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ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟ
ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ-ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Από την Κυριακή του Πάσχα μέχρι το Σάββατο της Διακαινησίμου
(Σάββατο πριν την Κυριακή του Θωμά), θεωρείται ως μία ημέρα και
μάλιστα η γιορτινή ημέρα του Πάσχα! Έτσι κατανοούμε, γιατί στην
Διακαινήσιμο καταργείται η νηστεία, η γονυκλισία (το γονάτισμα) και
συντέμνονται οι ακολουθίες (γίνονται μικρότερες).
Α΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
Είναι μια απόδειξη και για εμάς που δεν είδαμε τον Αναστημένο Χριστό.
Είναι δηλαδή, σαν να εκφράζει και να απαντά στη δική μας απορία. Γι’
αυτό λέει και ο Αναστημένος Κύριος μας: «ὅτι ἑώρακάς με, πεπίστευκας,
μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες».

Β΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ
Γιορτάζουν οι Μυροφόρες γυναίκες που είχαν ανδρικό φρόνημα και
έπαιξαν ρόλο στην Ανάσταση του Κυρίου. Επίσης, γιορτάζουν ο Ιωσήφ
από Αριμαθαίας και ο Νικόδημος, ο κρυφός Φαρισαίος μαθητής του
Χριστού, οι οποίοι δε δείλιασαν να ζητήσουν το Σώμα του Κυρίου από τον
Πιλάτο και επιτέλεσαν το ιερό μυστήριο της Αποκαθήλωσης, ενώ όλοι οι
άλλοι Απόστολοι και Μαθητές του Κυρίου προς στιγμήν από φόβο Τον
εγκατέλειψαν.
Γ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ
Παρουσιάζεται η θαυματουργική δύναμη του Κυρίου και η φιλανθρωπία
Του που φανερώνεται σε όσους έχουν δοκιμασίες και συμπαραστέκεται σε
αυτούς που έχουν εγκαταλειφθεί από τους δικούς τους. Όπως και ο
παράλυτος που περίμενε υπομονετικά 38 ολόκληρα χρόνια.
Δ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ
Ονομάστηκε έτσι με αφορμή τον περίφημο διάλογο της Αγίας Φωτεινής
που είχε με τον Κύριο στο φρέαρ του Ιακώβ και της αποκάλυψε ότι είναι ο
Μεσσίας που περίμενε ο λαός του Ισραήλ. Μετά από αυτή τη συνάντηση, η
Αγία έγινε Ισαπόστολος της Σαμάρειας και όλης της Οικουμένης.
Ε΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ
Παρουσιάζεται η θαυματουργική δύναμη του Κυρίου, αφού δίνει το φως
στο σκοτάδι, όπως έδωσε ζωή καταργώντας το θάνατο! Παράλληλα μας
δείχνει πως οι δοκιμασίες στη ζωή μας είναι για να φανερωθεί η δόξα του
Θεού! Το φως κυριαρχεί σε όλη αυτή την αναστάσιμη περίοδο του
Πεντηκοσταρίου.
ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ
Η Ανάληψη του Κυρίου και Θεού και Σωτήρα μας, Ιησού Χριστού, το
τέλος δηλαδή της επίγειας δράσης του Κυρίου. Την ημέρα αυτή
συμπληρώνονται 40 ημέρες από το Πάσχα! Με αυτό το γεγονός ο Κύριος
θέλει να μας πει ότι, όπως ακριβώς οι Μαθητές Τον κοιτούσαν να
ανεβαίνει στους ουρανούς, έτσι και εμείς πρέπει να πάρουμε τα μάτια μας
από τα επίγεια και να στραφούμε προς τα πνευματικά και ουράνια αγαθά.

ΣΤ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ Α΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
Στην Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο παρευρέθησαν οι μεγαλύτεροι Άγιοι της
Εκκλησίας μας: ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο Μέγας Αθανάσιος, ο Άγιος
Νικόλαος, ο Άγιος Σπυρίδωνας και ασχολήθηκαν με το δόγμα ότι ο
Χριστός δεν ήταν κτίσμα και με πολλούς κανόνες της ζωής των
Χριστιανών. Η παρακαταθήκη που μας άφησαν είναι να μένουμε άρρηκτα
ενωμένοι με το Χριστό και την Εκκλησία.
Ζ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ-ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ
Ονομάζεται Πεντηκοστή, γιατί είναι 50 ημέρες μετά το Πάσχα που έγινε η
κάθοδος του Αγίου Πνεύματος και η επίσημη ίδρυση της Εκκλησίας. Γι’
αυτό ονομάζεται και γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας, κατά την οποία οι
απλοί και αγράμματοι ψαράδες κατεμώραναν τη σοφία του κόσμου τούτου
και σαγήνεψαν την οικουμένη με το ευαγγελικό κήρυγμά τους
Η΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ
Η παρουσία του παναγίου Πνεύματος μέσω των Αποστόλων πέτυχε να
αγιάσει τον άνθρωπο και μια απόδειξη αυτού είναι όλοι οι Άγιοι μας που
με την προσφορά του αίματος τους ή με την ενάρετη ζωή τους έφτασαν να
γίνουν επίγειοι άγγελοι μέσω της Ανάστασης του Χριστού. Αυτή την
ημέρα η Εκκλησία μας τιμά το νέφος των αγνώστων Αγίων μας, των
οποίων δεν έχει διασωθεί το Συναξάρι.

Η ΕΛΠΙΔΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΕΟ
Η ακόλουθη διήγηση είναι παρμένη από τη ζωή του Οσίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου.
Όταν πρωτοϊδρύθηκε το Κοινόβιο του Οσίου Θεοδοσίου στην Παλαιστίνη, ήταν τόσο φτωχό που συχνά
δεν υπήρχαν ούτε τα απολύτως αναγκαία για τη συντήρηση των μοναχών. Ήταν Μέγα Σάββατο απόγευμα.
Περίμεναν να εορτάσουν το Άγιο Πάσχα. Οι αδελφοί έψαχναν απελπισμένοι ολόκληρο το μοναστήρι. Δεν
ζητούσαν μεγάλα πράγματα. Για τίποτε φαγώσιμο, ούτε συζήτηση πια δε γινόταν. Ένα μικρό πρόσφορο
κοίταζαν να βρουν, ξεχασμένο από άλλη φορά, για να μη στερηθούν τη Θεία Κοινωνία. Αδύνατον ν’
ανακαλύψουν. Κι εδώ στέρηση, συλλογίζονταν. Το είπαν στο Γέροντά τους, στον Όσιο Θεοδόσιο. Τους
άκουσε με απόλυτη ηρεμία σαν να συνέβαιναν όλα αυτά σε ξένη περιοχή. Ούτε την ανησυχία τους φαινόταν
να συμμερίζεται ο ουράνιος εκείνος άνθρωπος και διαταγή έδωσε να είναι έτοιμο για τη νυκτερινή
Λειτουργία το Άγιο Βήμα, ακόμη κι η τράπεζα για το πασχαλινό γεύμα.
- Μάταιη παρηγοριά, ψιθύρισαν μερικοί.
Ο Όσιος έκανε πως δεν άκουσε.
- Μήπως έγινε ασθενέστερος στη δύναμη ή ατονώτερος στο να χορηγεί και σήμερα Εκείνος που έθρεψε
με το μάννα ολόκληρο λαό στην έρημο και χόρτασε τόσο πλήθος με πέντε ψωμιά ;
Εθαύμαζαν οι μοναχοί την πεποίθηση του Ηγουμένου τους, μα δεν κατόρθωσαν να τη συμμερισθούν.
Βασίλευε ο ήλιος, όταν κτύπησε την πόρτα του μοναστηριού κάποιος άγνωστος. Μαζί του έφερνε δυο
καμήλες φορτωμένες.
- Πήγαινα μια μικρή δωρεά σε κάποια σκήτη λίγο πιο πέρα από το μοναστήρι σας, εξήγησε στους
αδελφούς. Μα μόλις έφθασα εδώ, τα ζώα μου σταμάτησαν και με κανένα τρόπο δεν μπορούσα να τα κάνω να
προχωρήσουν βήμα. Λέγω μήπως θέλει ο Θεός ν’ αφήσω σε σας αυτά τα λίγα τρόφιμα ;
Λίγα τρόφιμα! Αυτά έφθασαν ως την Πεντηκοστή και πέρα ακόμη. Ούτε πρόσφορα έλειπαν για τη Θεία
Λειτουργία από την ανέλπιστη δωρεά.
- Πολλή μεγάλη η ελπίδα! , έλεγαν μεταξύ τους οι καλόγεροι του Οσίου Θεοδοσίου κι’ ευλαβούνταν τον
Άγιο Γέροντά τους που τον στόλιζε κι’ αυτή η αρετή, η ελπίδα.

ΘΑΥΜΑΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΒΟΥΝΙΩΤΙΣΣΑΣ ή «συμπτώσεις» ;
Η αιώνια πάλη
«τῶν κατὰ Θεὸν «πτωχῶν τῷ πνεύματι» και
«τῶν κατὰ κόσμον σοφῶν».
‘‘Χαῖρε, σοφίας Θεοῦ δοχεῖον’’
‘‘Χαῖρε, φιλοσόφους ἀσόφους δεικνύουσα’’
Ο εφημέριος του Ιερού Ναού της Παναγίας Παραβουνιώτισσας, π. Χαράλαμπος
Ραμαντανάκης, διηγείται δύο θαύματα που του ανέφεραν οι πιστοί.
Πριν 5 χρόνια, μία μητέρα, η κυρία Γ.Π. από τα Φύλλα που έμαθε για τη θαυματουργική
χάρη της Παναγίας της Παραβουνιώτισσας, ήρθε να εναποθέσει μπροστά της τον πόνο της,
αφού η κόρη της για 8 ολόκληρα χρόνια περίμενε να βρει νεφρό, ώστε να σταματήσει η
ταλαιπωρία των συχνών αιμοκαθάρσεων, στις οποίες υποβαλλόταν. Αφού προσευχήθηκε με
δάκρυα για τον οικογενειακό της Σταυρό, παρακάλεσε την Παναγία να βρεθεί ένα νεφρό για
την αποκατάσταση της υγείας της κόρης της. Η δέησή της εισακούσθηκε και σε 15 ημέρες το
νοσοκομείο την ειδοποίησε ότι βρέθηκε νεφρό. Η εγχείρηση πέτυχε και κάθε χρόνο όλη η
οικογένεια με ευγνωμοσύνη έρχεται και ευχαριστεί την Παναγία μας για την ευεργεσία που
της πρόσφερε.
Στην ετήσια πανήγυρη της ενορίας μας, τη Δευτέρα μετά την Κυριακή του Θωμά, με
πλησίασε ένα άτεκνο ζευγάρι για να μου αναφέρει ένα θαυμαστό γεγονός. Το προηγούμενο
βράδυ, στον ύπνο της η γυναίκα είδε την Παναγία την Παραβουνιώτισσα και της είπε ότι
ήθελε να έρθει στο «σπίτι» Της, στην Ερέτρια. Το ζευγάρι δεν είχε επισκεφθεί άλλη φορά την
πόλη μας ούτε γνώριζε ότι υπάρχει ενορία της Παναγίας. Έτσι ακολούθησαν την προτροπή
της Παναγίας μας, επισκέφθηκαν τον τόπο μας και μου διηγήθηκαν αυτό που συνέβη,
ρωτώντας συνάμα τι να σημαίνει αυτό. Εγώ θαύμασα το γεγονός, χωρίς να γνωρίζω την
εξέλιξή του. Την περίοδο του Δεκαπενταυγούστου το άτεκνο ζευγάρι ξαναεπισκέφθηκε την
εκκλησία της Παναγίας μας και μου ανακοίνωσε ότι περιμένει ένα υγιές παιδί, το οποίο
«συνέπεσε» να κυοφορείται 4 μήνες, δηλαδή σχεδόν από τότε που τους είχα πρωτοσυναντήσει.
Με σεβασμό και αγάπη ευχαρίστησαν την Παναγία για το θαύμα που τους είχε επιτελέσει.
Η ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ!
Ένας νέος πάει στον πατέρα του και του ζητά να του αγοράσει αυτοκίνητο για να κάνει
βόλτες με τους φίλους του. Ο συντηρητικός πατέρας του απαντά: «Θα σου αγοράσω
αυτοκίνητο υπό 3 όρους: 1. Να στρωθείς στο διάβασμα και να πάρεις επιτέλους το πτυχίο της
Νομικής, καθ’ ότι οι συμφοιτητές σου το πήραν εδώ και χρόνια! 2. Να βγάλεις τα
σκουλαρίκια! 3.Να κόψεις τα μακριά μαλλιά!».
Μετά από ένα εξάμηνο εντατικού διαβάσματος παίρνει το πτυχίο ο νέος και εμφανίζεται
με αυτοπεποίθηση στον πατέρα του λέγοντας: «Πατέρα, ήρθε η ώρα να μου αγοράσεις το
αυτοκίνητο! Το πτυχίο, όπως ξέρεις το έχω πάρει και όπως βλέπεις έβγαλα τα σκουλαρίκια!».
Ο πατέρας απαντά: «Ναι, όντως είναι αλήθεια ότι με εξέπληξες! Πήρες το πτυχίο σε χρόνο
ρεκόρ και έβγαλες τα σκουλαρίκια που μου χτυπούσαν στα νεύρα, αλλά απ’ ότι βλέπω δεν
έχεις κόψει τα μακριά μαλλιά!». Ο νέος, δικηγόρος πια, έχοντας προετοιμαστεί για την
απάντηση αυτή απαντά: «Ναι, πατέρα, αλλά όπως ξέρεις πολύ καλά εσύ που είσαι
Χριστιανός και όλη μέρα είσαι στις εκκλησίες και ο Ιησούς που γύριζε με τους μαθητές Του
στη Γαλιλαία, στην Καπερναούμ και στα Ιεροσόλυμα είχε μακριά μαλλιά!». Και ο πατέρας
απαντά: «Σωστά τα λες, αλλά Εκείνος και οι Μαθητές Του γυρνούσαν με τα πόδια».

Ο ΚΟΥΡΕΑΣ, Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΚΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Μια φορά πήγε κάποιος πελάτης στο κουρείο για το καθιερωμένο κούρεμα και ξύρισμα.
Καθώς ο κουρέας άρχισε να δουλεύει, άρχισε μια καλή συζήτηση. Μίλησαν για τόσα πολλά
πράγματα και πάρα πολλά θέματα…. Όταν τελικά άγγιξαν το θέμα της θρησκείας και του
Θεού, ο κουρέας αναφώνησε:
- Δεν πιστεύω ότι ο Θεός υπάρχει.
- Γιατί το λες αυτό; ρώτησε ο πελάτης.
Και ο κουρέας απάντησε:
- Λοιπόν, απλά βγες έξω στο δρόμο για να καταλάβεις, γιατί ο Θεός δεν υπάρχει. Πες
μου, γιατί αν ο Θεός υπάρχει, υπάρχουν τόσοι διεστραμμένοι; Γιατί τόσα εγκαταλελειμμένα
παιδιά; Αν ο Θεός υπήρχε, δε θα υπήρχε ούτε δυστυχία ούτε πόνος. Δεν μπορώ να
φανταστώ ένα Θεό που αγαπάει και συμπονεί, και επιτρέπει να γίνονται όλα αυτά.
Ο πελάτης το σκέφτηκε για μια στιγμή, αλλά δεν απάντησε, γιατί δεν ήθελε να χαλάσει
τη συζήτηση. Ο κουρέας τελικά τελείωσε τη δουλειά του και ο πελάτης έφυγε. Όμως μόλις
έφυγε από το κουρείο, είδε έναν άντρα στο δρόμο με μακριά κατσαρά, βρώμικα μαλλιά και
γένια. Φαινόταν πολύ βρώμικος και απεριποίητος. Εκείνη τη στιγμή ο πελάτης γύρισε πίσω
και ξαναμπήκε στο κουρείο. Τότε είπε στον κουρέα:
- Ξέρεις τι; Οι κουρείς δεν υπάρχουν!
- Πώς μπορείς να το λες αυτό; ρώτησε έκπληκτος ο κουρέας. Είμαι εδώ και είμαι
κουρέας! Μόλις σε κούρεψα, τι είναι αυτά που λες;
- Όχι, απάντησε ο πελάτης και εξήγησε:
- Οι κουρείς δεν υπάρχουν, γιατί αν υπήρχαν, δε θα υπήρχαν αχτένιστοι άνθρωποι και με
μακριά βρώμικα μαλλιά, όπως ο άνθρωπος που είδα απ’ έξω.
- Μα… οι κουρείς ΟΝΤΩΣ υπάρχουν!Αυτό συμβαίνει, όταν οι άνθρωποι δεν έρχονται
σε μένα, απάντησε ο κουρέας.
- Ακριβώς! απάντησε ο πελάτης. Αυτό είναι το θέμα! Ο Θεός, επίσης ΥΠΑΡΧΕΙ! Αλλά
το κακό και η δυστυχία συμβαίνουν, γιατί οι άνθρωποι δεν πηγαίνουν σε Αυτόν και δεν
αναζητούν σε Αυτόν βοήθεια. Γι’ αυτό υπάρχει τόσος πόνος και δυστυχία στον κόσμο!

