδ ηςκ
δζςβιχκ.
Οη πξνζεπρέο ηνπο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Aκήλ.

Ημέπα εβδόμη ηος μηνόρ Αμζίπ
1) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Αιεμάλδξνπ ηνπ δεπηέξνπ, ηεζζαξαθνζηνχ ηξίηνπ
παηξηάξρνπ Αιεμαλδξείαο.
2) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Θενδψξνπ, ηεζζαξαθνζηνχ πέκπηνπ παηξηάξρνπ
Αιεμαλδξείαο.
1) Σδκ διένα αοηή ηαηά ημ έημξ 715 ι.Υ. ημζιήεδηε μ άβζμξ παηέναξ αααάξ
Αθέλακδνμξ μ δεφηενμξ, ηεζζαναημζηυξ ηνίημξ παηνζάνπδξ Αθελακδνείαξ, μ μπμίμξ
ήηακ απυ ηδκ πυθδ Μπάκα. Έβζκε ιμκαπυξ ζηδ ιμκή ηςκ Παηένςκ, βκςζηή ηαζ ςξ
ιμκή Δθ-Εμοβηάβ, δ μπμία ανζζηυηακ δοηζηά ηδξ Αθελακδνείαξ. Λυβς ηδξ
δζηαζμζφκδξ ηαζ ηδξ εονοιάεεζάξ ημο, ελεθέβδ ζημκ ενυκμ ημο αβίμο Μάνημο.
Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ παηνζανπείαξ ημο οπέζηδ πμθθέξ δμηζιαζίεξ. Ήηακ
ζφβπνμκμξ ημο παθίθδ Δθ-Οοαθίκη Ηιπκ Αιπκη-Δθιαθέη, μ μπμίμξ, υηακ ακέθααε ημ
παθζθάημ, ημ 698 ι.Υ., δζυνζζε ημκ αδεθθυ ημο Αιπκηάθθα δζμζηδηή ηδξ Αζβφπημο. Ο
Αιπκηάθθα ζοιπενζθένεδηε άζπδια ζημοξ πνζζηζακμφξ ηδξ Αζβφπημο ηαζ δήιεοζε ηζξ
ιμκέξ ηδξ ενήιμο ηδξ ηήηδξ.
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Ζ ηαηή θφζδ ημο έθεαζε ζηα άηνα. ηακ ιζα διένα ιπήηε ζε ιζα ιμκή ζηδκ
Άκς Αίβοπημ ηαζ είδε ιζα εζηυκα ηδξ Πανεέκμο Μανίαξ, ηδξ Θεμηυημο, νχηδζε κα
ιάεεζ ζπεηζηά. Σμο είπακ πςξ είκαζ δ εζηυκα ηδξ Πανεέκμο Μανίαξ, ηδξ ιδηέναξ ημο
Υνζζημφ, ημο ςηήνα ημο ηυζιμο. Συηε έθηοζε ηδκ εζηυκα ηαζ είπε: «Θα γς βζα κα
ηαηαζηνέρς υθμοξ ημοξ πνζζηζακμφξ». Δπίζδξ, αθαζθήιδζε ημκ Κφνζμ Υνζζηυ.
Σδ κφηηα είδε ζημκ φπκμ ημο έκα υναια, ημ μπμίμ ημκ εκυπθδζε ηαζ ημο βέιζζε
ηδκ ηανδζά ιε θυαμ, μπυηε έβναρε ιζα επζζημθή ζημκ αδεθθυ ημο. ‟ αοηήκ ημο έθεβε
υηζ οπέθενε ηδκ πνμδβμφιεκδ ιένα, ηαεχξ είδε έκακ Άκενςπμ κα ηάεεηαζ ζ‟ έκακ
ιεβάθμ ενυκμ, ημ πνυζςπυ Σμο κα θάιπεζ πενζζζυηενμ ηζ απυ ημκ ήθζμ, ηαζ βφνς ημο
κα είκαζ πζθζάδεξ έκμπθμζ. Διείξ μζ δφμ ήιαζηακ πίζς απυ Αοηυκ δειέκμζ. ηακ
νχηδζα πμζμξ είκαζ, ιμο εζπχεδηε υηζ είκαζ μ Ηδζμφξ Υνζζηυξ, μ Βαζζθέαξ ηςκ
πνζζηζακχκ, ημκ μπμίμκ εβχ πενζθνυκδζα ηαζ πθεφαζα ηδκ πνμδβμφιεκδ ιένα.
Όζηενα, ήθεε έκαξ απυ ημοξ εκυπθμοξ ηαζ ιε ηνφπδζε ζηα πθεονά ιε ημ δυνο ημο». Ο
αδεθθυξ ημο θοπήεδηε πμθφ υηακ άημοζε βζα ημ υναια αοηυ. Σδκ ίδζα κφηηα μ
Αιπκηάθθα ακέααζε ορδθυ πονεηυ ηαζ πέεακε. ανάκηα διένεξ ιεηά πέεακε ηαζ μ
αδεθθυξ ημο Δθ-Οοαθίκη.
Σμ 701 ι.Υ. δζαδέπεδηε ημκ Αιπκηάθθα άθθμξ δζμζηδηήξ, μ μπμίμξ
αημθμφεδζε ηδκ πμθζηζηή ημο πνμηαηυπμο ημο. Φένεδηε ηαζ αοηυξ αάκαοζα πνμξ
ημοξ πνζζηζακμφξ. οκέθααε ημκ άβζμ Αθέλακδνμ ηαζ ημκ οπέααθε ζε ααζακζζηήνζα,
έςξ υημο μζ πζζημί ζοβηέκηνςζακ βζ‟ αοηυκ ηνεζξ πζθζάδεξ δδκάνζα. Ο Θευξ μδήβδζε
ζηδκ απχθεζα θίβμ ιεηά ημκ δζμζηδηή αοηυ. Ο επυιεκμξ δζμζηδηήξ ήηακ πζμ ιμπεδνυξ
απυ ημκ πνμηάημπυ ημο. Γζέηαλε ηδ ζφθθδρδ ημο πάπα ηαζ γήηδζε βζ‟ αοηυκ ηνεζξ
πζθζάδεξ δδκάνζα. Ο πάπαξ πνμθαζίζεδηε υηζ ηα πνήιαηα πμο είπε δχζεζ ζημκ
πνμηάημπυ ημο ηα ζοκέθελακ ιενζημί πζζημί ηαζ ηα οπυθμζπα ηα δακείζεδηε. Ο
δζμζηδηήξ δεκ δέπεδηε ηζξ ελδβήζεζξ ημο, ηαζ ηεθζηά μ πάπαξ ημφ γήηδζε πενίμδμ
πάνζημξ.
Ο πάπαξ πήβε ζηδκ Άκς Αίβοπημ βζα κα ζοβηεκηνχζεζ πνήιαηα απυ ημοξ
πζζημφξ. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ιεηάααζήξ ημο, έκαξ αζηδηήξ ιμκαπυξ γήηδζε απυ δφμ
απυ ημοξ οπμηαηηζημφξ ημο κα ζηάρμοκ ζημκ ανάπμ. Καεχξ έζηααακ, ανήηακ πέκηε
πάθηζκα αββεία βειάηα πνοζυ. Κνάηδζακ ημ έκα απυ αοηά ηαζ έδςζακ ηα άθθα ζημκ
ενδιίηδ, μ μπμίμξ ηα έζηεζθε ζημκ πάπα. Οζ δφμ οπμηαηηζημί πήνακ ημκ πνοζυ ηαζ
άθδζακ ηδκ ένδιμ. Ββήηακ ζημκ ηυζιμ, πακηνεφεδηακ, ηαζ απέηηδζακ δμφθμοξ,
οπδνέηνζεξ ηαζ ημπάβζα απυ γςκηακά. ηακ μ δζμζηδηήξ έιαεε βζ‟ αοημφξ, ημοξ
ηάθεζε εκχπζυκ ημο. Σμοξ απείθδζε, ακ δεκ ημο έθεβακ ηδκ αθήεεζα βζα ημκ πθμφημ
πμο απέηηδζακ απυ ηδ ιζα ζηζβιή ζηδκ άθθδ. Δηείκμζ ημο είπακ βζα ηα πέκηε αββεία
πνοζμφ, εη ηςκ μπμίςκ ηα ηέζζενα είπακ δμεεί ζημκ πάπα. Μεηά απ‟ αοηυ, μ
δζμζηδηήξ υνιδζε ζημ Παηνζανπείμ ηαζ θεδθάηδζε υθα ηα εηηθδζζαζηζηά ζηεφδ,
ζοκέθααε ημκ παηνζάνπδ, ημκ έανζζε ηαζ ημκ έααθε θοθαηή. Έπεζηα απαίηδζε απυ ημκ
παηνζάνπδ ηα ηέζζενα αββεία ηαζ ηα ηνεζξ πζθζάδεξ δδκάνζα. Γεκ εα ημκ
απεθεοεένςζε ακ δεκ ημο ηα έδζκε υθα.
Λίβμ ιεηά μ δζμζηδηήξ πέεακε, ηαζ ημκ δζαδέπεδηε άθθμξ, πενζζζυηενμ
ιμπεδνυξ απυ αοηυκ. Ο κέμξ δζμζηδηήξ δζέηαλε κα ζπδιαηίζμοκ ζε υθδ ηδ πχνα μζ
πνζζηζακμί ζημοξ ηανπμφξ ηςκ πενζχκ ημοξ, ακηί βζα ημ ζπήια ημο ζηαονμφ, ημ υκμια
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ημο «εδνίμο» βζα ημ μπμίμ είπε πνμθδηεφζεζ μ άβζμξ Ηςάκκδξ μ Θεμθυβμξ. Γζέηαλε
ιάθζζηα κα ηάκεζ ημ ίδζμ ηαζ μ πάπαξ, εηείκμξ υιςξ ανκήεδηε. Ο δζμζηδηήξ επέιεζκε,
μπυηε μ πάπαξ γήηδζε κα ημο δχζεζ ηνεζξ διένεξ.
Ο πάπαξ πήβε ζημ ηεθθί ημο ηαζ πνμζεοπήεδηε ζημκ Κφνζμ Ηδζμφ Υνζζζηυ κα
ιδκ ημκ εβηαηαθείρεζ, χζηε κα ιδκ απμηφπεζ ζηδ δμηζιαζία αοηή. Ο Κφνζμξ απάκηδζε
ζηδκ πνμζεοπή ημο· έηζζ, αζεέκδζε εθαθνά.
Πήβε ιεηά ζημκ δζμζηδηή ηαζ γήηδζε ηδκ άδεζά ημο κα πάεζ ζηδκ Αθελάκδνεζα,
εηείκμξ υιςξ ανκήεδηε, εεςνχκηαξ υηζ μ πάπαξ πνμζπμζείηαζ αζεέκεζα απθχξ ηαζ
ιυκμ βζα κα απμθφβεζ κα ηάκεζ ζημκ ηανπυ ημο ημ ζδιείμ ημο «εδνίμο». Όζηενα μ
Κφνζμξ ημκ πθδνμθυνδζε πκεοιαηζηά υηζ εα ακαπςνμφζε απυ ημκ ηυζιμ ημφημ ιεηά
απυ ηέζζενζξ διένεξ. Ο άβζμξ ημ ακαημίκςζε ζημοξ οπμηαηηζημφξ ημο ηαζ ημοξ γήηδζε
κα εημζιάζμοκ έκα θένεηνμ βζα κα ιεηαθένμοκ ημ θείρακυ ημο ηαζ κα ημ εάρμοκ
δίπθα ζηα ζχιαηα ηςκ αβίςκ παηένςκ. ηακ ημζιήεδηε εκ εζνήκδ, ημκ ιεηέθενακ ηαζ
ημκ εκηαθίαζακ υπςξ είπε γδηήζεζ.
Δπί παηνζανπείαξ ημο αααά Αθελάκδνμο μζ Μεθηίηεξ είπακ έκακ παηνζάνπδ ζηδκ
Αίβοπημ μκυιαηζ Ακαζηάζζμ, ημκ μπμίμ ιίζδζε μ ίδζμξ μ θαυξ ημο, επεζδή αβαπμφζε
ημοξ μνεμδυλμοξ Κυπηεξ ηαζ ήηακ εζνδκζηυξ ιαγί ημοξ. Μάθζζηα, άθδζε ηδκ
ημζκυηδηά ημο, πήβε ζημκ πάπα Αθέλακδνμ ηαζ μιμθυβδζε εκχπζυκ ημο ηδκ μνευδμλδ
πίζηδ. Ο πάπαξ Αθέλακδνμξ θένεδηε ηαθά ζημκ παηνζάνπδ Ακαζηάζζμ, ημκ ηίιδζε,
ηαζ εέθδζε κα ημο ακαεέζεζ ηζξ οπμεέζεζξ ημο Παηνζανπείμο, χζηε κα ιπμνέζεζ μ ίδζμξ
κα αθμζζςεεί ζηδ θαηνεία έβηθεζζημξ ζε ιία απυ ηζξ ιμκέξ. ιςξ, μ παηέναξ
Ακαζηάζζμξ ανκήεδηε, θέβμκηάξ ημο: «Δάκ επζεοιμφζα ημκ παηνζανπζηυ ενυκμ, εα
είπα παναιείκεζ εηεί, αθμφ ήιμοκ παηνζάνπδξ, υιςξ ηχνα εέθς κα είιαζ οπμηαηηζηυξ
ζμο». Σεθζηά δέπεδηε κα βίκεζ επίζημπμξ ζε ιία απυ ηζξ επζζημπζηέξ πενζθένεζεξ,
υπμο πμίιακε ημ πμίικζμ πμο ημο ειπζζηεφεδηακ άρμβα.
Ο αααάξ Αθέλακδνμξ έιεζκε ζημκ παηνζανπζηυ ενυκμ επί εζημζζηέζζενα έηδ ηαζ
εκκέα ιήκεξ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί κε όινπο καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ηαηά ημ έημξ 728 ι.Υ. ημζιήεδηε μ άβζμξ Θευδςνμξ,
ηεζζαναημζηυξ πέιπημξ πάπαξ Αθελακδνείαξ. Ήηακ ιμκαπυξ ζε ιζα ιμκή ημκηά ζηδ
Μανζμφη, βκςζηή ςξ ιμκή Σαιπμφνα, οπυ ηδκ ηαεμδήβδζδ εκυξ εκάνεημο βένμκηα
πμο μκμιαγυηακ Ηςάκκδξ. Ο αααάξ Ηςάκκδξ πθδνμθμνήεδηε απυ ημ Άβζμ Πκεφια υηζ
μ οπμηαηηζηυξ ημο Θευδςνμξ εα βζκυηακ ιζα ιένα πάπαξ. Σδκ πκεοιαηζηή αοηή
πθδνμθμνία ηδκ ακαημίκςζε ζε υζμοξ ανίζημκηακ ζηδκ εηηθδζζαζηζηή ανπή.
Ο Θευδςνμξ έηακε ιεβάθμ αβχκα ζηδκ άζηδζή ημο ηαζ ήηακ απυθοηα ηαπεζκυξ
ηαζ πνάμξ. Έηζζ, ιε ηδ εέθδζδ ημο Θεμφ, ελεθέβδ πάπαξ Αθελακδνείαξ. Πμίιακε ημ
πμίικζμ ημο Κονίμο Υνζζημφ άρμβα. οκέπζζε κα ιεθεηά ηα αζαθία ηδξ Δηηθδζίαξ ηαζ
κα ηδνφηηεζ ζημκ θαυ ημο, ζδζαίηενα ηαηά ηζξ Κονζαηέξ ηαζ ηζξ εμνηέξ. Αθμφ
ζοιπθήνςζε δχδεηα έηδ ζημκ ενυκμ ημο αβίμο Μάνημο, ημζιήεδηε εκ εζνήκδ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Aκήλ.
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Ημέπα ογδόη ηος μηνόρ Αμζίπ
1) Ζ ενξηή ηεο Τπαπαληήο ηνπ Κπξίνπ.
1) Σδκ διένα αοηή εμνηάγμοιε ηδκ Τπαπακηή ημο Κονίμο, δδθαδή ηδκ οπμδμπή
Σμο ζημκ καυ ζανάκηα διένεξ ιεηά ηδκ εοθμβδιέκδ Γέκκδζή Σμο. Ο δίηαζμξ Ηςζήθ
ηαζ δ ιδηένα ημο Κονίμο, δ Πανεέκμξ Μανία, ημκ έθενακ ζημκ καυ, χζηε κα
εηπθδνςεεί μ ιςζασηυξ κυιμξ.
Ο εοαββεθζζηήξ Λμοηάξ θέεζ υηζ, υηακ μ Ηςζήθ ηαζ δ Πανεέκμξ Μανία έθενακ
ημκ Υνζζηυ ζημκ καυ ζφιθςκα ιε ημ έεζιμ ημο κυιμο, Σμκ πήνε ζηα πένζα ημο μ
δίηαζμξ ηαζ εοθααήξ βένμκηαξ οιεχκ, μ μπμίμξ εοθυβδζε ημκ Θευ ηαζ είπε: «Σχνα
απμθφεζξ ημκ δμφθμ ζμο, Γέζπμηα, ιε εζνήκδ, ζφιθςκα ιε ημκ θυβμ ζμο· δζυηζ είδακ
μζ μθεαθιμί ιμο ηδ ζςηδνία μο, ηδκ μπμία εημίιαζεξ εκχπζμκ υθςκ ηςκ θαχκ, χζηε
κα είκαζ θςξ πμο εα απμηαθοθεεί ζηα έεκδ, ηαζ δυλα βζα ημκ θαυ μο Ηζναήθ»
(Λμοηάξ 2:29-32).
Ο οιεχκ ήηακ έκαξ απυ ημοξ εαδμιήημκηα πμο ιεηέθναζακ ηδκ Παθαζά
Γζαεήηδ απυ ηα εανασηά ζηα εθθδκζηά. Αοηυ έθααε πχνα ηαηά ημ έημξ 296 π.Υ., επί
ηςκ διενχκ ημο Πημθειαίμο ςηήνμξ, μ μπμίμξ εζηάθδ απυ εέθδια Θεμφ ζηα
Ηενμζυθοια. Ο Πημθειαίμξ ηάθεζε εαδμιήκηα απυ ημοξ Έαναίμοξ θμβίμοξ ηαζ
δζδαζηάθμοξ, ηαζ ημοξ ακέεεζε κα ιεηαθνάζμοκ ηδκ Παθαζά Γζαεήηδ απυ ηα εανασηά
34
ζηα εθθδκζηά .
Σμοξ έααθε ακά δφμ πςνζζηά, βζα κα ιδ δίκμοκ υθμζ ηδκ ίδζα ιεηάθναζδ, χζηε
κα ελαζθαθίζεζ έκα μνευ ηείιεκμ ιεηά απυ ζφβηνζζδ υθςκ ηςκ ιεηαθνάζεςκ. Ο
βένμκηαξ οιεχκ ήηακ έκαξ απυ αοημφξ. ηακ θμζπυκ έθεαζε ζημ ζηίπμκ Ζζαΐαξ
7:14 («Ηδμφ, δ πανεέκμξ εα ζοθθάαεζ ηαζ εα βεκκήζεζ βζμ, ηαζ εα ημκ μκμιάζμοκ
Διιακμοήθ», θμαήεδηε κα ιεηαθνάζεζ υηζ ιζα πανεέκμξ εα ζοθθάαεζ, βζα κα ιδκ ημκ
πθεοάζεζ μ ααζζθζάξ. Γζ‟ αοηυ, εέθδζε κα ιεηαθνάζεζ ηδ θέλδ «πανεέκμξ» ζε «κεανή
βοκαίηα».
Χζηυζμ, επεζδή εκμπθείημ εζςηενζηά θυβς ηδξ ακαηνζαμφξ ιεηαθνάζεςξ, μ
Θευξ ημφ θακένςζε ζε υναια πςξ δεκ εα πέεαζκε πνζκ δεζ ημκ Κφνζμ Υνζζηυ κα
βεκκζέηαζ απυ πανεέκμ.
Γζα κα εηπθδνςεεί αοηυ, έγδζε πενίπμο ηνζαηυζζα πνυκζα. ηακ βεκκήεδηε μ
Υνζζηυξ, ήηακ πμθφ πνμπςνδιέκμξ ζε δθζηία ηαζ δ υναζή ημο ήηακ ελαζεεκδιέκδ.
ηακ πήνε ημ παζδί Ηδζμφ ζηα πένζα ημο, δ υναζή ημο επακήθεε, ηαζ ημ Άβζμ
Πκεφια ημφ είπε: «Αοηυ είκαζ ημ παζδί ημ μπμίμ πενίιεκεξ». Συηε εοθυβδζε ημκ Θευ
ηαζ είπε: «Σχνα απμθφεζξ ημκ δμφθμ ζμο, Γέζπμηα, ιε εζνήκδ, ζφιθςκα ιε ημκ θυβμ
ζμο· δζυηζ είδακ μζ μθεαθιμί ιμο ηδ ζςηδνία μο, ηδκ μπμία εημίιαζεξ εκχπζμκ υθςκ

34

Ζ ιεηάθναζδ αοηή είκαζ βκςζηή ςξ «Δαδμιήημκηα», θυβς ηςκ εαδμιήκηα ιεηαθναζηχκ.
Θεςνείηαζ δ ανπαζυηενδ ιεηάθναζδ ηδξ Παθαζάξ Γζαεήηδξ πμο θοθάζζεηαζ ζηζξ αζαθζμεήηεξ ιέπνζ
ζήιενα.
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ηςκ θαχκ, χζηε κα είκαζ θςξ πμο εα απμηαθοθεεί ζηα έεκδ, ηαζ δυλα βζα ημκ θαυ μο
Ηζναήθ» (Λμοηάξ 2:29-32).
Οη πξνζεπρέο ηνπ δηθαίνπ απηνύ άλδξα αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη
αηώληα ν Θεόο καο. Aκήλ.

Ημέπα ενάηη ηος μηνόρ Αμζίπ
1) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Βαξζακά, παηέξα ησλ χξσλ κνλαρψλ.
2) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ Παχινπ ηνπ χξνπ.
1) Σδκ διένα αοηή ηαηά ημ έημξ 458 ι.Υ. ημζιήεδηε μ εοθμβδιέκμξ παηέναξ
αααάξ Βαζαιάξ, παηέναξ ηςκ φνςκ ιμκαπχκ. Ο παηέναξ ημο ήηακ απυ ηα
αιυζαηα. Έκαξ άβζμξ πνμθήηεοζε βζ‟ αοηυκ πνζκ ηδ βέκκδζή ημο, θέβμκηαξ ζημοξ
βμκείξ ημο: «Θα πνμέθεεζ απυ ζαξ ηανπυξ δίηαζμξ, πμο δ θήιδ ημο εα ελαπθςεεί ζε
υθδ ηδ βδ», πνμθδηεία δ μπμία εηπθδνχεδηε.
ηακ μ Βανζαιάξ ιεβάθςζε, άθδζε ημοξ βμκείξ ημο ηαζ πήβε ζημκ πμηαιυ
Δοθνάηδ, υπμο έιεζκε ιαγί ιε έκακ άβζμ άκενςπμ μκυιαηζ Ααναάι. Καηυπζκ έγδζε
ιμκήνδ αίμ πάκς ζ‟ έκα αμοκυ· πμθθμί οπμηαηηζημί ζοβηεκηνχεδηακ βφνς ημο. Σμ
κενυ ζηδκ πενζμπή εηείκδ ήηακ αθιονυ. Μεηά απυ πνμζεοπή ημο αβίμο ζημκ Θευ, ημ
κενυ έβζκε βθοηυ. Ο άβζμξ ζοκήεζγε ηαηά ηαζνμφξ κα απέπεζ απυ ηνμθή επί ιία
εαδμιάδα. Ο Θευξ ενβάζεδηε δζ‟ αοημφ πμθθά εαφιαηα.
Ο άβζμξ Βανζαιάξ ήηακ ζφβπνμκμξ ημο αβίμο οιεχκ ημο ηοθίημο.. ηακ μ
άβζμξ Βανζαιάξ έιαεε βζ‟ αοηυκ, πήβε ηαζ ημκ επζζηέθεδηε, μπυηε μ έκαξ εοθυβδζε
ημκ άθθμκ. Δπίζδξ, μ άβζμξ Βανζαιάξ ήηακ εονέςξ βκςζηυξ βζα ηδκ ακηίεεζή ημο
πνμξ ηδκ αίνεζδ ημο Νεζημνίμο ηαζ ηςκ μπαδχκ ημο. Παναημθμφεδζε ηδκ
Οζημοιεκζηή φκμδμ ηδξ Δθέζμο ιεηά απυ πνυζηθδζδ ημο αοημηνάημνα Θεμδμζίμο
ημο Μζηνμφ, μ μπμίμξ ημκ ηίιδζε δευκηςξ. Μενζημί ηαηδβυνδζακ ημκ άβζμ Βανζαιάξ
υηζ ηνχεζ, πίκεζ, ηαζ δζάβεζ αίμ πμθοηεθή. Ο αοημηνάημναξ ημκ ηάθεζε ηαζ είδε ηδ
δζηαζμζφκδ ημο ηαζ ημκ αζηδηζηυ ημο αίμ, μπυηε ημκ δζηαίςζε ηαζ ημο επέηνερε κα
βονίζεζ ζηδ ιμκή ημο ιε ιεβάθεξ ηζιέξ.
ηακ μ αοημηνάημναξ Mανηζακυξ ζοβηάθεζε ηδ φκμδμ ηδξ Υαθηδδυκμξ, μζ
παηένεξ γήηδζακ απυ ημκ αοημηνάημνα κα ιδκ ηαθέζεζ ζηδ φκμδμ ημκ άβζμ
Βανζαιά, δζυηζ βκχνζγακ βζα ηδ πάνδ πμο εκμζημφζε ζ‟ αοηυκ. ηακ δ φκμδμξ
ζοιθχκδζε ζπεηζηά ιε ηζξ δφμ θφζεζξ ημο Υνζζημφ, μ άβζμξ Βανζαιάξ ακηζζηάεδηε
ζ‟ αοηέξ ηζξ αζνεηζηέξ δζδαζηαθίεξ ηαζ δζχπεδηε απυ ημοξ παθηδδμκίμοξ.
ηακ μ Κφνζμξ εέθδζε κα πάνεζ ημκ άβζμ Βανζαιά απυ ημκ ιάηαζμ ημφημ
ηυζιμ, ημο έζηεζθε άββεθμ κα ημο πεζ πςξ ημο απέιεκακ ιυκμ ηέζζενζξ διένεξ γςήξ
επάκς ζηδ βδ. Συηε ζοβηέκηνςζε ημκηά ημο ημοξ οπμηαηηζημφξ ημο ηαζ ημοξ είπε κα
πάκε ζηζξ βεζημκζηέξ πυθεζξ βζα κα εδναζχζμοκ ημοξ εηεί πζζημφξ ζηδκ μνευδμλδ
πίζηδ. Σμοξ εοθυβδζε, ηαζ ημζιήεδηε εκ εζνήκδ. Καηά ηδκ ημίιδζή ημο ειθακίζεδηε
ζηδ εφνα ημο ηεθθζμφ ημο έκαξ θςηεζκυξ ζηφθμξ, ημκ μπμίμ μζ πζζημί είδακ απυ
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ιαηνζά, μπυηε ήθεακ ηαζ ανήηακ ημκ άβζμ Βανζαιά κα έπεζ ημζιδεεί. Πήνακ ηδκ
εοθμβία ημο ηαζ ημκ εκηαθίαζακ ιε ιεβάθεξ ηζιέξ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί κε όινπο καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ιανηφνδζε μ άβζμξ Παφθμξ μ φνμξ, μ μπμίμξ βεκκήεδηε ζηδκ
Αθελάκδνεζα απυ φνμοξ βμκείξ, πμθφ πθμοζίμοξ ειπυνμοξ, πμο ανβυηενα έγδζακ
ζηδκ πυθδ Αζιμοκίκ. Ο άβζμξ Παφθμξ άημοζε βζα ημοξ δζςβιμφξ ηςκ Ρςιαίςκ
δζμζηδηχκ ηαηά ηςκ πνζζηζακχκ. Μεηά ημκ εάκαημ ημο παηένα ημο, έδςζε ηα πνήιαηά
ημο ζημοξ πηςπμφξ ηαζ πνμζεοπήεδηε ζημκ Θευ κα ημκ μδδβήζεζ ζημκ δνυιμ πμο
Δηείκμξ εοανεζηείημ. Ο Θευξ ημφ έζηεζθε ημκ ανπάββεθμ μονζήθ, μ μπμίμξ είπε ζημκ
άβζμ: «Ο Κφνζμξ ιμφ έδςζε εκημθή κα είιαζ ιαγί ζμο ηαζ κα ζε εκζζπφς, χζηε δεκ
πνέπεζ κα θμαάζαζ». Μεηά απ‟ αοηυ, μ άβζμξ πήβε ηαζ πανμοζζάζεδηε εκχπζμκ ημο
δζμζηδηή ηδξ Ακηζκυδξ ηαζ μιμθυβδζε ημκ Κφνζμ Υνζζηυ. Ο δζμζηδηήξ δζέηαλε κα ημκ
βοικχζμοκ, κα ημκ ιαζηζβχζμοκ, ηαζ φζηενα κα ημο ηάρμοκ ηα πθεονά ιε δαοθμφξ. Ο
δζμζηδηήξ πνμζπάεδζε ηαζ πάθζ κα ημκ δεθεάζεζ οπμζπυιεκμξ πνήιαηα, αθθά μ άβζμξ
ημο είπε: «Οζ βμκείξ ιμο ιμφ άθδζακ μθυηθδνδ πενζμοζία απυ πνοζυ ηαζ αζήιζ, αθθά
ηα απέννζρα βζα ηδκ αβάπδ ζημκ Κφνζμ Υνζζηυ. Πχξ εα ιπμνμφζα κα δχζς ηχνα
πνμζμπή ζηα πνήιαηά ζμο;». Ο δζμζηδηήξ ελμνβίζεδηε αημφβμκηάξ ημ αοηυ ηαζ ημκ
οπέααθε ζε δζαθυνςκ εζδχκ ααζακζζηήνζα. ιςξ, μ ανπάββεθμξ μονζήθ ήθεε βζα κα
ημκ εεναπεφζεζ ηαζ κα ημκ ειροπχζεζ. Μεηά μ δζμζηδηήξ δζέηαλε κα αθήζμοκ
εθεφεενα πάκς ημο δδθδηδνζχδδ θίδζα, αθθά έιεζκε άεζηημξ απυ αοηά. Έπεζηα μ
δζμζηδηήξ πήβε ζηδκ Αθελάκδνεζα παίνκμκηαξ ιαγί ημο ηαζ ημκ άβζμ, ημκ μπμίμ έααθε
ζηδ θοθαηή, υπμο ζοκάκηδζε δφμ θίθμοξ ημο: ημκ αααά Δζί ηαζ ηδκ αδεθθή ημο
Θέηθα. Ζ ροπή ημο αβαθθίαζε ζηδ εέα ηςκ δφμ θίθςκ ημο. Ο Θευξ ημκ πθδνμθυνδζε
εζςηενζηά υηζ εα πνέπεζ κα ιανηονήζεζ ζηδκ Αθελάκδνεζα. ηακ μ δζμζηδηήξ εέθδζε
κα επζζηνέρεζ ζηδκ πυθδ ημο, δζέηαλε κα απμηεθαθίζμοκ ημκ άβζμ Παφθμ ζηδκ αηηή.
Μεηά ημκ απμηεθαθζζιυ ήθεακ μζ πζζημί, πήνακ ημ ζχια, ημ εημίιαζακ, ηαζ ημ
εκηαθίαζακ ζε δζηυ ημοξ ηυπμ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Aκήλ.

Ημέπα δεκάηη ηος μηνόρ Αμζίπ
1) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ απνζηφιπν Ηαθψβνπ, γηνπ ηνπ Αιθαίνπ.
2) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ Ηνχζηνπ, γηνπ ηνπ βαζηιέα Ννπκεξηαλνχ.
3) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Ηζηδψξνπ ηνπ Πεινπζηψηνπ.
4) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ Φίισλνο, επηζθφπνπ ησλ Πεξζψλ.
1) Σδκ διένα αοηή ιανηφνδζε μ άβζμξ απυζημθμξ Ηάηςαμξ, βζμξ ημο Αθθαίμο, μ
μπμίμξ, αθμφ ηήνολε ημ Δοαββέθζμ ζε πμθθέξ πυθεζξ, επέζηνερε ζηα Ηενμζυθοια ηαζ
εζζήθεε ζημκ καυ ηςκ Δαναίςκ. Δηεί ηήνολε ημ Δοαββέθζμ δδιμζίςξ ηαζ δζαηήνολε
ηδκ πίζηδ ζημκ Κφνζμ Υνζζημφ ηαζ ηδκ Ακάζηαζή Σμο. Συηε μζ Δαναίμζ ημκ απήβαβακ
ηαζ ημκ έθενακ ζημκ Κθαφδζμ, ημκ εηπνυζςπμ ημο Ρςιαίμο αοημηνάημνα, ζημκ μπμίμ
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είπακ υηζ μ άκενςπμξ αοηυξ ηδνφηηεζ έκακ άθθμ ααζζθζά ακηί ημο Καίζανα. Έηζζ, μ
Κθαφδζμξ δζέηαλε κα ημκ θζεμαμθήζμοκ ιέπνζ εακάημο. Μεηά ηδ ιανηονζηή ημίιδζδ
ημο αβίμο απμζηυθμο Ηαηχαμο, μζ πζζημί πήνακ ημ ζχια ημο ηαζ ημ εκηαθίαζακ δίπθα
ζημκ καυ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί κε όινπο καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ιανηφνδζε μ άβζμξ Ημφζημξ, βζμξ ημο αοημηνάημνα
Nμοιενζακμφ. ηακ βφνζζε απυ ημκ πυθειμ, ανήηε ημκ αοημηνάημνα Γζμηθδηζακυ κα
έπεζ πακηνεοεεί ηδκ αδεθθή ημο ηαζ κα έπεζ βίκεζ μ κέμξ αοημηνάημναξ. Δπζπθέμκ μ
αοημηνάημναξ Γζμηθδηζακυξ είπε απμζηαηήζεζ απυ ηδκ πίζηδ ζημκ Κφνζμ Υνζζηυ, ηαζ
μ άβζμξ Ημφζημξ ήηακ ααεζά θοπδιέκμξ βζα υ,ηζ είπε ζοιαεί.
ηακ μζ αλζςιαημφπμζ ηδξ αοημηναημνίαξ ζοβηεκηνχεδηακ βζα κα ημκ
εκενμκίζμοκ ζηδ εέζδ ημο παηένα ημο, δεκ δέπεδηε, ηαεχξ πνμηίιδζε ηδκ μονάκζα
ααζζθεία απυ ηδκ επίβεζα. Όζηενα πανμοζζάζεδηε εκχπζμκ ημο Γζμηθδηζακμφ ηαζ
μιμθυβδζε ηδκ πίζηδ ημο ζημκ Κφνζμ Υνζζηυ. Ο αοημηνάημναξ έζηεζθε ημκ άβζμ
Ημφζημ, ημκ βζμ ημο Άααθμ ηαζ ηδ ζφγοβυ ημο Θευηθεζα ζημκ δζμζηδηή ηδξ
Αθελακδνείαξ, δζαηάζζμκηάξ ημκ κα πνμζπαεήζεζ πνχηα κα ημοξ ιεηαπείζεζ ηαζ, ακ
δεκ ιεηαπείεμκηακ, κα ημοξ απμηεθαθίζεζ.
ηακ έθεαζακ ζηδκ Αθελάκδνεζα, μ δζμζηδηήξ ημοξ οπμδέπεδηε ηαζ ημοξ
θένεδηε ηαθά, χζηε κα ημοξ ιεηαπείζεζ. Καεχξ δεκ ιπυνεζε κα ημοξ αθθάλεζ ηδ
ααεεζά πίζηδ ημοξ ζημκ Κφνζμ Υνζζηυ, ζημκ Οπμίμ ακήηεζ δ δυλα, έζηεζθε ημκ άβζμ
Ημφζημ ζηδκ Ακηζκυδ, ημκ βζμ ημο Άααθμ ζηδ Βάζηα (ημκηά ζημ Εαβηαγίβ ηδξ
ανηία), ηαζ ηδ Θευηθεζα ζηδ α (ζηδκ πενζμπή αθπαβηάν ηδξ Γάνιπζα). Καεέκαξ
ημοξ πήνε ιαγί ημο απυ έκακ οπδνέηδ χζηε, υηακ μθμηθήνςκε ημκ αβχκα ημο, κα
θνυκηζγε ηαηάθθδθα ημ ζχια ημο. Αθμφ ημοξ οπέααθακ ζε ααζακζζηήνζα, ημοξ
απμηεθάθζζακ. Έηζζ, έθααακ ημκ ζηέθακμ ημο ιανηονίμο.
Οη πξνζεπρέο ηνπο αο είλαη καδί κε όινπο καο. Ακήλ.
3) Σδκ αοηή διένα ημζιήεδηε μ αζηδηήξ θυβζμξ ηαζ άβζμξ
άκδναξ, αααάξ Ηζίδςνμξ μ Πδθμοζζχηδξ. Οζ βμκείξ ημο ήηακ
απυ ημοξ πθμοζίμοξ εοβεκείξ ηδξ Αζβφπημο. Δπίζδξ, μ άβζμξ
ήηακ ζοββεκήξ ιε ημοξ παηνζάνπεξ Αθελακδνείαξ ηαζ Κφνζθθμ
ηαζ Θευθζθμ.
Ο άβζμξ Ηζίδςνμξ ήηακ ιμκαπμπαίδζ ηαζ μζ βμκείξ ημο
θνυκηζζακ βζα ηδκ εηπαίδεοζή ημο. Σμο δίδαλακ ηα αζαθία ηδξ
Δηηθδζίαξ ηαζ ηδκ εθθδκζηή βθχζζα, ζηα μπμία δζαηνίεδηε
ηαζ λεπέναζε πμθθμφξ. Αηυιδ ήηακ αζηδηζηυξ ηαζ ηαπεζκυξ.
ηακ έιαεε υηζ μ θαυξ ηδξ Αθελακδνείαξ ηαζ μζ επίζημπμζ
ήεεθακ κα ημκ ακαδείλμοκ παηνζάνπδ Αθελακδνείαξ, έθοβε ηδ κφηηα ζημ Πδθμφζζμ,
υπμο έβζκε ιμκαπυξ ζε ιζα ιμκή ηδξ πενζμπήξ.
Καηυπζκ πήβε ζε έκα ιζηνυ ζπδθαζμ, υπμο έγδζε ιυκμξ επί ανηεηά έηδ. Καηά ηδ
δζάνηεζα αοηχκ ηςκ εηχκ, ζοκέβναρε πμθθά αζαθία βζα ημοξ αοημηνάημνεξ ηαζ ημοξ
δζμζηδηέξ. Δπίζδξ, ζοκέβναρε ζπυθζα ζε πμθθά αζαθία ηδξ Παθαζάξ ηαζ ηδξ Καζκήξ
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Γζαεήηδξ. Οζ επζζημθέξ πμο απέζηεζθε ζε επζζηυπμοξ ηαζ παηνζάνπεξ ακένπμκηαζ ζε
πάκς απυ δεηαμηηχ πζθζάδεξ. Δπάκς ημο εηπφεδηακ μζ δςνεέξ ημο Αβίμο Πκεφιαημξ,
ηαζ έθεαζε ζε πνμπςνδιέκδ δθζηία. Καηυπζκ ακαπχνδζε πνμξ ημκ Κφνζμ εκ εζνήκδ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί κε όινπο καο. Ακήλ.
4) Σδκ αοηή διένα ιανηφνδζε απυ ηα πένζα ημο Πένζδ αοημηνάημνα μ έκδμλμξ
άβζμξ Φίθςκ, επίζημπμξ ηςκ Πενζχκ. ηακ δεκ δέπεδηε κα πνμζηοκήζεζ ημκ ήθζμ ηαζ
ηδ θςηζά, ημκ οπέααθακ ζε δζάθμνα είδδ ααζακζζηδνίςκ, ηαζ ηεθζηά ημκ
απμηεθάθζζακ δζά λίθμοξ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Ακήλ.

Ημέπα ενδεκάηη ηος μηνόρ Αμζίπ
1) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ Φαβηαλνχ, πάπα Ρψκεο.
1) Σδκ διένα αοηή ιανηφνδζε μ άβζμξ Φααζακυξ, πάπαξ Ρχιδξ, μ μπμίμξ ήηακ
έκαξ παηέναξ δίηαζμξ ηαζ θυβζμξ. Χξ πάπαξ Ρχιδξ, δίδαλε ημκ θαυ ημο ηαζ ημκ
ηαεμδήβδζε ζηδκ μδυ ηδξ πνζζηζακζηήξ ηεθεζυηδηαξ.
ηακ μ Γέηζμξ, μ ανπδβυξ ημο ζηναηεφιαημξ, θυκεοζε ημκ αοημηνάημνα
Φίθζππμ ηαζ ηαηέθααε ζηδ εέζδ ημο ημκ αοημηναημνζηυ ενυκμ, ελαπέθοζε δζςβιυ
ηαηά ηςκ πνζζηζακχκ, ιε απμηέθεζια κα ιανηονήζμοκ πμθθμί απυ ηα πένζα ημο. Ο
αζεαήξ αοηυξ αοημηνάημναξ μζημδυιδζε έκακ ηενάζηζμ καυ ζημ ηεκηνζηυηενμ ζδιείμ
ηδξ Δθέζμο ηαζ έζηδζε ιέζα ημο είδςθα, ζηα μπμία πνμζέθενε εοζίεξ. Γζέηαλε ιεηά
κα απμηεθαθίγεηαζ υπμζμξ ανκείημ κα πνμζθένεζ εοζία ζημοξ εεμφξ αοημφξ.
ηακ μ Γέηζμξ πθδνμθμνήεδηε υηζ μ άβζμξ Φααζακυξ ήηακ ηαηά ηδξ
εζδςθμθαηνείαξ ηαζ υηζ δίδαζηε ημοξ πζζημφξ κα ιείκμοκ εδναίμζ ζηδκ πίζηδ ημοξ, ημκ
έθενε ζηδκ Έθεζμ ηαζ ημκ δζέηαλε κα πνμζθένεζ εοζίεξ ζηα είδςθα. Ο άβζμξ
Φααζακυξ δεκ εκέδςζε, ηαζ πθεφαζε ηα είδςθα ημο Γεηίμο. Συηε, μ αοημηνάημναξ ημκ
ηζιχνδζε οπμαάθθμκηάξ ημκ ζε πμθθά ααζακζζηήνζα επί πμθφ ηαζνυ. Σέθμξ, ημκ
απμηεθάθζζε δζά λίθμοξ. Έηζζ, μ άβζμξ Φααζακυξ έθααε ημκ ζηέθάκμ ημο ιανηονίμο.
Ο πάπαξ Φααζακυξ έιεζκε ζημκ ενυκμ επί δχδεηα έηδ, ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηςκ
μπμίςκ ήηακ ήνειμ ηαζ εζνδκζηυ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Ακήλ.
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Ημέπα δυδεκάηη ηος μηνόρ Αμζίπ
1) Δνξηή ηνπ αξραγγέινπ Μηραήι.
2) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Γειαζίνπ.
1) Σδκ διένα αοηή εμνηάγμοιε ηαζ ηζιμφιε ημκ πάκηζιμ ανπάββεθμ
Μζπαήθ, πμο πνεζαεφεζ οπέν ημο ακενςπίκμο βέκμοξ.
Οη πξεζβείεο ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ημζιήεδηε μ πκεοιαηζηυξ αεθδηήξ άβζμξ
Γεθάζζμξ, μ μπμίμξ βεκκήεδηε απυ πνζζηζακμφξ βμκείξ, πμο ημκ ακέενερακ ζφιθςκα
ιε ηδ πνζζηζακζηή πίζηδ. Σμο δίδαλακ ηζξ αθήεεζεξ ηδξ Δηηθδζίαξ, ηαζ ανβυηενα
πεζνμημκήεδηε δζάημκμξ. Δνβάζεδηε ζδζαίηενα ζημ κα οπαημφεζ ημκ Υνζζηυ ηαζ κα
αίνεζ ημκ γοβυ Σμο.
Καηυπζκ πήβε ζηδκ ένδιμ ηδξ ηήηδξ, υπμο έβζκε ιμκαπυξ. Υεζνμημκήεδηε
ζενέαξ, ηαζ άββεθμξ Κονίμο ημκ μδήβδζε ζε έκακ απυιαηνμ ηυπμ, υπμο
ζοβηεκηνχεδηακ βφνς ημο πμθθμί ιμκαπμί ηαζ ημκ είπακ ςξ έκα ιεβάθμ πανάδεζβια.
Ο ίδζμξ εεςνμφζε ημκ εαοηυ ημο ςξ έκακ απ‟ αοημφξ. Ήηακ ηυζμ οπμιμκεηζηυξ ηαζ
ιαηνυεοιμξ, πμο ιεηέβναρε ηδκ Αβία Γναθή ηαζ ηδκ ημπμεέηδζε ζημκ καυ βζα κα ηδ
δζααάγμοκ υθμζ μζ ιμκαπμί.
Μζα ιένα έκαξ λέκμξ πμο ημκ επζζηέθεδηε έηθερε αοηήκ ηδκ Αβία Γναθή ηαζ
πήβε κα ηδκ πμοθήζεζ ζε ηάπμζμκ. Δηείκμξ ζημκ μπμίμ πνμζπάεδζε κα ηδκ πμοθήζεζ
εέθδζε κα ιάεεζ ηδκ αλία ημο αζαθίμο· έηζζ, πήβε ζημκ άβζμ Γεθάζζμ ηαζ ημο έδεζλε
ηδκ Αβία Γναθή. Ο άβζμξ Γεθάζζμξ ηαηάθααε υηζ ήηακ ημ αζαθίμ ημο ηαζ ημκ νχηδζε:
«Πυζμ ζμο ημ δίκμοκ;». Δηείκμξ ημο απάκηδζε: «Γεηαέλδ δδκάνζα». Ο άβζμξ ημο είπε
υηζ είκαζ θεδκυ, ηζ έηζζ μ αβμναζηήξ ημ πήνε ηαζ ημ πήβε ζπίηζ ημο.
ηακ μ οπμρήθζμξ πςθδηήξ πήβε πάθζ ζ‟ αοηυκ βζα κα πάνεζ ηα πνήιαηα, μ
οπμρήθζμξ αβμναζηήξ ημφ είπε: «Έδεζλα ηδκ Αβία Γναθή ζημκ παηένα Γεθάζζμ ηαζ
ιμο είπε: υηζ δ ηζιή ήηακ πμθφ ορδθή». Ο πςθδηήξ ημκ νχηδζε: «Γεκ ζμο είπε ηίπμηε
άθθμ;». Ο αβμναζηήξ ημφ απάκηδζε: «πζ». Συηε εηείκμξ πμο έηθερε ηδκ Αβία Γναθή
είπε: «Γεκ εέθς ηεθζηά κα ηδκ πμοθήζς». Όζηενα πήνε ημ αζαθίμ, πήβε ζημκ παηένα
Γεθάζζμ ηαζ ημο ημ έδςζε πφκμκηαξ δάηνοα ηαζ έπμκηαξ ιεηακμήεζ βζα ηδκ πνάλδ ημο.
ιςξ, μ άβζμξ δεκ δεπυηακ κα ημο ημ επζζηνέρεζ. Δκημφημζξ, αθμφ μ άκενςπμξ
επέιεζκε ιε πμθθά δάηνοα, μ άβζμξ ημ δέπεδηε.
Ο Θευξ πάνζζε ζημκ άβζμ ημ δχνμ κα επζηεθεί εαφιαηα. Μζα ιένα, έηακακ δχνμ
ζηδ ιμκή ιζα ιεβάθδ πμζυηδηα ρανζχκ. Αθμφ ηα ιαβείνερακ, μ ιάβεζνμξ γήηδζε κα
ηα πνμζέπμοκ, εηείκμξ υιςξ πμο ηα πνυζεπε έθαβε έκα ιεβάθμ ιένμξ απυ αοηά. ηακ
μ ιάβεζνμξ ακηεθήθεδ ηζ έβζκε, μνβίζεδηε ιε ημκ ιμκαπυ, βζαηί έθαβε πνζκ ημκ
ηαεμνζζιέκμ πνυκμ ηαζ πνζκ ημ εοθμβήζμοκ μζ βένμκηεξ. Μάθζζηα, ημκ ηηφπδζε ηυζμ
πμθφ, πμο μ ιμκαπυξ πέεακε.
Ο ιάβεζνμξ θμαήεδηε βζ‟ αοηυ πμο έηακε. Πήβε ζημκ άβζμ Γεθάζζμ ηαζ ημο είπε
ηζ είπε ζοιαεί. Συηε μ άβζμξ ημο είπε κα πάνεζ ηδ ζμνυ, κα ηδκ πάεζ ζημκ καυ ιπνμζηά
απυ ηδκ αβία Σνάπεγα, ηαζ κα ηδκ αθήζεζ εηεί. Μεηά μ βένμκηαξ ηαζ μζ ιμκαπμί ήθεακ
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ζημκ καυ, ηέθεζακ ηδκ αημθμοεία ημο Δζπενζκμφ ηαζ ηαηυπζκ μ άβζμξ έθοβε απυ ημκ
καυ. Συηε μ κεηνυξ ζδηχεδηε επάκς ηαζ ημκ αημθμφεδζε! Οζ ιμκαπμί δεκ έιαεακ βζα
ημ εαφια αοηυ, ιέπνζ πμο μ άβζμξ ημζιήεδηε.
ηακ μ παηέναξ αοηυξ μθμηθήνςζε ημκ δνυιμ ηδξ γςήξ ημο ζε πνμπςνδιέκδ
δθζηία, μ Κφνζμξ εέθδζε κα ημκ ακαπαφζεζ απυ ημκ ηυπμ ημο ηυζιμο ημφημο. Έηζζ,
ημζιήεδηε, αθήκμκηάξ ιαξ ηδκ ηαθή αοηή ακάικδζδ ημο εοθμβδιέκμο αίμο ημο.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Ακήλ.

Ημέπα δεκάηη ηπίηη ηος μηνόρ Αμζίπ
1) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ εξγίνπ απφ ηελ πφιε Άηηξηβε, ηνπ παηέξα ηνπ, ηεο
κεηέξαο ηνπ, ηεο αδειθήο ηνπ, θαη πνιιψλ άιισλ καδί ηνπο.
2) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Σηκνζένπ ηνπ ηξίηνπ, ηξηαθνζηνχ δεπηέξνπ πάπα
Αιεμαλδξείαο.
1) Σδκ διένα αοηή ιανηφνδζακ μ άβζμξ ένβζμξ, μ παηέναξ ημο, δ ιδηένα ημο, δ
αδεθθή ημο, ηαζ πμθθμί άθθμζ ιαγί ημοξ. Ο άβζμξ αοηυξ βεκκήεδηε ζηδκ πυθδ Άηηνζαδ
απυ παηένα δίηαζμ, μκυιαηζ Θευδςνμ, ηαζ ιδηένα πζζηή, μκυιαηζ Μανία.
ε δθζηία είημζζ εηχκ μ άβζμξ εέθδζε κα πεεάκεζ βζα ημ υκμια ημο Κονίμο
Υνζζημφ. Έηζζ, πανμοζζάζεδηε ζημκ δζμζηδηή Κοπνζακυ, ζημκ μπμίμ μιμθυβδζε ηδκ
πίζηδ ημο ζημκ Κφνζμ Υνζζηυ. Συηε μ δζμζηδηήξ δζέηαλε κα ημκ οπμαάθμοκ ζε
δζαθυνςκ εζδχκ ααζακζζηήνζα ηαζ κα ημκ νίλμοκ έπεζηα ζηδ θοθαηή.
Σδ κφηηα είδε ζε υναια κα είκαζ ζημκ μονακυ ηαζ κα αθέπεζ ηζξ ιμκέξ ηςκ
αβίςκ. Ζ ροπή ημο πανδβμνήεδηε πμθφ, ηαζ μ Κφνζμξ Υνζζηυξ ημκ εενάπεοζε απυ ηα
ηναφιαηά ημο.
Έκαξ ζενέαξ μκυιαηζ Μακζμφκ, αημφβμκηαξ βζα ημκ ηυπμ ημο αβίμο ενβίμο,
ήθεε ιαγί ιε δφμ δζαηυκμοξ ζηδκ Άηηνζαδ ηαζ μιμθυβδζακ ηαζ μζ ηνεζξ εκχπζμκ ημο
δζμζηδηή ημ υκμια ημο Κονίμο Υνζζημφ. Ο δζμζηδηήξ ημφξ έδεζνε ακδθεχξ. Μεβάθμ
πθήεμξ ακενχπςκ είδε ηα ααζακζζηήνζα, ηαζ ηζκήεδηε ιε ζοιπάεεζα πνμξ ημκ ζενέα,
μ μπμίμξ δεκ ιπμνμφζε κα ηάκεζ ηίπμηε άθθμ εηηυξ απυ ημ κα ημοξ ημζηάλεζ, κα ημοξ
ηδνφλεζ ηαζ κα ημοξ πνμηνέρεζ κα ιείκμοκ αηθυκδημζ ζηδκ πίζηδ ημοξ ζημκ Κφνζμ
Υνζζηυ. Πνμζεοπήεδηε βζ‟ αοημφξ, ημοξ εοθυβδζε, ηαζ μιμθυβδζακ υθμζ ηδκ
μνευδμλδ πίζηδ. Αθμφ οπμαθήεδηακ ηαζ αοημί ζε ααζακζζηήνζα, απμηεθαθίζεδηακ
υθμζ, θαιαάκμκηαξ έηζζ ημκ ζηέθάκμ ημο ιανηονίμο. Χζηυζμ, μ δζμζηδηήξ ααζάκζζε
ημκ ζενέα νίπκμκηάξ ημκ ζηδ θςηζά, αθθά μ Κφνζμξ ημκ έζςζε. Συηε ημκ έζηεζθε ζηδκ
Αθελάκδνεζα, υπμο έθααε ηαζ αοηυξ ημκ ζηέθακμ ημο ιανηονίμο.
ζμ βζα ημκ άβζμ ένβζμ, μ δζμζηδηήξ Κοπνζακυξ ημκ οπέααθε ζε θνζηηά
ααζακζζηήνζα, αθθά μ Κφνζμξ ημκ εενάπεοε, ημκ πανδβμνμφζε ηαζ ημκ εκίζποε. Μεηά
ημο έθενακ ιπνμζηά ημο έκα είδςθμ ηαζ ημκ δζέηαλακ κα ημ πνμζηοκήζεζ. Δηείκμξ
ηθχηζδζε ημ είδςθμ, ιε απμηέθεζια κα πέζεζ ηαζ κα ζπάζεζ. Ο Κοπνζακυξ πίζηερε
αιέζςξ, θέβμκηαξ: «Έκαξ εευξ πμο δεκ ιπμνεί κα ζχζεζ ημκ εαοηυ ημο, δεκ ιπμνεί κα
ζχζεζ άθθμοξ». Ο επζηεθαθήξ ηςκ ζηναηζςηχκ πζμξ, ζοκεπίγμκηαξ ημκ ααζακζζιυ
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ημο αβίμο ενβίμο, δζέηαλε κα ημκ βδάνμοκ ηαζ φζηενα κα ηνίρμοκ πάκς ζηζξ πθδβέξ
ημο αθάηζ ηαζ λίδζ. ιςξ, μ Κφνζμξ ημο έδζκε δφκαιδ ηαζ πάνδ.
ηακ δ ιδηένα ηαζ δ αδεθθή ημο αβίμο ήθεακ κα ημκ δμοκ ηαζ ημκ ανήηακ ζε
αοηή ηδκ ηαηάζηαζδ, έηθαρακ πζηνά, ηυζμ πμο δ αδεθθή ημο πέεακε απυ ηδ ιεβάθδ
ηδξ εθίρδ, αθθά μ Θευξ ηδκ ακέζηδζε ιε ηζξ πνμζεοπέξ ημο αβίμο.
Ανβυηενα, μ άβζμξ Ημφθζμξ Αηθάξ ήθεε, ζοκέβναρε ημκ αίμ ημο αβίμο ένβζμο,
ηαζ ημο οπμζπέεδηε υηζ εα θνμκηίζεζ βζα ημ ζχια ημο ηαζ ημκ εκηαθζαζιυ ημο. Μεηά
μ επζηεθαθήξ ΄ηςκ ζηναηζςηχκ πζμξ δζέηαλε κα οπμαάθμοκ ημκ άβζμ ζημ
ααζακζζηήνζμ ημο ηνμπμφ, κα ημο αβάθμοκ ηα κφπζα, κα ημκ λαπθχζμοκ ζε πονςιέκμ
ηνεααάηζ, ηαζ κα ημο αάθμοκ ακαιιέκμοξ δαοθμφξ ζηα αοηζά. Κάεε θμνά υιςξ μ
Κφνζμξ ημκ εκδοκάιςκε ηαζ ημκ εενάπεοε. ηακ μ πζμξ ημονάζεδηε κα ημκ
ααζακίγεζ, απμθάζζζε κα ημκ απμηεθαθίζεζ.
Ο άβζμξ ηάθεζε ηδ ιδηένα ηαζ ηδκ αδεθθή ημο βζα κα ηζξ απμπαζνεηίζεζ. Δηείκεξ
ήθεακ ιαγί ιε ηδκ οπυθμζπδ μζημβέκεζα ηαζ, υηακ ημκ είδακ κα είκαζ δειέκμξ ιε ημ
παθζκάνζ ημο αθυβμο πμο ημκ έζενκε πνμξ ημκ ηυπμ ημο ιανηονίμο ημο,
δζαιανηονήεδηακ ζημκ δζμζηδηή βζα ηδκ απάκενςπδ ζοιπενζθμνά ημο. Συηε δζέηαλε
κα απμηεθαθζζεμφκ υθμζ. Έηζζ, έθααακ ημκ ζηέθακμ ηδξ γςήξ ηαζ ηδκ αζχκζα
ιαηανζυηδηα.
Τπήνπε ηυηε ιεηαλφ ημο πθήεμοξ έκα ιζηνυ αβυνζ, ημο μπμίμο μζ μθεαθιμί
δζακμίπεδηακ απυ ημκ Κφνζμ ηαζ είδε ηζξ ροπέξ ηςκ αβίςκ πμο ιανηφνδζακ κα
ιεηαθένμκηαζ απυ ημοξ αββέθμοξ ηαζ κα ακένπμκηαζ πνμξ ημκ μονακυ. Συηε θχκαλε
δοκαηά ηαζ είπε: «Κφνζέ ιμο Ηδζμφ Υνζζηέ, εθέδζέ ιε». Οζ βμκείξ ημο θμαήεδηακ υηζ
μ δζμζηδηήξ εα άημοβε ημ παζδί ηαζ εα ημοξ ηαηέζηνεθε ελαζηίαξ ημο. Καεχξ δεκ
ιπυνεζακ κα ημ ηαεδζοπάζμοκ, έααθακ ηα πένζα ημοξ επάκς ζημ ζηυια ημο βζα κα ημ
ειπμδίζμοκ κα θςκάγεζ, ιέπνζ πμο πανέδςζε ημ αβκυ ημο πκεφια ζημκ Κφνζμ.
Οη πξνζεπρέο ηνπο αο είλαη καδί κε όινπο καο. Ακήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ηαηά ημ έημξ 528 ι.Υ. ημζιήεδηε μ άβζμξ Σζιυεεμξ μ ΗΗΗ μξ,μ
32μξ παηνζάνπδξ Αθελάκδνεζαξ. Ζ εκενυκζζή ημο ζημκ απμζημθζηυ ενυκμ ήηακ ημ 511
ι.Υ. Τπέιεκε πμθθέξ δοζημθίεξ,επεζδή ήηακ αηθυκδημξ ζηδκ μνευδμλδ πίζηδ. ηζξ
διένεξ ημο,μ άβζμξ εαήνζμξ μ παηνζάνπδξ ηδξ Ακηζμπείαξ,ήνεε ζηδκ Αίβοπημ
δναπεηεφμκηαξ απυ ηζξ δζχλεζξ. Έπεζηα μζ δφμ άβζμζ ηαλίδερακ ιαγί ζηζξ Αζβοπηζαηέξ
πυθεζξ ηαζ ζηα ιμκαζηήνζα βζα κα ζηαεενμπμζήζμοκ ημοξ ακενχπμοξ ζηδκ μνευδμλδ
πίζηδ. Δπεζδή δεκ ζοιθχκδζε ιε ημκ αοημηνάημνα Μανηζακυ βζα ημοξ ηακυκεξ ηδξ
οκυδμο ηδξ Υαθηδδυκαξ,ημκ ελυνζζε. Καζ ηδκ διένα ηδξ ελμνίαξ ημο,μζ πζζημί
ειπυδζζακ κα οθμπμζδεεί δ ελμνία ημο,ηαζ έηζζ ζημηχεδηακ παναπάκς απυ δφμ
πζθζάδεξ ροπέξ. Όζηενα, ημζιήεδηε αοηυξ μ παηέναξ ιε εζνήκδ ζηδκ ελμνία ημο ιαγί
ιε ημκ άβζμ εαήνζμ ηδξ Ακηζμπείαξ,αθμφ ήηακ ζημκ απμζημθζηυ ενυκμ βζα 17 έηδ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Ακήλ.
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Ημέπα δεκάηη ηεηάπηη ηος μηνόρ Αμζίπ
1) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ εβήξνπ, παηξηάξρνπ Αληηνρείαο.
2) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Ηαθψβνπ, πεληεθνζηνχ πάπα Αιεμαλδξείαο.
1) Σδκ διένα αοηή ηαηά ημ έημξ 538 ι.Υ. ημζιήεδηε μ άβζμξ παηέναξ εαήνμξ,
παηνζάνπδξ Ακηζμπείαξ, μ μπμίμξ ήηακ απυ ηδ Μζηνά Αζία. Ο παππμφξ ημο, μ μπμίμξ
μκμιαγυηακ ηαζ αοηυξ εαήνμξ, είδε ζε υναια ηάπμζμκ κα ημο θέεζ: «Σμ παζδί ημο
βζμο ζμο εα εκζζπφζεζ ηδκ μνεμδμλία, ηαζ ημ υκμιά ημο εα είκαζ ζακ ημ δζηυ ζμο».
ηακ μ βζμξ ημο απέηηδζε ημκ βζμ αοηυ, ημκ μκυιαζε εαήνμ, μ μπμίμξ δζδάπεδηε ηδκ
εθθδκζηή ζμθία ηαζ ηζξ αθήεεζεξ ηδξ Δηηθδζίαξ.
Μζα ιένα, ηαεχξ μ άβζμξ πενπαημφζε έλς απυ ηδκ πυθδ, έκαξ έβηθεζζημξ άβζμξ
αζηδηήξ αβήηε απυ ημ ζπήθαζυ ημο ηαζ θχκαλε: «Καθςζυνζζεξ, εαήνε, δζδάζηαθε
ηδξ μνεμδμλίαξ ηαζ παηνζάνπδ Ακηζμπείαξ». Ο εαήνμξ εαφιαζε πμο ημκ απμηάθεζε
ιε ημ υκμιά ημο, ηαεχξ δεκ ημκ ήλενε απυ πνζκ, ηαζ πμο πνμέαθερε ηζ εα ζοκέααζκε
ζηδ γςή ημο.
Ο εαήνμξ αολήεδηε ζηδκ ανεηή ηαζ έβζκε ιμκαπυξ ζηδ ιμκή ημο αβίμο
Ρςιακμφ. Ζ θήιδ ηδξ δζηαζμζφκδξ ηαζ ημο αζηδηζημφ ημο αίμο δζαδυεδηε πακημφ.
Έηζζ, υηακ ημζιήεδηε μ παηνζάνπδξ Ακηζμπείαξ, μζ επίζημπμζ ζοιθχκδζακ κα ημκ
πεζνμημκήζμοκ παηνζάνπδ ηδξ πυθδξ ηαηά ημ έημξ 512 ι.Υ. Ζ Δηηθδζία θςηίζεδηε
απυ ηζξ δζδαπέξ ημο, μζ μπμίεξ ελαπθχεδηακ ζε υθδ ηδ βδ, ηαζ ήηακ έκαξ απυ ημοξ
παηένεξ πμο ζοιιεηείπακ ζηζξ ενβαζίεξ ηδξ Οζημοιεκζηήξ οκυδμο ηδξ Δθέζμο.
Λίβμ ιεηά, μ αοημηνάημναξ Ακαζηάζζμξ πέεακε, μπυηε ημκ δζαδέπεδηε μ
Ημοζηζκζακυξ, πμο ήηακ παθηδδυκζμξ ζηδκ πίζηδ. Ο Ημοζηζκζακυξ ηάθεζε ημκ άβζμ
παηένα εαήνμ ηαζ ημο ηίιδζε ιε ιεβάθεξ ηζιέξ, βζα κα ημκ πείζεζ κα αθθάλεζ ζηάζδ
ηαζ κα αημθμοεήζεζ ηδκ πίζηδ ημο αοημηνάημνα, εηείκμξ υιςξ ανκήεδηε. Συηε μ
αοημηνάημναξ ελμνβίζεδηε, αθθά μ άβζμξ δεκ θμαήεδηε ηδκ μνβή ημο. Έηζζ, μ
αοημηνάημναξ δζέηαλε κα θμκεοεεί. Ζ ζφγοβμξ ημο αοημηνάημνα Θεμδχνα, δ μπμία
ήηακ μνευδμλδ ζηδκ πίζηδ, υηακ έιαεε βζ‟ αοηά πμο ήεεθε κα ηάκεζ μ αοημηνάημναξ,
είπε ζημκ άβζμ κα ελαθακζζεεί απυ ιπνμζηά ημο.
Έηζζ, μ άβζμξ εαήνμξ δναπέηεοζε βζα ηδκ Αίβοπημ, πήβε πακημφ ζηδ πχνα ηαζ
επζζηέθεδηε ιμκέξ θένμκηαξ εκδοιαζία ιμκαπμφ. πμο πήβαζκε, εκδοκάιςκε ημοξ
πζζημφξ ζηδκ πίζηδ ημοξ ζημ μνευδμλμ δυβια. Έιεκε ζηδκ πυθδ απά, ζημ ζπίηζ εκυξ
αβίμο δζαηεηνζιέκμο θασημφ μκυιαηζ Γςνμεέμο. Ο Θευξ ηέθεζε δζ‟ αοημφ πμθθά
εαφιαηα. Κμζιήεδηε ζηδ απά, ηαζ έβζκε ακαημιζδή ημο ζχιαηυξ ημο ζηδ ιμκή ηςκ
Παηένςκ (Δθ-Εμοβηάβ).
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί κε όινπο καο. Aκήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ηαηά ημ έημξ 821 ι.Υ. ημζιήεδηε μ ιέβαξ άβζμξ αααάξ Ηάηςαμξ,
πεκηδημζηυξ παηνζάνπδξ Αθελακδνείαξ, μ μπμίμξ ήηακ ιμκαπυξ ζηδ ιμκή ημο αβίμο
Μαηανίμο. Λυβς ηδξ αβζυηδηαξ ηαζ ηδξ δζηαζμζφκδξ ημο, ελεθέβδ μιυθςκα
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παηνζάνπδξ ιεηά ηδκ ημίιδζδ ημο πάπα Μάνημο, ηεζζαναημζημφ εκάημο παηνζάνπδ.
Δκενμκίζηδηε ηαηά ημκ ιήκα Μπαζυκξ ημο έημοξ 810 ι.Υ.
Ο άβζμξ Ηάηςαμξ ακαηαίκζζε ημοξ καμφξ ηαζ επάκδνςζε ηζξ ιμκέξ. Ο Θευξ ημφ
δχνζζε ημ πάνζζια κα επζηεθεί εαφιαηα. Έκαξ δζάημκμξ ζηδκ Αθελάκδνεζα ηυθιδζε
κα ημο πεζ ιε αβέκεζα: «Γχζε υζα μθείθεζξ ζηζξ εηηθδζίεξ, αθθζχξ πήβαζκε ζηδ ιμκή
ζμο». Ο πάπαξ ημφ απάκηδζε: «Απυ ηχνα ηαζ ζημ ελήξ δεκ εα ιε λακαδείξ». Ο
δζάημκμξ πήβε ζπίηζ ημο, αννχζηδζε αιέζςξ, ηαζ πέεακε θίβμ ιεηά.
Έκα άθθμ εαφια: Τπήνπε έκαξ δζαηεηνζιέκμξ θασηυξ μκυιαηζ Μαηάνζμξ, μ
μπμίμξ ήηακ απυ ηδ Νααανμφπ ηαζ είπε πνμπςνήζεζ ζηδκ δθζηία πςνίξ κα έπεζ
απμηηήζεζ παζδί. Μεηά απυ ηάπμζμ πνμκζηυ δζάζηδια, μ Θευξ ημφ έδςζε έκακ βζμ.
Συηε έηακε βζμνηή βζα κα εμνηάζεζ αοηυ ημ βεβμκυξ, ζηδκ μπμία ηάθεζε ηαζ ημκ άβζμ
Ηάηςαμ. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εμνηήξ ημ παζδί πέεακε, υιςξ μ παηέναξ ημο δεκ
πακζημαθήεδηε, αθθά ημ έθενε ζηα πένζα ημο ηαζ ημ ημπμεέηδζε ιε πίζηδ ιπνμζηά
ζημκ άβζμ, έπμκηαξ ειπζζημζφκδ ζημκ Θευ υηζ εα εζζήημοε ημκ εηθεηηυ Σμο ηαζ εα
έδζκε γςή ζημ παζδί. Ο πάπαξ πήνε ημ παζδί ηαζ έηακε ημ ζδιείμ ημο ζηαονμφ ζημ
ιέηςπμ, ζηδκ ηανδζά ημο ηαζ ημ ζηήεμξ ημο παζδζμφ, εκχ πνμζεοπήεδηε θέβμκηαξ:
«Κφνζέ ιμο, γςμδυηα Ηδζμφ Υνζζηέ, ακάζηδζε αοηυ ημ παζδί ιε ηδ ιεβάθδ μο
δφκαιδ». Όζηενα θφζδλε ζημ πνυζςπυ ημο, ηαζ δ ροπή ημο παζδζμφ επακήθεε ζ‟
αοηυ. Μεηά απ‟ αοηυ, ημ έδςζε ζημκ παηένα ημο.
ηακ μθμηθήνςζε ημκ ηαθυκ αβχκα ημο, μ άβζμξ Ηάηςαμξ ημζιήεδηε εκ εζνήκδ,
έπμκηαξ ιείκεζ ζημκ ενυκμ ημο αβίμο Μάνημο επί δέηα έηδ, εκκέα ιήκεξ ηαζ
εζημζζμηηχ διένεξ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Aκήλ.

Ημέπα δεκάηη πέμπηη ηος μηνόρ Αμζίπ
1) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ πξνθήηνπ Εαραξίνπ.
2) Ο θαζαγηαζκφο ηνπ πξψηνπ λανχ πνπ αθηεξψζεθε ζηνπο αγίνπο
ηεζζαξάθνληα κάξηπξεο ηεο εβαζηείαο.
3) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Παθλνπηίνπ.
1) Σδκ διένα αοηή ημζιήεδηε μ άβζμξ πνμθήηδξ Εαπανίαξ, βζμξ ημο Βαναπίμο,
έκαξ απυ ημοξ δχδεηα εθάζζμκεξ πνμθήηεξ, μ μπμίμξ ήηακ απυ ηδ θοθή Λεαί.
Γεκκήεδηε ζηδκ πυθδ Γαθαάδ, αθθά ελμνίζεδηε ζηδ βδ ηςκ Υαθδαίςκ.
Ξεηίκδζε κα πνμθδηεφεζ ζηδκ ελμνία, ηαηά ημ δεφηενμ έημξ ηδξ ααζζθείαξ ημο
Γανείμο, ημ 520 π.Υ. Πνμθήηεοζε βζα ημκ «Ηδζμφ, ημκ βζμ ημφ Ηςζεδέη» ηαζ ημκ
«Εμνμαάαεθ, ημκ βζμ ημφ αεαθζήθ», μζ μπμίμζ εα ακμζημδμιμφζακ ημκ καυ (Β΄
Έζδναξ 5:2, 6:14).
Αηυιδ πνμθήηεοζε ηδκ είζμδμ ημο Κονίμο ζηα Ηενμζυθοια επάκς ζε οπμγφβζμ,
ζ‟ έκα ιζηνυ βασδμονάηζ (Εαπανίαξ 9:9)· ηα ηνζάημκηα ανβφνζα πμο έθααε μ Ημφδαξ μ
Ηζηανζχηδξ βζα κα παναδχζεζ ημκ Κφνζυ ημο ζημοξ Ημοδαίμοξ (Εαπανίαξ 11:12,
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Μαηεαίμξ 26:14-15)· ημκ δζαζημνπζζιυ ηςκ ιαεδηχκ ηαηά ηδ κφηηα ηδξ ζηαονχζεςξ·
ηδκ έθεοζδ ημο Υνζζημφ εκ δυλδ· ηδ εθίρδ ηςκ ηέηκςκ ημφ Ηζναήθ πμο δεκ εα
πζζηεφζμοκ ζε Αοηυκ (Εαπανίαξ 12:10). Δπίζδξ, πνμθήηεοζε ηαζ βζα πμθθά άθθα.
Ο πνμθήηδξ Εαπανίαξ ήηακ μ πνμθήηδξ πμο θμκεφεδηε ιεηαλφ ημο
εοζζαζηδνίμο ηαζ ημο καμφ. Δηάθδ ζηα Ηενμζυθοια, ζημκ ηάθμ ηςκ πνμθδηχκ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο. Aκήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ηζιάηαζ δ ακάικδζδ ημο ηαεαβζαζιμφ ημο καμφ ηςκ αβίςκ
ηεζζανάημκηα ιανηφνςκ ηδξ εααζηείαξ, μζ μπμίμζ ιανηφνδζακ απυ ηα πένζα ημο
35
αοημηνάημνα Λζηζκίμο . Ήηακ μ πνχημξ καυξ πμο ηηίζεδηε θένμκηαξ ημ υκμιά ημοξ.
Καεαβζάζεδηε απυ ημκ Μέβα Βαζίθεζμ, μ μπμίμξ ζοκέβναρε ημκ αίμ ημοξ ηαζ υνζζε κα
βίκεηαζ ιεβάθδ πακήβονζξ πνμξ ηζιήκ ημοξ.
Οη πξεζβείεο ηνπο αο είλαη καδί καο. Aκήλ.
3) Σδκ αοηή διένα ημζιήεδηε μ αζηδηήξ άβζμξ Παθκμφηζμξ, μ μπμίμξ έβζκε
ιμκαπυξ ζε ιζηνή δθζηία ηαζ αημθμφεδζε ηδ ζηθδνυηενδ μδυ ζημκ ιμκαπζηυ ημο αίμ.
Ο Θευξ ημφ οπέδεζλε πκεοιαηζηά κα πμνεοεεί πνμξ ηδκ εζχηενδ ένδιμ. Δηεί
είδε πμθθμφξ ενδιίηεξ ηαζ ακαπςνδηέξ, βζα ημκ αίμ ηςκ μπμίςκ έβναρε ζπεηζηά.
Μεηαλφ ηςκ αζηδηχκ αοηχκ ήηακ ηαζ μζ άβζμζ Σζιυεεμξ ηαζ Οκμφθνζμξ. Καηά ηζξ
πενζδβήζεζξ ημο οπέθενε πμθφ απυ πείκα ηαζ δίρα, αθθά άββεθμξ Κονίμο ημφ
ειθακζγυηακ ζοπκά ηαζ ημκ εκίζποε.
ηακ μθμηθήνςζε ημκ αβχκα ημο, ημζιήεδηε εκ εζνήκδ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Aκήλ.

Ημέπα δεκάηη έκηη ηος μηνόρ Αμζίπ
1) Ζ θνίκεζε ηεο αγίαο Διηζάβεη, κεηέξαο ηνπ αγίνπ Ησάλλνπ ηνπ Βαπηηζηνχ.
1) Σδκ διένα αοηή ημζιήεδηε δ δζηαία Δθζζάαεη, ιδηένα ημο αβυο Ηςάκκμο ημο
Βαπηζζημφ. Ζ αβία αοηή βοκαίηα βεκκήεδηε ζηα Ηενμζυθοια απυ παηένα δίηαζμ,
μκυιαηζ Μαηεάκ, μ μπμίμξ ήηακ απυ ηδ θοθή Λεαί ηαζ απυ ημκ μίημ ημο ανπζενέα
Αανχκ. Ζ ιδηένα ηδξ μκμιαγυηακ μθία. Ο Μαηεάκ είπε ηνεζξ ηυνεξ. Ζ πνχηδ
μκμιαγυηακ Μανία, ηαζ ήηακ ιδηένα ηδξ αθχιδξ, ηδξ ιαίαξ πμο θνυκηζζε ηδκ
Πανεέκμ Μανία ηαηά ηδκ πανεεκζηή βέκκδζδ ημο ςηήνμξ. Ζ δεφηενδ ηυνδ ημο
Μαηεάκ μκμιαγυηακ μθία, ηαζ ήηακ ιδηένα ηδξ αβίαξ Δθζζάαεη, ηδξ ιδηέναξ ημο
αβίμο Ηςάκκμο ημο Βαπηζζημφ. Ζ ιζηνυηενδ ηυνδ ήηακ δ αβία Άκκα, ιδηένα ηδξ
Πανεέκμο Μανίαξ, ηδξ ιδηέναξ ημο ςηήνμξ. Δπμιέκςξ, δ αθχιδ, δ Δθζζάαεη ηαζ δ
Πανεέκμξ Μανία ήηακ ελαδέθθεξ.
35

Ζ ελζζηυνδζδ ημο ιανηονίμο ημοξ οπάνπεζ ζηδ δεηάηδ ηνίηδ ημο ιδκυξ Μπαναιπάη.
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ηακ μ άβζμξ ζενέαξ Εαπανίαξ πακηνεφεδηε ηδκ αβία Δθζζάαεη, έγδζακ ιε
δζηαζμζφκδ ηαζ αβζυηδηα εκχπζμκ ημο Θεμφ, υπςξ θέβεζ βζ‟ αοημφξ μ εοαββεθζζηήξ
Λμοηάξ: «Ήηακ ηαζ μζ δφμ δίηαζμζ εκχπζμκ ημο Θεμφ, ηαεχξ ηδνμφζακ άρμβα ζηδ
γςή ημοξ υθεξ ηζξ εκημθέξ ηαζ ηζξ δζαηάλεζξ ημο Κονίμο».
Ζ δζηαία αοηή βοκαίηα ήηακ ζηείνα. Ηηέηεοακ αδζαθείπηςξ δ ίδζα ηαζ μ ζφγοβυξ
ηδξ ημκ Θευ, μ Οπμίμξ ημοξ έδςζε ημκ άβζμ Ηςάκκδ ημκ Βαπηζζηή. Ο Θευξ ανβμφζε κα
απακηήζεζ ζηζξ πνμζεοπέξ ημοξ, ιέπνζ πμο δ Πανεέκμξ Μανία ζοκέθααε ημκ Λυβμ ημο
Θεμφ. ηακ πζα είπακ πνμπςνήζεζ ηαζ μζ δφμ ζηδκ δθζηία, μ Θευξ έζηεζθε ημκ άββεθυ
Σμο Γαανζήθ ζημκ Εαπανία, βζα κα ημο εοαββεθζζεεί ηα ελήξ: «Ζ βοκαίηα ζμο
Δθζζάαεη εα ζμο βεκκήζεζ βζμ, πμο εα ημκ μκμιάζεηε Ηςάκκδ» (Λμοηάξ 1:13). Δπίζδξ,
μ άββεθμξ ημο πνμείπε ηζ εα βζκυηακ ζηδ γςή ημο αβίμο Ηςάκκμο.
Ζ Πανεέκμξ Μανία επζζηέθεδηε ηδκ αβία Δθζζάαεη βζα κα ηδ ζοβπανεί πμο είπε
ιείκεζ έβηομξ. «οκέαδ, υηακ δ Δθζζάαεη άημοζε ημκ αζπαζιυ ηδξ Μανίαξ, κα
ακαπδδήζεζ ημ ανέθμξ ιέζα ζηδκ ημζθζά ηδξ ηαζ κα βειίζεζ δ Δθζζάαεη απυ ημ Άβζμ
Πκεφια» (Λμοηάξ 1:41). ηακ δ Δθζζάαεη βέκκδζε ημκ άβζμ Ηςάκκδ, έθοβε δ κηνμπή
πάκς απυ αοηήκ ηαζ απυ ημκ θαυ ηδξ. ηακ μθμηθήνςζε ηζξ διένεξ ηδξ ιε αβκυηδηα,
δζηαζμζφκδ ηαζ ηαεανυηδηα, ημζιήεδηε εκ εζνήκδ.
Οη πξεζβείεο ηεο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Aκήλ.

Ημέπα δεκάηη εβδόμη ηος μηνόρ Αμζίπ
1) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ Μελά ηνπ κνλαρνχ.
1) Σδκ διένα αοηή ημζιήεδηε μ άβζμξ Μδκάξ μ ιμκαπυξ, μ μπμίμξ βεκκήεδηε ζηδκ
Απιίι απυ πνζζηζακμφξ βμκείξ, πμο ήηακ αβνυηεξ. Απυ ιζηνή δθζηία δ ηανδζά ημο
έννεπε πνμξ ηδκ απμηαβή ημο ηυζιμο· έηζζ, έβζκε ιμκαπυξ ζε ιία απυ ηζξ ιμκέξ ηήξ
Απιίι
Γζα ιζα μνζζιέκδ πενίμδμ, απείπε απυ ηνμθή ακά δφμ διένεξ ηαζ ήηακ
αζηδηζηυξ ζηδκ ηνμθή ηαζ ημ πμηυ. Καηυπζκ πήβε ζημ Δθ-Αζιμοκεΐκ, υπμο έιεζκε ζε
ιζα ιμκή επί δεηαέλδ έηδ πςνίξ κα θφβεζ απ‟ αοηήκ.
ηακ μζ Άνααεξ ηαηέηηδζακ ηδ πχνα, μ άβζμξ Μδκάξ άημοζε υηζ μζ ηαηαηηδηέξ
ανκμφκηακ υηζ μ Θευξ είπε έκακ Τζυ απυ ηδ δζηή Σμο θφζδ ηαζ μοζία, ηαζ υηζ είκαζ
ίζμξ ιε Αοηυκ ζηδκ ασδζυηδηα (=έθθεζρδ πνμκζηυηδηαξ). Αοηή δ άνκδζδ ηδξ πίζηδξ
πνμηαθμφζε μδφκδ ζημκ άβζμ· βζ‟ αοηυ, ιεηά απυ άδεζα ημο δβμοιέκμο ηδξ ιμκήξ,
πήβε ζημ Δθ-Αζιμοκεΐκ.
Δηεί πνμζήθεε εκχπζμκ ημο δζμζηδηή ημο ζηναηυπεδμο ηςκ Ανάαςκ ηαζ ημκ
νχηδζε: «Δίκαζ αθήεεζα υηζ θέηε πςξ μ Θευξ δεκ έπεζ Τζυ απυ ηδ δζηή Σμο θφζδ ηαζ
μοζία;». Ο δζμζηδηήξ ημφ απμηνίεδηε: «Διείξ ανκμφιαζηε κα θέβεηαζ ηάηζ ηέημζμ βζα
ημκ Θευ ηαζ ημ απμννίπημοιε ελμθμηθήνμο». Συηε μ άβζμξ είπε ζημκ Άνααα δζμζηδηή
υηζ εα πνέπεζ κα απμννζθεεί ιυκμ υηζ μ Τζυξ ημο Θεμφ βεκκήεδηε ιε βέκκδζδ απυ
βμκείξ, ηαζ υηζ πίζηδ ιαξ είκαζ υηζ μ Κφνζμξ Υνζζηυξ είκαζ Θευξ εη Θεμφ ηαζ Φςξ εη
Φςηυξ. Ο δζμηδηήξ ημφ απάκηδζε: «ηδκ πίζηδ ιαξ, αοηυ είκαζ αθαζθδιία». Ο άβζμξ
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ημο είπε υηζ δ Αβία Γναθή θέεζ: «πμζμξ πζζηεφεζ ζημκ Τζυ έπεζ γςή αζχκζα· υπμζμξ
υιςξ δεκ πζζηεφεζ ζημκ Τζυ δεκ εα δεζ γςή, αθθά δ μνβή ημφ Θεμφ εα ιέκεζ επάκς
ημο» (Ηςάκκδξ 3:36).
Ο δζμζηδηήξ ελμνβίζεδηε αημφβμκηάξ ημ αοηυ ηαζ δζέηαλε ημοξ ζηναηζχηεξ ημο
κα ηειαπίζμοκ ημκ άβζμ ζε ημιιάηζα ηαζ κα ημκ νίλμοκ ζηδ εάθαζζα. Οζ πζζημί
πενζζοκέθελακ ηα ηειάπζα απυ ημ ζχια ημο, ηα ηφθζλακ ζε ζάαακα ηαζ ηα εκηαθίαζακ.
Σέθμξ, υνζζακ διένα ικήιδξ ημο αβίμο Μδκά ηδκ διένα αοηή.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Aκήλ.

Ημέπα δεκάηη ογδόη ηος μηνόρ Αμζίπ
1) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Μειεηίνπ ηνπ νκνινγεηνχ, παηξηάξρνπ
Αληνρείαο.
1) Σδκ διένα αοηή ηαηά ημ έημξ 381 ι.Υ. ημζιήεδηε μ άβζμξ Μεθέηζμξ μ
μιμθμβδηήξ, παηνζάνπδξ Ακηζμπείαξ, μ μπμίμξ πεζνμημκήεδηε επίζημπμξ εααζηείαξ
ηαηά ημ έημξ 357 ι.Υ. Λυβς ηδξ αζέαεζαξ ηςκ ηαημίηςκ ηδξ επζζημπήξ ημο, έθοβε
απυ αοηήκ ηαζ έγδζε ιμκήνδ αίμ ημκηά ζηδκ πυθδ Υαθέπζ ηδξ ονίαξ. Καηά ημ έημξ
360 ι.Υ. ελεθέβδ παηνζάνπδξ Ακηζμπείαξ, επί ηςκ διενχκ ημο Κςκζηάκηζμο, βζμο ημφ
Μεβάθμο Κςκζηακηίκμο.
Ο άβζμξ Μεθέηζμξ ήηακ έκαξ ελαζνεηζηυξ θυβζμξ, ηαζ έκαξ άκενςπμξ ιεζθίπζμξ
ηαζ αβαπδηυξ ζε υθμοξ. ηακ εβηαηαζηάεδηε ζηδκ Ακηζυπεζα, ακηέδναζε ηαηά ηςκ
Ανεζακχκ ηαζ ημοξ ηνάηδζε ιαηνζά απυ ημοξ καμφξ. ηακ μ αοημηνάημναξ ημ έιαεε,
ημκ ελυνζζε ηαηά ημ πνχημ έημξ ηδξ παηνζανπείαξ ημο. Συηε μζ εοβεκείξ ηδξ
Ακηζμπείαξ, μζ επίζημπμζ ηαζ μζ πνεζαφηενμζ ζοβηεκηνχεδηακ ηαζ γήηδζακ απυ
ημζκμφ απυ ημκ αοημηνάημνα ηδκ επζζηνμθή ημο παηνζάνπδ ζημκ ενυκμ ημο. Απυ
κηνμπή πνμξ υθμοξ αοημφξ, μ αοημηνάημναξ επακέθενε ημκ άβζμ Μεθέηζμ.
ηακ μ άβζμξ Μεθέηζμξ επέζηνερε, ηαηά ημ έημξ 362 ι.Υ., δεκ έπαρε ηδκ
ακηίδναζή ημο ηαηά ηςκ Ανεζακχκ. Αθυνζζε ημοξ ίδζμοξ ηαζ υζμοξ πίζηεοακ ζημ
δυβια ημοξ. Σμοξ ηαηαδείηκοε ηδκ πθάκδ ημοξ ηαζ ημοξ ελδβμφζε ηζξ αθαζθδιίεξ
ημοξ. Με ημ ηήνοβιά ημο αεααίςκε ηαζ ηαεζζημφζε ζαθέξ υηζ μ Τζυξ είκαζ ηδξ ίδζαξ
μοζίαξ ιε ημκ Παηένα, μιμμφζζμξ ιε Αοηυκ ζηδκ μοζία ηαζ ηδ εευηδηα. Οζ μπαδμί ημο
Ανείμο απάκηδζακ ζοημθακηχκηαξ ημκ άβζμ Μεθέηζμ εκχπζμκ ημο αοημηνάημνα
Οοάθεκηα, μ μπμίμξ ημκ ελυνζζε πάθζ ζε πχνα πμο ήηακ αηυιδ ιαηνφηενα απυ εηείκδ
υπμο είπε ελμνζζεεί πνχηα. ηακ έθεαζε ζημκ ηυπμ ηδξ ελμνίαξ ημο, μζ επίζημπμζ ηαζ
μζ παηένεξ πμο είπακ ελμνζζεεί απυ δζάθμνεξ πχνεξ ήθεακ ημκηά ημο ηαζ έιεζκακ ιαγί
ημο.
Ο άβζμξ Μεθέηζμξ δεκ ζηαιάηδζε κα δζδάζηεζ ηαζ κα ενιδκεφεζ υ,ηζ ήηακ
δοζκυδημ ζηδκ Αβία Γναθή. Οζ επζζημθέξ ημο έθεακακ ζημ πμίικζυ ημο, πανά ηδκ
απυζηαζδ, εδναζχκμκηαξ έηζζ ηδκ πίζηδ ημο πμζικίμο ζηδκ Αβία Σνζάδα. Κήνοηηε ηδκ
πίζηδ ηδξ οκυδμο ηδξ Νζηαίαξ ηαζ ακηέηνμοε ηζξ δζδαζηαθίεξ ημο Ανείμο.
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Έιεζκε ζηδκ ελμνία επί πμθθά έηδ, έςξ υημο επέζηνερε ζηδκ Ακηζυπεζα ηαηά ημ
έημξ 378 ι.Υ. Δπίζδξ, ήηακ πανχκ ζηδ φκμδμ ηδξ Κςκζηακηζκμοπυθεςξ ημ έημξ 381
ι.Υ. Καηυπζκ ημζιήεδηε εκ εζνήκδ.
Ο άβζμξ Ηςάκκδξ μ Υνζζυζημιμξ εβηςιίαζε ημκ άβζμ Μεθέηζμ ηαηά ηδκ διένα
ηδξ εμνηήξ ημο, ηαηαδεζηκφμκηαξ ημ πυζμ ιεβάθμξ ήηακ ηαζ ημ υηζ δεκ είπε ιζηνυηενμ
ακάζηδια απυ ημοξ απμζηυθμοξ ζηδκ μθεζθμιέκδ ηζιή, θυβς ηςκ υζςκ οπέζηδ ζηδκ
ελμνία ηαζ θυβς ηδξ ηαπεζκχζεχξ ημο πάνζκ ηδξ μνεμδυλμο πίζηεςξ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Aκήλ.

Ημέπα δεκάηη ενάηη ηος μηνόρ Αμζίπ
1) Μλήκε ηεο αλαθνκηδήο
Μαξηηληαλνχ ηνπ κνλαρνχ.

ησλ

ιεηςάλσλ

ηνπ

αγίνπ

1) Σδκ διένα αοηή ηζιμφιε ηδ ικήιδ ηδξ ακαημιζδήξ ηςκ
θεζράκςκ ημο αβίμο ιμκαπμφ Μανηζκζακμφ, ημο πκεοιαηζημφ αεθδηή,
απυ ηδκ Αεήκα ζηδκ Ακηζυπεζα. Ο άβζμξ Μανηζκζακυξ, αθμφ μδήβδζε
ιζα ιμζπαθίδα ζηδ ιεηάκμζα ηαζ ηαηυπζκ ζημκ ιμκαπζζιυ, ηδκ
εβηαηέζηδζε ζε ηάπμζα βοκαζηεία ιμκή. Μεηά πήβε ζε έκα κδζί ηαζ
επζζηέθεδηε πμθθέξ πχνεξ. Σέθμξ, ήθεε ζηδκ Αεήκα, υπμο έιεζκε βζα θίβμ, έςξ υημο
36
αννχζηδζε ηαζ ημζιήεδηε εκ εζνήκδ .
Ο άβζμξ Γδιήηνζμξ, παηνζάνπδξ Ακηζμπείαξ, ακέθααε ηδκ πνμζπάεεζα βζα ηδκ
ακαημιζδή ηςκ θεζράκςκ ημο αβίμο επί ηδξ ααζζθείαξ ημο αζεαμφξ αοημηνάημνα
Οοάθεκηα. Γζα ημκ ζημπυ αοηυ, έζηεζθε ζενείξ ζηδκ Αεήκα, μζ μπμίμζ ιεηέθενακ ιε
ιεβάθεξ ηζιέξ ημ ζχια ημο αβίμο Μανηζκζακμφ ζηδκ Ακηζυπεζα. Σμ ημπμεέηδζακ ζε
ζανημθάβμ ηαζ υνζζακ κα ηζιάηαζ δ ικήιδ ηδξ ακαημιζδήξ ηςκ θεζράκςκ ημο ηαηά
ηδκ διένα αοηή.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Aκήλ.

Ημέπα εικοζηή ηος μηνόρ Αμζίπ
1) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Πέηξνπ, εηθνζηνχ πξψηνπ παηξηάξρνπ Αιεμαλδξείαο.
2) Μλήκε ησλ αγίσλ καξηχξσλ Βαζηιείνπ, Θενδψξνπ θαη Σηκφζενπ.
1) Σδκ διένα αοηή ηαηά ημ έημξ 370 ι.Υ. ημζιήεδηε μ εοθμβδιέκμξ παηέναξ
αααάξ Πέηνμξ μ δεφηενμξ, εζημζηυξ πνχημξ παηνζάνπδξ Αθελακδνείαξ, μ μπμίμξ
δζαδέπεδηε ημκ δζδάζηαθυ ημο άβζμ Αεακάζζμ ημκ Απμζημθζηυ. Ο αααάξ Πέηνμξ μ
36

Ζ ημίιδζή ημο πενζβνάθεηαζ ζηδκ εζημζηή πνχηδ ημο ιδκυξ Μπαζυκξ.
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δεφηενμξ οπέιεζκε πμθθέξ δμηζιαζίεξ απυ ημοξ μπαδμφξ ημο Ανείμο, μζ μπμίμζ
πνμζπάεδζακ πμθθέξ θμνέξ κα ημκ θμκεφζμοκ, εηείκμξ υιςξ ημοξ λέθεοβε.
Ακαβηάζεδηε κα ηνοθηεί βζα δφμ έηδ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ μπμίςκ μζ Ανεζακμί
έααθακ ζηδ εέζδ ημο ηάπμζμκ μκυιαηζ Λμφηζμ. Παν‟ υθα αοηά, μζ πζζημί ηαηάθενακ
κα απμιαηνφκμοκ ημκ ρεοημπαηνζάνπδ Λμφηζμ ηαζ κα επακαθένμοκ ημκ αααά Πέηνμ,
μ μπμίμξ έιεζκε ζημκ ενυκμ ημο αηυιδ έλδ έηδ, υθα έηδ δζςβιχκ, ηαηά ηδ δζάνηεζα
ηςκ μπμίςκ ακηζζηεηυηακ ζημοξ Ανεζακμφξ. ηακ μθμηθήνςζε μηηχ έηδ ζημκ ενυκμ,
μ Κφνζμξ ημκ ακάπαοζε απυ ημκ ηυπμ ημο ηυζιμο ημφημο ηαζ ημκ μδήβδζε ζηδκ
αζχκζα ιαηανζυηδηα.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο. Aκήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ηζιμφιε ηδ ικήιδ ηςκ αβίςκ Βαζζθείμο, Θεμδχνμο ηαζ
Σζιμεέμο, μζ μπμίμζ ιανηφνδζακ ζηδκ Αθελάκδνεζα.
Οη πξνζεπρέο ηνπο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Aκήλ.

Ημέπα εικοζηή ππώηη ηος μηνόρ Αμζίπ
1) Δνξηή ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο.
2) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ Ολεζίκνπ, καζεηνχ ηνπ απνζηφινπ Παχινπ.
3) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Γαβξηήι, πεληεθνζηνχ εβδφκνπ παηξηάξρνπ
Αιεμαλδξείαο.
4) H θνίκεζε ηνπ αγίνπ Εαραξίνπ, επηζθφπνπ αρά.
1) Σδκ διένα αοηή ηζιμφιε εμνηαζηζηά ηδκ αβκή Γέζπμζκα
Πανεέκμ Μανία, ηδ Θεμηυημ, ηδ ιδηένα ημο Λυβμο, απυ ηδκ
μπμία πνμήθεε δ ζςηδνία ημο Αδάι ηαζ ηςκ απμβυκςκ ημο.
Οη πξεζβείεο ηεο αο είλαη καδί καο. Aκήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ιανηφνδζε μ άβζμξ Οκήζζιμξ, ιαεδηήξ ημο
αβίμο απμζηυθμο Παφθμο. Ο άβζμξ Οκήζζιμξ ήηακ δμφθμξ εκυξ
Ρςιαίμο μκυιαηζ Φζθήιμκμξ, μ μπμίμξ μδδβήεδηε ζηδκ πίζηδ απυ ηα
πένζα ημο απμζηυθμο Παφθμο, υηακ άημοζε ημ ηήνοβιά ημο ζηδ
Ρχιδ.
Ο Φζθήιςκ ακαπχνδζε απυ ηδ Ρχιδ βζα επαββεθιαηζημφξ
θυβμοξ ηαζ πήνε ιαγί ημο, ακάιεζα ζε άθθμοξ δμφθμοξ ημο, ηαζ ημκ
Οκήζζιμ. Δηεί μ δζάαμθμξ πανέζονε ημκ Οκήζζιμ, ιε απμηέθεζια κα
ηθέρεζ ηα πνήιαηα ημο ηονίμο ημο ηαζ κα ηναπεί ιεηά ζε θοβή βζα ηδ
Ρχιδ. Με εέθδια Θεμφ υιςξ, μ Οκήζζιμξ πήβε ζε έκα ηήνοβια ημο απμζηυθμο
Παφθμο, ηαζ θφθαλε ηα θυβζα ημο ηδνφβιαημξ ζηδκ ηανδζά ημο. Οδδβήεδηε θμζπυκ
ζηδκ πίζηδ απυ ηα πένζα ημο απμζηυθμο Παφθμο ηαζ δ ηανδζά ημο βέιζζε απυ πάνδ
ηαζ θυαμ Θεμφ. Θοιήεδηε υζα είπε ηθέρεζ απυ ημκ ηφνζυ ημο ηαζ απυ άθθμοξ, ηαζ,
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ηαεχξ δεκ ημο είπε ιείκεζ ηίπμηε απυ ηα ηθειιέκα πνήιαηα, χζηε κα ηα επζζηνέρεζ
ζημοξ κυιζιμοξ ηαηυπμοξ ημοξ, θοπήεδηε πμθφ ηαζ ιίθδζε ζημκ απυζημθμ Παφθμ
ζπεηζηά ι‟ αοηυ.
Ο απυζημθμξ Παφθμξ, αθμφ ημκ πανδβυνδζε, έβναρε ιζα επζζημθή ζημκ ηφνζμ
ημο Οκδζίιμο, ημκ Φζθήιμκα, ζηδκ μπμία ημκ εκδιένςκε υηζ μ Οκήζζιμξ αημθμοεεί
πθέμκ ημκ Υνζζηυ, θέβμκηάξ ημο: «ε παναηαθχ ζπεηζηά ιε ημ ηέηκμ ιμο Οκήζζιμ,
ημκ μπμίμ βέκκδζα υηακ ήιμοκ δέζιζμξ…». Ο απυζημθμξ Παφθμξ γδημφζε ζηδκ
επζζημθή αοηή απυ ημκ Φζθήιμκα κα θενεεί ηαθά ζημκ Οκήζζιμ ηαζ κα ιδκ ημο
οπεκεοιίζεζ ηζ είπε ηάκεζ, αθθά κα εεςνήζεζ υηζ ηα πνήιαηα πμο έπαζε ημο ηα μθείθεζ
μ ίδζμξ μ απυζημθμξ Παφθμξ.
ηακ μ Οκήζζιμξ πήβε ηδκ επζζημθή ζημκ ηφνζυ ημο Φζθήιμκα, εηείκμξ πάνδηε
πμο πνμζήθεε ζηδκ πίζηδ ημο ηαζ πμο ιεηεκυδζε, ηαζ ημο θένεδηε υπςξ ημο γήηδζε μ
απυζημθμξ. Δπζπθέμκ ημο πνμζέθενε ηζ άθθα πνήιαηα, αθθά μ Οκήζζιμξ ανκήεδηε,
θέβμκηαξ: «Δίιαζ πθμφζζμξ ιε ημκ Υνζζηυ». Καηυπζκ απμπαζνέηζζε ημκ Φζθήιμκα ηαζ
επέζηνερε ζηδ Ρχιδ.
Ο άβζμξ Οκήζζιμξ ζοκέπζζε κα οπδνεηεί ημκ απυζημθμ Παφθμ ιέπνζ ημ
ιανηφνζυ ημο απμζηυθμο, Έπεζηα αλζχεδηε κα πεζνμημκδεεί ζενέαξ. Μεηά ημ ιανηφνζμ
ημο απμζηυθμο Παφθμο, μ δζμζηδηήξ ηδξ Ρχιδξ ζοκέθααε ημκ Οκήζζιμ ηαζ ημκ
ελυνζζε ζε έκα κδζί. Έιεζκε εηεί ηδνφηημκηαξ ηαζ ααπηίγμκηαξ ημοξ ηαημίημοξ ημο
κδζζμφ. ηακ ήθεε μ δζμζηδηήξ ζημ κδζί, ημκ ανήηε κα μδδβεί ημκ ηυζιμ ζηδκ πίζηδ
ημο Κονίμο Υνζζημφ. Συηε, αθμφ ημκ έδεζνακ ακδθεχξ ηαζ ημο έζπαζακ ηα πυδζα,
πανέδςζε ημ πκεφια ημο.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο. Aκήλ.
3) Σδκ αοηή διένα ηαηά ημ έημξ 911 ι.Υ. ημζιήεδηε μ ιέβαξ παηέναξ άβζμξ
Γαανζήθ, πεκηδημζηυξ έαδμιμξ παηνζάνπδξ Αθελακδνείαξ, μ μπμίμξ έβζκε ιμκαπυξ ζε
κεανή δθζηία ηαζ αζηήεδηε έκημκα ζηδ θαηνεία ημο Θεμφ. Αβαπμφζε ημκ ιμκήνδ αίμ
ηαζ έηθαζβε πμθφ ηαηά ηδκ πνμζεοπή, γδηχκηαξ εενιά απυ ημκ Κφνζμ Υνζζηυ κα ημκ
ζχγεζ απυ ηζξ ιεεμδείεξ ημο δζααυθμο.
ηακ ημζιήεδηε μ αααάξ Μζπαήθ, πεκηδημζηυξ έηημξ πάπαξ, ελέθελακ δζάδμπυ
ημο ημκ αααά Γαανζήθ, μ μπμίμξ, πανά ηδ εέθδζή ημο, πεζνμημκήεδηε ηαηά ημ έημξ
900 ι.Υ. Φνυκηζζε ιε ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ ηα εηηθδζζαζηζηά γδηήιαηα. Χζηυζμ, ηα
παηνζανπζηά ημο ηαεήημκηα δεκ ημκ ειπυδζγακ απυ ηδκ άζηδζδ ηαζ ηδ θαηνεία.
Σμκ πενζζζυηενμ ηαζνυ ημκ πενκμφζε ζηδκ ένδιμ, ηαζ, υπμηε είπε κα θνμκηίζεζ
ηάπμζεξ οπμεέζεζξ ζημ Κάζνμ ή ηδκ Αθελάκδνεζα, έθεοβε ηαζ ιεηά επέζηνεθε ζηδκ
ένδιμ. Πάθεοε ηαηά ηδξ ζανηυξ ηαζ ημο δζααυθμο αολάκμκηαξ ηδ κδζηεία, ηδκ
αβνοπκία, ηδκ πνμζεοπή ηαζ ηδκ ηαπείκςζδ. οκήεζγε κα λοπκάεζ ηδ κφηηα, κα νίπκεζ
επάκς ημο έκα ημονέθζ, κα παίνκεζ έκα ζζδενέκζμ θανάζζ, κα βονκάεζ ηα θμοηνά ηςκ
ηεθθζχκ ηςκ ιμκαπχκ ηαζ κα ηα ηαεανίγεζ. Αοηυ ημ έηακε επί πμθθά έηδ, έςξ υημο μ
Κφνζμξ, αθέπμκηαξ ηδ ζεικυηδηα ηαζ ηδκ ηαπείκςζδ ηδξ ηανδζάξ ημο, ημκ ακαημφθζζε
απυ ημοξ πυκμοξ ηαζ ημο έδςζε ηδ πάνδ ηδξ κίηδξ επί ηδξ αιανηίαξ ηαζ ηδξ ζανηυξ. Ο
άβζμξ αοηυξ παηέναξ, αθμζζςιέκμξ ςξ παηνζάνπδξ ζηδκ άζηδζδ, ηδ θαηνεία ηαζ ημ
ηήνοβια επί έκηεηα έηδ, ημζιήεδηε εκ εζνήκδ.
282

Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
4) Σδκ αοηή διένα ημζιήεδηε μ άβζμξ Εαπανίαξ, επίζημπμξ απά. Ήηακ βζμξ εκυξ
βναθέα μκυιαηζ Ηςάκκδ, μ μπμίμξ άθδζε ηδκ ενβαζία ημο ηαζ πεζνμημκήεδηε ζενέαξ.
Ο Εαπανίαξ ιεβάθςζε ιεθεηχκηαξ θζθμθμβζηά ηαζ ενδζηεοηζηά εέιαηα.
ηακ ιεβάθςζε, μ ηοαενκήηδξ Δθ-Οοαγήν ημκ δζυνζζε βναθέα ζηδκ αοθή ημο.
Ανβυηενα μ Εαπανίαξ ζοιθχκδζε ιε έκακ θίθμ ημο μκυιαηζ Πημθειαίμ, μ μπμίμξ
ήηακ δζμζηδηήξ ηδξ πυθεςξ απά, κα αθήζμοκ ηδκ ενβαζία ημοξ ηαζ κα πάκε ζηδκ
ένδιμ κα βίκμοκ ιμκαπμί. Ζ απυθαζή ημοξ αοηή ζοκέπεζε ιε ηδκ έθεοζδ εκυξ
ιμκαπμφ απυ ηδ ιμκή ημο αβίμο Ηςάκκμο ημο Κμθμαμφ. Έηζζ, απμθάζζζακ κα πάκε
ιαγί ημο ζηδ ιμκή. ηακ μ ηοαενκήηδξ ημ έιαεε αοηυ, ημοξ ειπυδζζε κα πάκε.
Λίβεξ διένεξ ιεηά, είδακ έκα υναια ζημ μπμίμ ηάπμζμξ ημοξ νςημφζε: «Γζαηί
δεκ ηδνήζαηε ηδκ οπυζπεζή ζαξ;». Αιέζςξ έθοβακ ηνοθά ιε ηαηεφεοκζδ πνμξ ηδκ
ένδιμ, πςνίξ κα βκςνίγμοκ ημκ δνυιμ. Πδβαίκμκηαξ, ζοκάκηδζακ, εείς εεθήιαηζ,
έκακ ιμκαπυ πμο ημοξ πήβε ζηδ ιμκή ημο αβίμο Ηςάκκμο ημο Κμθμαμφ. ηακ μζ θίθμζ
ημοξ ημ έιαεακ, έθααακ επζζημθή απυ ημκ ηοαενκήηδ βζα κα ημοξ θένμοκ πίζς, αθθά
μ Κφνζμξ ιαηαίςζε ηδ αμοθή ημοξ. ζμ βζα ημκ Εαπανία ηαζ ημκ θίθμ ημο, εκδφεδηακ
ημ ιμκαπζηυ νάζμ ηαζ αβςκίζεδηακ ιε πμθθή άζηδζδ. θα αοηά έθααακ πχνα επί
ηςκ διενχκ ημο αβίμο αααά Γηααάνβηα ηαζ ημο αβίμο αααά Aαναάι, μζ μπμίμζ ήηακ
βζ‟ αοημφξ μζ ηαθφηενμζ ηαεμδδβδηέξ.
ηακ ημζιήεδηε μ επίζημπμξ απά, ημ πμίικζμ έζηεζθε επζζημθή ζημκ παηένα
παηνζάνπδ γδηχκηαξ ημο κα βίκεζ μ Εαπανίαξ επίζημπυξ ημοξ. Μεηά απ‟ αοηυ, μ
παηνζάνπδξ πεζνμηυκδζε ημκ Εαπανία, πανά ηδ εέθδζή ημο. Καηά ηδ πεζνμημκία ημο,
υηακ μ παηνζάνπδξ ήηακ έημζιμξ κα αημοιπήζεζ ηα πένζα ημο επάκς ζημ ηεθάθζ ημο
Εαπανία, έκα θςξ έθαιρε ζηδκ εηηθδζία, ηαζ ημ πνυζςπμ ημο αβίμο έθαιρε ζακ
θςηεζκυξ αζηέναξ.
ηακ έθεαζε ζηδκ επζζημπή ημο, μ θαυξ αβαθθίαζε ηαζ αβήηε κα ημκ
πνμτπακηήζεζ ιε ιεβάθεξ ηζιέξ. Ζ Δηηθδζία θςηίζεδηε απυ ηζξ δζδαπέξ ημο. Ο άβζμξ
Εαπανίαξ ήηακ δεζκυξ νήημναξ ηαζ πθήνδξ Υάνζημξ. οκέβναρε πμθθά άνενα, δζδαπέξ
ηαζ μιζθίεξ. Αθμφ έιεζκε ζημκ ενυκμ επί ηνζάκηα έηδ, ημζιήεδηε εκ εζνήκδ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Aκήλ.

Ημέπα εικοζηή δεςηέπα ηος μηνόρ Αμζίπ
1) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ απηζθφπνπ Μαξνπζά.
1) Σδκ διένα αοηή δ Δηηθδζία ηζιά ηδ ικήιδ ηδξ ημζιήζεςξ ημο αβίμο Μανμοεά,
37
επζζηυπμο Μανγζθενηάη , ηαζ ηδξ ακαημιζδήξ ηςκ θεζράκςκ ηςκ αβίςκ πμο
ιανηφνδζακ εηεί επί ηςκ διενχκ ημο αοημηνάημνα Γζμηθδηζακμφ.
37

Σμ υκμια αοηυ είκαζ πενζζηήξ πνμέθεοζδξ.
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Ο άβζμξ Μανμοεάξ ήηακ άκενςπμξ εονοιαεήξ ηαζ δίηαζμξ. Γζα ημκ θυβμ αοηυ, μ
αοημηνάημναξ Θεμδυζζμξ, παηέναξ ημο Ανηαδίμο ηαζ ημο Οκμνίμο, ημκ επέθελε ςξ
πνέζαο ηαθήξ εεθήζεςξ πνμξ ημκ ααζζθζά ηδξ Πενζίαξ απμφν ημκ δεφηενμ, βζα κα
δζαπναβιαηεοεεί ιαγί ημο ημοξ υνμοξ ηδξ ακαηςπήξ πμο ήεεθακ αιθυηενμζ κα
οπμβνάρμοκ. Ο ααζζθζάξ απμφν ημκ ηαθςζυνζζε ηαζ ημκ θζθμλέκδζε ζε ααζζθζηυ
μίηδια.
ηακ μ άβζμξ Μανμοεάξ έιαεε υηζ μ ααζζθζάξ είπε ιζα δαζιμκζζιέκδ ηυνδ,
γήηδζε κα ημο ηδ θένμοκ. Καηυπζκ πνμζεοπήεδηε βζ‟ αοηήκ ηαζ ηδ εενάπεοζε. Ο
ααζζθζάξ απμφν ηαηαπάνδηε ηαζ έβζκε πζυ εοβεκζηυξ ιε ημκ άβζμ Μανμοεά.
Έηζζ, μ άβζμξ γήηδζε απυ ημκ ααζζθζά κα ημο δχζεζ ηα θείρακα ηςκ αβίςκ πμο
ιανηφνδζακ ζηδκ Πενζία. Ο ααζζθζάξ ημφ έδςζε ηδκ άδεζα κα ηα πάνεζ. Ο άβζμξ πήνε
ηα θείρακα, βζα ηα μπμία έηηζζε καυ ηαζ έκα ιεβάθμ θνμφνζμ βφνς ημο. Ανβυηενα
ηηίζεδηε μθυηθδνδ πυθδ εκηυξ ηςκ ηεζπχκ ημο θνμονίμο, δ μπμία πήνε ημ υκμια
«Μανμοεάξ».
Αθμφ μ άβζμξ μθμηθήνςζε ηδκ απμζημθή ημο, επέζηνερε ζημκ αοημηνάημνα
Θεμδυζζμ, ηαζ έιεζκε ζηδ Ρχιδ ιέπνζ ηδκ ημίιδζή ημο.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Aκήλ.

Ημέπα εικοζηή ηπίηη ηος μηνόρ Αμζίπ
1) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ Δπζεβίνπ, γηνπ ηνχ ζπγθιεηηθνχ Βαζηιείδε.
1) Σδκ διένα αοηή ιανηφνδζε μ άβζμξ Δοζέαζμξ, βζμξ ημο ζοβηθδηζημφ Βαζζθείδδ.
Ο άβζμξ αοηυξ ήηακ έκαξ απυ ημοξ ζηναηζχηεξ πμο πμθέιδζακ ηαηά ηςκ Πενζχκ.
ηακ μ Γζμηθδηζακυξ εβηαηέθεζρε ηδκ πίζηδ, μ Βαζζθείδδξ εκδιένςζε ημκ βζμ ημο
Δοζέαζμ βζ‟ αοηυ πμο έηακε μ Γζμηθδηζακυξ. Ο άβζμξ Δοζέαζμξ εκδιένςζε ιε ηδ ζεζνά
ημο βζα ημ εέια αοηυ ημοξ αβίμοξ ζοκηνυθμοξ ημο Απάημνα, Ημφζημ, Δοηθείδδ ηαζ
Θευδςνμ. Απμθάζζζακ μιυθςκα κα πφζμοκ ημ αίια ημοξ ζημ υκμια ημο Κονίμο
Υνζζημφ.
ηακ ηεθείςζε μ πυθειμξ, επέζηνερακ ζηδκ Ακηζμπεία ηναηχκηαξ ηα θάαανα
ηδξ κίηδξ. Ο αοημηνάημναξ αβήηε έλς πνμξ ζοκάκηδζή ημοξ ηαζ ημοξ γήηδζε κα
πνμζηοκήζμοκ ιαγί ημο ηα είδςθά ημο, αθθά ανκήεδηακ υθμζ ημοξ. Ο Δοζέαζμξ έζονε
ημ λίθμξ ημο ηαζ πνμζπάεδζε κα θμκεφζεζ ημκ Γζμηθδηζακυ ηαζ υθμοξ εηείκμοξ πμο
ημκ ζοκυδεοακ, αθθά μ Γζμηθδηζακυξ εηνάπδ ζε θοβή ηαζ ελαθακίζεδηε. Ακ μ
Βαζζθείδδξ δεκ ήηακ πανχκ εηεί, μ Δοζέαζμξ ηαζ μζ θίθμζ ημο εα είπακ θμκεφζεζ υθμοξ
ημοξ δβειυκεξ.
Ο Ρςιακυξ, έκαξ απυ ημοξ αοημηναημνζημφξ αλζςιαημφπμοξ, ζοιαμφθεοζε ημκ
Γζμηθδηζακυ κα ζηείθεζ ελμνία ημκ Δοζέαζμ ζηδκ Αίβοπημ ηαζ κα ημκ θμκεφζεζ εηεί.
Έζηεζθε θμζπυκ ημκ Δοζέαζμ ζημκ δζμζηδηή ηδξ Αζβφπημο Μαονζακυ, μ μπμίμξ ημκ
οπέααθε ζημ ααζακζζηήνζμ ημο ηνμπμφ, ημκ έδεζνε ακδθεχξ ηαζ πνμζπάεδζε κα ημο
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δζαιεθίζεζ ημ ζχια. ιςξ, μ Κφνζμξ ημο έζηεθκε άββεθυ Σμο κα ημκ εκδοκαιχκεζ
ζηζξ εθίρεζξ, κα ημκ πανδβμνεί ηαζ κα ημο εεναπεφεζ ηζξ πθδβέξ.
Ο Κφνζμξ έδεζλε ζημκ Δοζέαζμ ζε υναια ημκ πανάδεζζμ ηαζ ηζξ ιμκέξ ηςκ
αβίςκ, ημοξ ηυπμοξ πμο είπε εημζιάζεζ βζα ημκ ίδζμκ, βζα ημκ παηένα ημο ηαζ βζα ημκ
αδεθθυ ημο, ηαζ δ ροπή ημο αβαθθίαζε. Ο δζμζηδηήξ δζέηαλε κα ημκ ηάρμοκ ζε
πονςιέκμ ηθίαακμ έλς απυ ηδκ πυθδ Ακάξ. Άββεθμξ Κονίμο ήθεε ηαζ έζαδζε ηδ
θςηζά ηαζ έαβαθε ημκ άβζμ Δοζέαζμ ζχμ. Σεθζηά μ δζμζηδηήξ δζέηαλε κα ημκ
απμηεθαθίζμοκ· έηζζ, μ άβζμξ Δοζέαζμξ έθααε ημκ ζηέθακμ ημο ιανηονίμο.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Aκήλ.

Ημέπα εικοζηή ηεηάπηη ηος μηνόρ Αμζίπ
1) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ επηζθφπνπ Αγαπεηνχ.
2) Σν καξηχξην ησλ αγίσλ Σηκνζένπ θαη Μαηζίνπ.
1) Σδκ διένα αοηή ημζιήεδηε μ άβζμξ επίζημπμξ Αβαπδηυξ, μ μπμίμξ βεκκήεδηε
απυ πνζζηζακμφξ βμκείξ ηαζ έγδζε επί ηςκ διενχκ ηςκ αζεαχκ αοημηναηυνςκ
Γζμηθδηζακμφ ηαζ Μαλζιζακμφ. Οζ βμκείξ ημο ημκ ακέενερακ πνζζηζακζηά, ηαζ
ανβυηενα πεζνμημκήεδηε δζάημκμξ. Καηυπζκ πήβε ζε ιζα ιμκή, υπμο δζαημκμφζε ημοξ
βένμκηέξ ηδξ. Έιαεε απυ αοημφξ ηδκ άζηδζδ ηαζ ηδ θαηνεία, ηαζ ημο έβζκακ μζηείεξ δ
κδζηεία ηαζ δ πνμζεοπή. ηακ δζέημπηε ηδκ απμπή απυ ηνμθή, έηνςβε υζπνζα.
Αολήεδηε ζημκ αζηδηζηυ ημο αίμ ηαζ ζε υθεξ ηζξ ανεηέξ, ηαζ μ Θευξ ηέθεζε δζ‟ αοημφ
πμθθά εαφιαηα, ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ είκαζ ηαζ ηα αηυθμοεα:
Θενάπεοζε έκα ημνίηζζ απυ ηδκ αζεέκεζά ημο, δ μπμία ημ είπε ηαηααάθεζ ηαζ ημ
ηαθαζπςνμφζε βζα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια, εκχ μζ βζαηνμί είπακ απμηφπεζ κα ημ
εεναπεφζμοκ. Μζα άθθδ θμνά, ιεηά απυ πνμζεοπή ημο αβίμο μ Θευξ ελμθυενεοζε έκα
εδνίμ πμο ηαηαζπάναγε ημοξ ακενχπμοξ. Δπίζδξ, ιε ηζξ πνμζεοπέξ ημο αβίμο, μ Θευξ
πάνζζε ηδκ ίαζδ ζε πμθθμφξ αννχζημοξ.
Ζ θήιδ ηδξ αζηδηζηυηδηαξ, ηδξ δζηαζμζφκδξ ηαζ ηδξ δοκάιεςξ ηδξ πνμζεοπήξ
ημο αβίμο δζαδυεδηε πακημφ. ηακ μ δζμζηδηήξ Λμοηίκμξ άημοζε βζα ημκ άβζμ
Αβαπδηυ, ημκ πήνε ιε ηδ αία ηαζ ημκ ζηναημθυβδζε ζημ ζηνάηεοιά ημο. Κάηζ ηέημζμ
υιςξ δεκ ειπυδζζε ημκ άβζμ απυ ημ κα ζοκεπίζεζ ημκ αζηδηζηυ αίμ ηαζ ηδ θαηνεία ημο·
ακηζεέηςξ, αολήεδηε πενζζζυηενμ ζηδκ ανεηή.
Λίβμ ιεηά μ Θευξ αθάκζζε ημκ Γζμηθδηζακυ, μπυηε ιεηά απ‟ αοηυκ ακέθααε ηα
δκία ηδξ αοημηναημνίαξ μ εεμθζθήξ αοημηνάημναξ Κςκζηακηίκμξ μ Μέβαξ. Ο άβζμξ
Αβαπδηυξ εέθδζε κα απμηηήζεζ ηδκ εθεοεενία ημο ηαζ κα επζζηνέρεζ ζηδ ιμκή ημο. Ο
Θευξ απάκηδζε ζημ αίηδιά ημο.
Ο αοημηνάημναξ Κςκζηακηίκμξ είπε έκακ οπδνέηδ πμο ημο ήηακ πμθφ
αβαπδηυξ, θυβς ηςκ ανεηχκ ημο. Ο οπδνέηδξ αοηυξ είπε ηαηαθδθεεί απυ πμκδνυ
πκεφια, ημ μπμίμ ημκ ααζάκζγε. Κάπμζμζ θίθμζ ημο αοημηνάημνα ημκ ζοιαμφθεοζακ
κα γδηήζεζ απυ ημκ ζηναηζχηδ Αβαπδηυ κα πνμζεοπδεεί βζα ημκ οπδνέηδ ημο, χζηε κα
εεναπεοεεί. Ο αοημηνάημναξ ελεπθάβδ ιαεαίκμκηαξ υηζ οπήνπε έκαξ ιεηαλφ ηςκ
285

ζηναηζςηχκ πμο είπε ημ πάνζζια ηδξ ζάζεςξ. Ο αοημηνάημναξ έζηεζθε ακενχπμοξ ημο
ζημκ άβζμ Αβαπδηυ, μ μπμίμξ πνμζεοπήεδηε βζα ημκ οπδνέηδ, έηακε ημ ζδιείμ ημο
ζηαονμφ επάκς ημο, ηαζ μ Θευξ ημκ εενάπεοζε.
Ο αοημηνάημναξ πάνδηε ηαζ εέθδζε κα ημκ ακηαιείρεζ. ιςξ, μ άβζμξ
ανκήεδηε κα πάνεζ μπμζαδήπμηε ακηαιμζαή εηηυξ απυ ημ κα ημο πανίζεζ ηδκ
απμζηναηεία, χζηε κα επζζηνέρεζ ζημκ ηυπμ ηδξ αζηήζεχξ ημο. Ο αοημηνάημναξ ημο
ζηακμπμίδζε ηδκ επζεοιία ημο. Έηζζ, μ άβζμξ βφνζζε εηεί υπμο ήηακ πνζκ ηαζ έγδζε
ιμκήνδ αίμ. Μεηά απυ ηάπμζμ πνμκζηυ δζάζηδια, πεζνμημκήεδηε ζενέαξ.
ηακ μ επίζημπμξ ηδξ πυθδξ ημζιήεδηε, μ θαυξ γήηδζε απυ ημκ δβμφιεκμ ηδξ
ιμκήξ κα έθεεζ μ άβζζμξ, μπυηε εηείκμξ ημο έδςζε ηδκ άδεζα κα θφβεζ. Ο άβζμξ
Αβαπδηυξ πεζνμημκήεδηε επίζημπμξ ηαζ πμίιακε ημ πμίικζμ ημο Υνζζημφ ιε ηδ
ιεβαθφηενδ θνμκηίδα. Ο Θευξ ημφ δχνζζε ημ πάνζζια κα πνμθδηεφεζ ηαζ κα ηεθεί
εαφιαηα. Δπέπθδηηε ημοξ αιανηςθμφξ βζα υζα έηακακ ηνοθά. Δπέπθδηηε επίζδξ ημοξ
ζενείξ βζα ηδκ εβηαηάθεζρδ ηδξ δζδαπήξ ηαζ ηδξ ηαεμδήβδζδξ ημο πμζικίμο ημοξ.
ημκ αίμ ημο ηέθεζε πενζζζυηενα απυ εηαηυ εαφιαηα. Κμζιήεδηε ζε ααεζά
βδναηεζά.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο. Aκήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ιανηφνδζακ μ άβζμξ Σζιυεεμξ απυ ηδ Γάγα ηαζ μ άβζμξ
Μαηείαξ απυ ηδκ πυθδ Κμοξ.
Οη πξνζεπρέο ηνπο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Aκήλ.

Ημέπα εικοζηή πέμπηη ηος μηνόρ Αμζίπ
1) Σν καξηχξην ησλ αγίσλ Αξρίππνπ, Φηιήκνλνο θαη ηεο παξζέλνπ Λπθίαο.
2) Σν καξηχξην ησλ αγίσλ Κφλσλνο θαη Μελά.
1) Σδκ διένα αοηή ημζιήεδηακ μζ άβζμζ Άνπζππμξ, Φζθήιςκ ηαζ δ πανεέκμξ
Λοηία, μζ μπμίμζ πίζηεοζακ δζά ημο αβίμο απμζηυθμο Παφθμο υηακ ηήνοηηε ζηδ
Φνοβία.
Μζα ιένα βζυνηαγακ μζ εζδςθμθάηνεξ ηδκ εμνηή ηδξ εεάξ Ανηέιζδμξ. Οζ άβζμζ
ιπήηακ ζημκ καυ ηςκ εζδςθμθαηνχκ βζα κα δμοκ πχξ ηεθμφζακ ηζξ ζενμηεθεζηίεξ ημοξ.
Σμοξ είδακ θμζπυκ κα πνμζθένμοκ εοζίεξ ζηα είδςθα ηαζ κα ηα δμλμθμβμφκ.
Θείμξ γήθμξ ηαηέθθελε ηζξ ηανδζέξ ηςκ αβίςκ. Ββήηακ απυ ημκ καυ ηαζ πήβακ
ζηδκ εηηθδζία δζαηδνφζζμκηαξ ηδ δυλα ημο Κονίμο Υνζζημφ ηαζ δμλάγμκηαξ ημ άβζμ
υκμιά Σμο. ηακ μζ εζδμθμθάηνεξ άημοζακ βζα αοηυ πμο είπακ ηάκεζ μζ άβζμζ,
εκδιένςζε ημκ δζμζηδηή, μ μπμίμξ έηακε έθμδμ ζηδκ εηηθδζία ηαζ ημοξ ζοκέθααε.
Σμοξ οπέααθε ζε ααζακζζηήνζα ηνοπχκηαξ ιε ηαοηά ηανθζά ηα πθεονά ημοξ. Έπεζηα
πέηαλε ημκ άβζμ Άνπζππμ ζε έκακ θάηημ ηαζ δζέηαλε κα ημκ θζεμαμθήζμοκ, έςξ υημο
πανέδςζε ημ αβκυ πκεφια ημο. Ο άβζμξ Φζθήιςκ ηαζ δ αβία Λοηία οπεαθήεδζακ
επίζδξ ζε δζαθυνςκ εζδχκ ααζακζζηήνζα, έςξ υημο πανέδςζακ ηαζ αοημί ημ πκεφια
ημοξ.
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Οη πξνζεπρέο ηνπο αο είλαη καδί καο. Aκήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ιανηφνδζακ μ δζάημκμξ Κυκςκ απυ ηδ Ρχιδξ, ηαζ μ άβζμξ
Μδκάξ απυ ηδκ Κφπνμ.
Οη πξνζεπρέο ηνπο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Aκήλ.

Ημέπα εικοζηή έκηη ηος μηνόρ Αμζίπ
1) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ πξνθήηνπ Χζεέ.
2) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ Εαληφθ θαη ησλ εθαηφλ εηθνζηνθηψ νη νπνίνη ήηαλ
καδί ηνπ.
1) Σδκ διένα αοηή ημζιήεδηε μ άβζμξ πνμθήηδξ Χζδέ, έκαξ απυ ημοξ δχδεηα
εθάζζμκεξ πνμθήηεξ ημο Ηζναήθ. Ο δίηαζμξ αοηυξ άκενςπμξ πνμθήηεοζε επί ηςκ
διενχκ ηςκ ααζζθέςκ ημο Ημφδα Ογίμο, Ηςάεαι, Άπαγ ηαζ Δγεηίμο, ηαζ ημο ααζζθέα
ημο Ηζναήθ Ηενμαμάι (Χζδέ 1:1).
Ο πνμθήηδξ Χζδέ ακαθένεζ ζηδκ πνμθδηεία ημο αλζμζδιείςηα ηαζ
αλζμεαφιαζηα πνάβιαηα. Δπέπθδλε ηα ηέηκα ημο Ηζναήθ βζα ηζξ αιανηίεξ ηαζ ηα
παναζηναηήιαηά ημοξ, πνμεζδμπμζχκηαξ βζα ηα ηαηά πμο εα ημοξ έανζζηακ θυβς ηςκ
παναπηςιάηςκ ημοξ. Σμοξ οπμζπέεδηε υηζ αοηέξ μζ ζοιθμνέξ δεκ εα ζοιαμφκ εάκ
επέζηνεθακ ζημκ Κφνζμ ηαζ Θευ ημοξ.
Πνμθήηεοζε επίζδξ βζα ηα Πάεδ ημο ςηήνμξ ιαξ, βζα ηδκ Ακάζηαζή Σμο ηαζ
βζα ηδ ζςηδνία ημο ακενςπίκμο βέκμοξ. οβηεηνζιέκα, είπε: «Αοηυξ ιαξ άνπαλε,
Αοηυξ εα ιαξ βζαηνέρεζ. Αοηυξ ιαξ έπθδλε, Αοηυξ εα ιαξ εθεοεενχζεζ. Θα ιαξ
ακαγςμπμζήζεζ φζηενα απυ δφμ διένεξ. Καηά ηδκ ηνίηδ διένα εα ακαζηδεμφιε ηαζ
εα γμφιε εκχπζυκ Σμο. Καζ εα ιάεμοιε· αξ επζδζχλμοιε κα βκςνίζμοιε ημκ Κφνζμ»
(Χζδέ 6:1-3).
Αηυιδ πνμθήηεοζε υηζ εα ηαηανβδεεί ημ ηεκηνί ημο εακάημο ηαζ δ ελμοζία ημο
Άδδ, θέβμκηαξ: «Θα ημοξ ζχζς απυ ηα πένζα ημο Άδδ, ηαζ εα ημοξ θοηνχζς απυ ημκ
εάκαημ. Θάκαηε, πμφ είκαζ δ ηαηαδίηδ ζμο; Άδδ, πμφ είκαζ ημ ηεκηνί ζμο;» (Χζδέ
13:14). Καζ μ απυζημθμξ Παφθμξ επακαθαιαάκεζ: «Πμφ είκαζ, εάκαηε, ημ ηεκηνί ζμο;
Πμφ είκαζ, Άδδ, δ κίηδ ζμο;» (Α΄ Κμνζκείμοξ 15:55).
Ο πνμθήηδξ Χζδέ ημζιήεδηε ζε εοθμβδιέκδ πνμπςνδιέκδ δθζηία.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο. Aκήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ιανηφνδζακ ζηδκ Πενζία μ άβζμξ Εακηυη ηαζ μζ εηαηυκ
εζημζζμηηχ άβζμζ μζ μπμίμζ ήηακ ιαγί ημο. Ο ααζζθζάξ ηδξ Πενζίαξ Μπέπναι έθενε
ημοξ αβίμοξ αοημφξ εκχπζυκ ημο ηαζ ημοξ δζέηαλε κα πνμζηοκήζμοκ ημκ ήθζμ. Ο άβζμξ
Εακηυη ημφ είπε: «Γεκ εα πνμζηοκήζς ηακέκακ άθθμ εηηυξ απυ ημκ Θευ, ημκ
Γδιζμονβυ ημο δθίμο ηαζ ημο ζφιπακημξ ηυζιμο». Ο ααζζθζάξ ημφ είπε: «Ο ήθζμξ έπεζ
Θευ;». Ο άβζμξ ημο απμηνίεδηε: «Ναζ. Δίκαζ μ Κφνζμξ Υνζζηυξ, μ Θευξ ιαξ».
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Συηε μ ααζζθζάξ δζέηαλε κα ημκ απμηεθαθίζμοκ. Αθμφ μ άβζμξ πνμζεοπήεδηε, μ
δήιζμξ ημο απέημρε ηδκ ηεθαθή. Έκα θαιπνυ θςξ έθαιρε. θμζ μζ πανζζηάιεκμζ ημ
είδακ, μπυηε έηναλακ θέβμκηαξ: «Δίιαζηε υθμζ Υνζζηζακμί!». Ο ααζζθζάξ δζέηαλε κα
απμηεθαθζζεμφκ ηαζ αοημί. Έηζζ, έθααακ ημκ ζηέθακμ ημο ιανηονίμο.
Οη πξνζεπρέο ηνπο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Aκήλ.

Ημέπα εικοζηή εβδόμη ηος μηνόρ Αμζίπ
1) Ζ θνίκεζε ηνπ αγίνπ Δπζηαζίνπ, παηξηάξρνπ Αληηνρείαο.
1) Σδκ διένα αοηή ηαηά ημ έημξ 330 ι.Υ. ημζιήεδηε ζηδκ ελμνία μ άβζμξ
Δοζηάεζμξ, παηνζάνπδξ Ακηζμπείαξ. Δκενμκίζεδηε παηνζάνπδξ Ακηζμπείαξ επί ηδξ
ααζζθείαξ ημο δζηαίμο αοημηνάημνα Κςκζηακηίκμο ημο Μεβάθμο. Ήηακ δίηαζμξ ηαζ
εονοιαεήξ. Πανεονέεδ ζηδ φκμδμ ηδξ Νζηαίαξ, υπμο μζ παηένεξ μζ μπμίμζ
ζοβηεκηνχεδηακ απμθάζζζακ κα αθμνζζεεί μ Άνεζμξ ηαζ κα ελμνζζεεί μ ίδζμξ ηαζ υθμζ
υζμζ απμδέπμκηακ ηζξ δζδαζηαθίεξ ημο, δδθαδή μ Δοζέαζμξ Νζημιδδείαξ, μ Θέμβκζξ
Νζηαίαξ ηαζ μ Δοζέαζμξ Καζζανείαξ.
Μεηά ηδκ πενάηςζδ ηςκ ενβαζζχκ ηδξ οκυδμο, μζ παηένεξ επέζηνερακ ζηζξ
ημζκυηδηέξ ημοξ, εκχ εηείκμζ πμο αθμνίζεδηακ πνμζπμζήεδηακ υηζ ήεεθακ κα πάκε
ζηα Ηενμζυθοια, ηεθζηά υιςξ πήβακ ζηδκ Ακηζυπεζα. Δηεί δεθέαζακ ιζα ζενυδμοθμ ιε
πνήιαηα ηαζ άθθμοξ ηνυπμοξ, χζηε κα ηαηδβμνήζεζ ημκ παηνζάνπδ άβζμ Δοζηάεζμ υηζ
είκαζ παηέναξ παζδζμφ πμο έηακε ιαγί ηδξ. Πήνε θμζπυκ ηα πνήιαηα, πήβε ζηδκ
εηηθδζία, ηαζ έηακε υπςξ ηδξ είπακ. Δηείκμζ πνμζπμζήεδηακ υηζ δοζπζζημφκ ζε υζα
ζζπονίγεηαζ ηαζ ηδξ είπακ: «Δάκ είκαζ αθήεεζα υζα θεξ, θένε ιαξ απυδεζλδ βζ‟ αοηά.
Γεκ εα δεπεμφιε ημοξ ζζπονζζιμφξ ζμο εάκ δεκ μνηζζεείξ ζηδκ Αβία Γναθή υηζ αοηά
πμο θεξ ηαηά ημο παηένα αοημφ είκαζ αθήεεζα». Δηείκδ μνηίζεδηε ιπνμζηά ημοξ ηαζ
εηείκμζ απμηνίεδηακ: «Γεκ πνεζαγυιαζηε άθθδ απυδεζλδ».
Μεηά απ‟αοηυ, ηαηαδίηαζακ ημκ άβζμ Δοζηάεζμ ηαζ ημκ ηαεαίνεζακ απυ ημκ
ααειυ ημο επζζηυπμο. Δκδιένςζακ ζπεηζηά ημκ αοημηνάημνα Κςκζηακηίκμ,
θέβμκηαξ: «φκμδμξ ηθδνζηχκ απμθάζζζε κα απμιαηνφκεζ ημκ παηνζάνπδ Ακηζμπείαξ
παηένα Δοζηάεζμ απυ ηδ εέζδ ημο». Ο αοημηνάημναξ απμδέπεδηε ηδκ αζηήνζηηδ
απυθαζή ημοξ, εηενυκζζε ημκ άβζμ Δοζηάεζμ ηαζ ημκ ελυνζζε ζηδ Θνάηδ, υπμο μ
άβζμξ έιεζκε ιέπνζ ηδκ ημίιδζή ημο.
Ο Κφνζμξ Θευξ, μ μπμίμξ αβαπά ημοξ αβίμοξ ημο δμφθμοξ, δεκ παναθείπεζ κα
θακενχζεζ ηδκ αθήεεζα. Έηζζ, δ βοκαίηα αννχζηδζε ιε ιαηνά αζεέκεζα, απυ ηδκ
μπμία οπέθενε πμθφ ηαζ δμηίιαζε ιεβάθμ πυκμ. Καηάθααε υηζ δ δμηζιαζία ηδξ
απμηεθμφζε ηζιςνία βζα ηδκ ηαηαζοημθάκηδζδ ημο αβίμο. Πνμζήθεε εκχπζμκ ημο
θαμφ ηδξ Ακηζμπείαξ ηαζ μιμθυβδζε ιπνμζηά ημοξ υηζ δ ηαηδβμνία πμο είπε
ελαπμθφζεζ ηαηά ημο αβίμο παηνζάνπμο Δοζηαείμο ήηακ ρεοδήξ. Τπέδεζλε εηείκμοξ
πμο ηδ δςνμδυηδζακ ιε πνήιαηα βζα κα πεζ ρέιιαηα. Δίπε υηζ μ παηνζάνπδξ ήηακ
αεχμξ ηαζ υηζ ημ παζδί πμο είπε βεκκδεεί ήηακ απυ άθθμκ παηένα, μ μπμίμξ είπε ημ ίδζμ
υκμια ιε ημκ άβζμ Δοζηάεζμ. Δίπε αηυιδ υηζ ηδκ έπεζζακ κα μνηζζεεί ηαηά ημο αβίμο
288

αθθά ζοβπνυκςξ κα εκκμεί ιέζα ηδξ ημκ θίθμ ηδξ πμο ήηακ παηέναξ ημο παζδζμφ, χζηε
κα ιδκ ηαηαδζηαζεεί βζα ρεοδμνηία.
Οζ ζενείξ, ιεηά ηδκ απμδεδεζβιέκδ αεςυηδηα ημο αβίμο Δοζηαείμο, άνπζζακ ηαζ
πάθζ κα ικδιμκεφμοκ ημ υκμιά ημο ζηδ Θεία Λεζημονβία. Ο άβζμξ Ηςάκκδξ μ
Υνοζυζημιμξ ημκ επαζκμφζε ηαζ ημκ εβηςιίαγε ηαηά ηδκ διένα ηδξ ικήιδξ ημο.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Aκήλ.

Ημέπα εικοζηή ογδόη ηος μηνόρ Αμζίπ
1) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ Θενδψξνπ ηνπ Ρσκαίνπ.
1) Σδκ διένα αοηή ιανηφνδζε μ άβζμξ Θευδςνμξ μ Ρςιαίμξ, μ μπμίμξ ήηακ απυ
ηδκ πυθδ Αζηήν. Έγδζε επί ηςκ διενχκ ηςκ αοημηναηυνςκ Μαλζιζακμφ ηαζ
Γζμηθδηζακμφ, μζ μπμίμζ, υηακ εκδιενχεδηακ υηζ μ άβζμξ δεκ πνμζηοκεί ηα είδζθά
ημοξ, ημκ ηάθεζακ ηαζ ημο γήηδζακ κα πνμζηοκήζεζ ηα είδςθα, εηείκμξ υιςξ
ανκήεδηε.
Σμο οπμζπέεδηακ αηνζαά δχνα, αθθά δεκ οπάημοε ζ‟ αοημφξ. Έηζζ, ημκ
οπέααθακ ζημ ααζακζζηήνζμ ημο ηνμπμφ, ηυαμκηαξ ιέθδ απυ ημο ζχια ημο. Αηυιδ
ημκ πέηαλακ ζηδ θςηζά ηαζ ημκ ιαζηίβςζακ. Δηείκμξ ηα οπέιεζκε υθα απυ ηδκ αβάπδ
ημο ζημκ Κφνζμ Υνζζηυ, μ μπμίμξ έζηεθκε αββέθμοξ Σμο κα ημκ ακαημοθίγμοκ ηαζ κα
ημκ ειροπχκμοκ. Σεθζηά ημκ απμηεθάθζζακ, ηαζ έθααε έηζζ ημκ ζηέθακμ ημο
ιανηονίμο.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Aκήλ.

Ημέπα εικοζηή ενάηη ηος μηνόρ Αμζίπ
1) Σν καξηχξην ηνπ αγίνπ Πνιπθάξπνπ, επηζθφπνπ κχξλεο.
1) Σδκ διένα αοηή ηαηά ημ έημξ 167 ι.Υ. ημζιήεδηε μ άβζμξ Πμθφηανπμξ,
επίζημπμξ ιφνκδξ. Γεκκήεδηε ηαηά ημ ηέθμξ ημο πνχημο ιεηά Υνζζηυκ αζχκα, ηαζ
οπήνλε ιαεδηήξ ημο αβίμο Ηςάκκμο ημο Δοαββεθζζημφ. Ήηακ εηείκμξ βζα ημκ μπμίμ
είπε μ Κφνζμξ: «Καζ ζημκ άββεθμ ηδξ εηηθδζίαξ ζηδ ιφνκδ βνάρε: “Αοηά θέεζ μ
Πνχημξ ηαζ μ Έζπαημξ, μ Οπμίμξ πέεακε ηαζ έγδζε: „Γκςνίγς ηα ένβα ζμο, ηδ εθίρδ
ζμο ηαζ ηδκ πηςπεία ζμο, είζαζ υιςξ πθμφζζμξ. Γκςνίγς ηαζ ηδ αθαζθδιία εηείκςκ
πμο υηζ είκαζ Ημοδαίμζ, εκχ δεκ είκαζ, αθθά είκαζ ζοκαβςβή ημφ ζαηακά. Μδ θμαάζαζ
αοηά πμο πνυηεζηαζ κα πάεεζξ. Ηδμφ, μ δζάαμθμξ πνυηεζηαζ κα αάθεζ ιενζημφξ απυ ζαξ
ζηδ θοθαηή, βζα κα δμηζιαζεείηε, ηαζ εα έπεηε εθίρδ δέηα διενχκ. Γίκε πζζηυξ ιέπνζ
εακάημο, ηαζ εα ζμο δχζς ημ ζηεθάκζ ηήξ γςήξ‟ ”».
Ο άβζμξ Πμθφηανπμξ πήβε ζηδ Ρχιδ ηαηά ημ έημξ 157 ι.Υ. βζα ηδκ επίθοζδ
ιζαξ δζαθμνάξ ιε ημκ επίζημπμ Ρχιδξ Ακίηδημ ζπεηζηά ιε ημκ εμνηαζιυ ημο Πάζπα.
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Πμίιακε ημ πμίικζυ ημο ηαηά ημκ ηαθφηενμ ηνυπμ ηαζ έιεζκε ζημκ ενυκμ ημο βζα
ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια ιέπνζ ηα ααεζά ημο βενάιαηα. οκέβναρε πμθθά άνενα ηαζ
μιζθίεξ βζα ηδκ εμνηή ηςκ Υνζζημοβέκκςκ, βζα ημκ εάκαημ, βζα ηδκ ηυθαζδ, βζα ηα
αάζακα ηδξ ημθάζεςξ, βζα ηδκ Πανεέκμ Μανία, ηαζ βζα πμθθά άθθα. Πνμζείθηοζε
πμθθέξ ροπέξ ζημκ Κφνζμ ιε ηδ γςδθυνμ δζδαζηαθία ημο.
ηακ μ αοημηνάημναξ Μάνημξ Αονήθζμξ ελαπέθοζε δζςβιμφξ ηαηά ηςκ
πνζζηζακχκ, πίεζακ θμνηζηά ημκ άβζμ Πμθφηανπμ, θέβμκηάξ ημο: «Ονηίζμο, ηαζ εα ζε
αθήζμοιε εθεφεενμ. Ακαεειάηζζε ημκ Υνζζηυ, ηαζ εα ζμο πανίζμοιε ηδ γςή». Ο
άβζμξ Πμθφηανπμξ ημοξ απάκηδζε: «Γζαημκχ ημκ Κφνζυ ιμο Υνζζηυ επί μβδμκηαέλδ
έηδ ηαζ δεκ ιε έαθαρε πμηέ· πχξ ιπμνχ κα αθαζθδιήζς ημκ Βαζζθέα ηαζ ςηήνα
ιμο;».
Μεηά απ‟ αοηυ, μ δζμζηδηήξ είπε: «Δάκ δεκ θμαάζαζ ηα άβνζα εδνία, εα ηάκς
χζηε κα ζε ηαηαανμπείζεζ δ θςηζά, εάκ δεκ ιεηακζχζεζξ». Ο άβζμξ Πμθφηανπμξ ημο
απμηνίεδηε: «Με απεζθείξ ιε ηδ θςηζά πμο ηαίεζ βζα θίβμ ηαζ ιεηά ζαήκεζ, δζυηζ δεκ
βκςνίγεζξ ημ αζχκζμ πον ηδξ ημθάζεςξ ηαζ ηδκ αηεθεφηδηδ ηζιςνία πμο πενζιέκεζ
ημοξ ηαημφξ. Αθθά βζαηί πνμκμηνζαείξ; Κάκε υ,ηζ εεξ».
Έηζζ, αθμφ δέπεδηε απεζθέξ ηαζ οπμαθήεδηε ζε θνζηηά ααζακζζηήνζα, μ άβζμξ
Πμθφηανπμξ επζεφιδζε κα πφζεζ ημ αίια ημο βζα ημ υκμια ημο Υνζζημφ. Αθμφ έδςζε
ηαηάθθδθεξ μδδβίεξ ηαζ δίδαλε ημοξ πζζημφξ κα είκαζ εδναίμζ ζηδκ πίζηδ, ημοξ είπε υηζ
δεκ εα λακαδμφκ ημ πνυζςπυ ημο απυ ηδκ διένα εηείκδ ηαζ ιεηά. Οζ πζζημί έηθαρακ
ηαζ πνμζπάεδζακ κα ημκ ηναηήζμοκ ηαζ κα ημκ ειπμδίζμοκ κα θφβεζ, αθθά απέηοπακ
κα ημκ ζηαιαηήζμοκ.
Πήβε θμζπυκ ηαζ μιμθυβδζε ημκ Κφνζμ Υνζζηυ εκχπζμκ ημο δζμζηδηή, μ μπμίμξ,
ιεηά απυ πμθθά ααζακζζηήνζα, δζέηαλε κα ημκ απμηεθαθίζμοκ. Έηζζ, μ άβζμξ
Πμθφηανπμξ έθααε ημκ ζηέθακμ ημο ιανηονίμο. Μενζημί πζζημί πήνακ ημ ζχια ημο,
ημ ηφθζλακ ζε ζάαακα ηαζ ημ εκηαθίαζακ ιε ιεβάθεξ ηζιέξ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Aκήλ.

Ημέπα ηπιακοζηή ηος μηνόρ Αμζίπ
1) Ζ εχξεζε ηεο ηηκίαο θάξαο ηνπ αγίνπ Ησάλλνπ ηνπ Βαπηηζηνχ.
2) Ζ θνίκεζε ηνπ αββά Κπξίιινπ ηνπ έθηνπ, εθαηνζηνχ δεθάηνπ έθηνπ
παηξηάξρνπ Αιεμαλδξείαο.
1) Σδκ διένα αοηή εμνηάγμοιε ηδκ εφνεζδ ηδξ ηζιίαξ ηάναξ ημο αβίμο Ηςάκκμο
ημο Βαπηζζημφ. ηακ μ Ζνχδδξ δζέηαλε κα απμηεθαθίζμοκ ημκ άβζμ Ηςάκκδ ηαζ κα
ημο θένμοκ ηδκ ηεθαθή ζε δίζημ, εηείκμξ έδςζε ημκ δίζημ ζηδκ Ζνςδζάδα, υπςξ ημο
είπε γδηήζεζ (Μάνημξ 6:21-28). Λέβεηαζ υηζ ιεηά ηδ βζμνηή μ Ζνχδδξ θοπήεδηε πμο
θυκεοζε ημκ Ηςάκκδ, βζ‟ αοηυ θφθαλε ηδκ ηεθαθή ζημ ακάηημνυ ημο.
Ο Άναααξ ααζζθζάξ Ανέεαξ, πεεενυξ ημο Ζνχδδ, ελμνβίζεδηε επεζδή μ
Ζνχδδξ άθδζε ηδκ ηυνδ ημο ηαζ πακηνεφεδηε ηδ ζφγοβμ ημο αδεθθμφ ημο εκχ μ
αδεθθυξ ημο ήηακ εκ γςή. Έηζζ, μ Ανέεαξ ηήνολε πυθειμ ηαηά ημο Ζνχδδ βζα κα
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εηδζηδεεί βζα ηδκ ηυνδ ημο. ημκ πυθειμ αοηυ μ Ανέεαξ κίηδζε ημκ Ζνχδδ, ζηυνπζζε
ημκ ζηναηυ ημο ηαζ ηαηέζηνερε ηζξ πυθεζξ ηδξ Γαθζθαίαξ.
ηακ μ Σζαένζμξ Καίζαναξ έιαεε πςξ αζηία ημο πμθέιμο αοημφ ήηακ υηζ έκαξ
πνμθήηδξ πμο εεςνείημ ιέβαξ ακάιεζα ζημκ θαυ ημο θμκεφεδηε απυ ημκ Ζνχδδ, ηαζ
υηζ μ Ζνχδδξ άθδζε ηδ ζφγοβυ ημο, ηδκ ηυνδ ημο Άνααα ααζζθζά Ανέεα, ηαζ
πακηνεφεδηε ηδ ζφγοβμ ημο αδεθθμφ ημο, ηάθεζε ημκ Ζνχδδ ηαζ ηδκ Ζνςδζάδα ζηδ
Ρχιδ. Ο Ζνχδδξ, αθμφ πνχηα έηνορε ηδκ ηεθαθή ημο αβίμο Ηςάκκμο ημο Βαπηζζημφ
ζημ ακάηημνυ ημο, πήβε φζηενα ζηδ Ρχιδ. ηακ έθεαζε, μ Σζαένζμξ ημκ απμιάηνοκε
απυ ηδ εέζδ ημο, ημο πήνε υθα ημο ηα οπάνπμκηα, ηαζ ημκ ελυνζζε ζηδκ Ηζπακία, υπμο
πέεακε. Σμ ακάηημνυ ημο ηαηαζηνάθδηε, ηαζ μ Ζνχδδξ έβζκε πανάδεζβια βζα υζμοξ
εα ήεεθακ κα αημθμοεήζμοκ ηα αήιαηά ημο.
Λίβα έηδ ιεηά, δφμ πζζημί απυ ηδκ Οιξ πήβακ ζηα Ηενμζυθοια βζα κα ιείκμοκ
ηαηά ηδ κδζηεία ηδξ Σεζζαναημζηήξ εηεί. Καεχξ πενκμφζακ ηδ κφηηα δίπθα απυ ηα
ενείπζα ημο ακαηηυνμο ημο Ζνχδδ, πέναζακ ηδ κφηηα ημοξ εηεί. Ο άβζμξ Ηςάκκδξ
ειθακίζεδηε ζε έκακ απυ αοημφξ, ημο είπε ημ υκμιά ημο ηαζ ηα ζπεηζηά ιε ηδκ ηάνα
ημο, ηαζ ημο γήηδζε κα ηδκ πάνεζ ζημ ζπίηζ ημο. ηακ μ πζζηυξ λφπκδζε, είπε ζημκ
θίθμ ημο υ,ηζ είδε, ηαζ πήβακ ζημκ ηυπμ υπμο ήηακ εαιιέκδ δ ηάνα. Έζηαρακ ηαζ
ανήηακ έκα ηθεζζηυ πήθζκμ αββείμ. ηακ ημ άκμζλακ, έκα βθοηυ άνςια ακαδφεδηε
ιέζα απυ αοηυ. Βνήηακ ηδκ ηζιία ηάνα, πήνακ ηδκ εοθμβία ηδξ ηαζ ηδκ έααθακ πάθζ
ζημ αββείμ. Έπεζηα μ πζζηυξ πμο είδε ημ υναια ηδκ πήνε ζημ ζπίηζ ημο, ηδ θφθαλε ζε
αζθαθέξ ιένμξ ηαζ έααθε ιπνμζηά ηδξ έκα ηενί κα ηαίεζ. Πνμημφ θφβεζ, είπε ζηδκ
αδεθθή ημο ζπεηζηά ιε ηδκ ηάνα, χζηε κα ζοκεπίζεζ ηαζ αοηή κα ηδκ πνμζέπεζ.
ηδ ζοκέπεζα, δ ηάνα άθθαγε πένζα ηαζ δζκυηακ απυ ημκ έκακ ζημκ άθθμκ, έςξ
υημο έθεαζε ζηα πένζα εκυξ μπαδμφ ημο Ανείμο, μ μπμίμξ απέδςζε ηα ζδιεία ηαζ ηα
εαφιαηα πμο ηεθμφκηακ απυ ηδκ ηζιία ηάνα ζηδκ αίνεζδ ημο Ανείμο. ιςξ, μ Κφνζμξ
έδςζε εκημθή ζε ηάπμζμκ κα ημκ πεηάλεζ έλς απυ ημ ζπίηζ ημο. Σμ αηνζαέξ ιένμξ πμο
έηεζημ δ ηάνα πανέιεκε άβκςζημ, ιέπνζ ηζξ διένεξ ημο αβίμο Κονίθθμο Ηενμζμθφιςκ.
Συηε μ άβζμξ Ηςάκκδξ πανμοζζάζεδηε ζε εκφπκζμ ζημκ άβζμ Μανηζακυ, επίζημπμ Οιξ,
ηαζ ημο θακένςζε ημκ ηυπμ υπμο έηεζημ δ ηάνα. Σδκ επμιέκδ μ άβζμξ Μανηζαακυξ
πήβε ζημκ ηυπμ πμο ημο οπέδεζλε μ άβζμξ Ηςάκκδξ ηαζ ανήηε ηδκ ηάνα. Αοηυ έθααε
πχνα ηαηά ηδκ ηνζαημζηή ημο ιδκυξ Aιζίν.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αγίνπ απηνύ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο
καο. Aκήλ.
2) Σδκ αοηή διένα ηαηά ημ έημξ 1971 ι.Υ. ημζιήεδηε μ άβζμξ ηαζ δίηαζμξ παηέναξ
αααάξ Κφνζθθμξ μ έηημξ, εηαημζηυξ δέηαημξ έηημξ πάπαξ Αθελακδνείαξ. Ο Θευξ
δχνζζε ζημκ αβκυ αοηυ παηένα ημ πάνζζια κα ηεθεί ιεβάθα εαφιαηα, αηυιδ ηαζ ιεηά
ηδκ ημίιδζή ημο.
Οη πξνζεπρέο θαη ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
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Σα έπγα ηηρ ζςνηακηικήρ ομάδαρ ηηρ Κοπηοπθόδοξηρ Εκκληζίαρ ηηρ
Παναγίαρ και ηος αποζηόλος Μάπκος ζηην Ελλάδα:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Σμ Κμπημνευδμλμ Χνμθυβζμ.
Σμ Κυπηζημ Καηαιένμξ.
Σμ Κονζαηάηζημ Καηαιένμξ.
Σμ Καηαιένμξ ηδξ Μεβάθδξ κδζηείαξ.
Σμ Καηαιένμξ ηδξ Μεβάθδξ Δαδμιάδαξ.
Σμ Καηαιένμξ ηδξ Πεκηδημζηήξ.
Σμ Κμπημνευδμλμ Λεζημονβζηυ.
Σμ Κμπημνευδμλμ Γμλμθμβζηυ.
Σμ Κμπημνευδμλμ Δοπμθυβζμ.
Σμ Κμπημνευδμλμ οκαλάνζμ.

Καη αλακέλεηαη λα εθδφζεη:
11. Σμ Βζαθίμ ηδξ Μεβάθδξ Δαδμιάδαξ.
12. Οδδβυξ ημο Καηδπδηή.
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Ζ πανμφζα ιεηάθναζδ ημο αζαθίμο Σν πλαμάξην είκαζ
ηανπυξ αβάπδξ βζα ημκ θυβμ ημο Θεμφ ηαζ απμηέθεζια
ζοθθμβζηήξ ενβαζίαξ ιε αίζεδια ααεφηαηδξ εοεφκδξ. Έπεζ ςξ
ζημπυ κα οπμαμδεήζεζ ημκ ζφβπνμκμ ακαβκχζηδ, ηαζ ζδζαίηενα
ημοξ κέμοξ ηδξ αζβοπηζαηήξ πανμζηίαξ ζηδκ Δθθάδα, βζα ημοξ
μπμίμοξ δ ηαηακυδζδ ημο ανααζημφ ακηίζημζπμο αζαθίμο είκαζ
δοζπενήξ ή αδφκαηδ. Γζα ημ αζαθίμ αοηυ ενβάζηδηε ιε ηυπμ δ
κεμθαία ηδξ Κμπημνευδμλδξ Δηηθδζίαξ ηδξ Δθθάδμξ ηδξ
Πακαβίαξ ηαζ ημο αβίμο Μάνημο, οπυ ηδκ εοθμβία, ηδκ επμπηεία
ηαζ ηδκ επίαθερδ ηςκ παηένςκ ηδξ. Παναδίδμκηαξ ηδ
ιεηάθναζδ αοηή ζημ ακαβκςζηζηυ ημζκυ, αζζεακυιαζηε ηδκ
ακάβηδ κα εοπανζζηήζμοιε υθμοξ υζμζ ιε ημκ έκακ ή ημκ άθθμκ
ηνυπμ ζοκεηέθεζακ ζηδκ μθμηθήνςζδ ημο ένβμο. Έπμκηαξ ηδ
ζοκαίζεδζδ υηζ ηαιία ιεηάθναζδ δεκ είκαζ απαθθαβιέκδ
αδοκαιζχκ, ακαιέκμοιε ηάεε ηαθμπνμαίνεηδ παναηήνδζδ,
χζηε κα θδθεεί οπυρδ ζε ιεθθμκηζηή επακέηδμζδ. Δπίζδξ, αξ
εοπανζζημφιε εενιά ημ ζύλλογο ηδξ εηηθδζίαξ ιαξ βζα ηδκ
μζημκμιζηή οπμζηήνζλή ημο ζηδκ έηδμζδ ημο πανυκημξ αζαθίμο,
αθθά ηαζ ηςκ οπυθμζπςκ Δηηθδζζαζηζηχκ ηαζ Λεζημονβζηχκ
αζαθίςκ.
Απαγοπεύεηαι η με οποιονδήποηε ηπόπο ή μέζον (ζηοισειοθεζία,
εκηύπυζη, ησολητία, εκθώνηζη) και για οποιανδήποηε αιηία
αναπαπαγυγή εν όλυ ή εν μέπει ηηρ παπούζηρ μεηαθπάζευρ ή θίλμ
αςηήρ, συπίρ πποηγούμενη (για κάθε αναπαπαγυγή) έγγπαθη άδεια
ηηρ Κοπηικήρ Οπθόδοξηρ Εκκληζίαρ ηηρ Ελλάδορ.

(Ππώηη έκδοζη 2011)
Κοπηοπθόδοξορ Ιεπόρ Ναόρ ηηρ Παναγίαρ
και ηος αγίος Μάπκος,
Ύδπαρ 9Α Ασαπνέρ, Αθήνα
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