
■ Στὴν ἱστορικὴ Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν

Ἡ Μνήμη τῆς Ἁγίας 
Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς 

μᾶς ὁδηγεῖ στὴν Ἐγρήγορσι καὶ τὴν Εὐσπλαγχνία

Τὴν Παρασκευή, 26η Ἰουλίου 2014 
ἐκ.ἡμ., ἑώρτασε μὲ ἰδιαίτερη λαμ-

πρότητα ἡ Ἱερὰ ἱστορικὴ Γυναικεία 
Μονὴ τῆς Ἁγίας Ὁσιοπαρθενομάρ-
τυρος Παρασκευῆς, στὶς Ἀχαρνὲς Ἀτ-
τικῆς, τῆς ὁποίας προΐσταται θεοφιλῶς 
ἡ σεβαστὴ Γερόντισσα Ἰουστῖνα Μο-
ναχή, μετὰ τὴν κοίμησι τῆς τρίτης Κα-
θηγουμένης ἀειμνήστου Γεροντίσσης 
Μακρίνης Μοναχῆς († 7.8.2013 ἐκ.ἡμ.). 

Στὸν πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ (μετὰ τὸ 
Ἀπόδειπνο καὶ τοὺς Χαιρετισμοὺς τῆς ἑορταζομένης Ἁγίας), 
ἐχοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ 
Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος μετὰ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκό-
που Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου, κατὰ πρόσκλησιν τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, 
τοῦ καὶ Πνευματικοῦ τῆς Ἀδελφότητος. 

Ἀρκετοὶ Ἱερεῖς καὶ Διάκονοι, ὡς καὶ 
πλῆθος εὐλαβῶν Προσκυνητῶν συμ-
μετεῖχαν, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ἡ 
σεβαστὴ Γερόντισσα Ταξιαρχία Μο-
ναχὴ μὲ Ἀδελφὲς τῆς Συνοδίας της. 

Στὴν Λιτή, ἔγινε ἡ Λιτάνευσις τῆς 
Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς 
πέριξ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ἡ δὲ εὐλόγη-
σις τῶν Ἄρτων στὸν εὐτρεπισμένο 
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αὔλειο χῶρο τῆς Μονῆς, παρουσίᾳ πλήθους εὐσεβῶν.

Πρὸ τοῦ «Νῦν ἀπολύεις...», ὁ Σεβασμ. κ. Χρυσόστομος ὡμί-
λησε γιὰ τὴν τιμωμένη Ἁγία, ἡ Ὁποία 

«κράτησε μὲ καρδιακὴ συνείδησι καὶ ἐπίγνωσι τὸν 
Εὐαγγελικὸ Λόγο τοῦ Θεοῦ σὲ κάθε βῆμα της, μέχρι 
τῆς ἁγίας της τελευτῆς. Ἀντιμετώπισε τὸν ἀντίχρι-
στο τῆς ἐποχῆς της μὲ τὴν ἐν Χριστῷ βιωτήν, μυστη-
ριακὰ καὶ συνειδητά, καὶ ἔφθασε στὴν ἕνωσι μὲ τὸν 
Θεό, ἡ ὁποία τῆς χάρισε μία ὑπερφυσικὴ κατάστασι, 
ὅπου τὰ βάσανα δὲν τῆς προξενοῦσαν καμμίαν βλάβη 
ἢ ὀδύνη. 

Ἔχουμε ἐμεῖς χρέος νὰ Τὴν παρακαλέσουμε νὰ 
ἀνοίξουν τὰ μάτια τῆς ψυχῆς μας καὶ νὰ δοῦμε πῶς 
θὰ προχωρήσουμε πρὸς τὴν ἀληθινὴ Ζωή, τὸν Χριστό 
μας, καὶ νὰ ἑνωθοῦμε μὲ τὸν μοναδικὸ Ἄρχοντα τῆς 
Εἰρήνης...».

Ἐν κατακλεῖδι, ὁ Σεβασμ. Χρυσόστομος ἀναφέρθηκε στὰ συν-
αισθήματα, τὰ ὁποῖα τὸν διακατεῖχαν στὴν διάρκεια τοῦ Ἑσπε-
ρινοῦ: εὐγνωμοσύνη, γιὰ τὴν τιμητικὴ πρόσκλησι τοῦ Σεβασμ. 
κ. Κυπριανοῦ, συγκίνησι, διότι χοροστάτησε στὴν Πανήγυρι, 
ὡς Ἐπίσκοπος, 27 χρόνια μετὰ τὴν τελευταία του ἐπίσκεψι ὡς 
Διάκονος τὸ 1987 καὶ χαρά, διότι βλέπει τὸ ἱστορικώτερο Μο-
ναστήρι τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Χριστιανῶν Ἑλλάδος νὰ 
ἀνθίζη, ἀνασυγκροτημένο πνευματικὰ ὑπὸ τὴν σεβαστὴ Γε-
ρόντισσα Ἰουστῖνα καὶ τὴν Συνοδία της. 

* * *
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Στὸν Ὄρθρο καὶ τὴν κατανυ-
κτικὴ Θεία Λειτουργία προΐστα-
το ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης 
μας, μετὰ τῶν Αἰδεσιμωτάτων 
Πρεσβυτέρων π.Δωροθέου Ξυνα-
ριανοῦ, Ἐφημερίου τῆς Μονῆς, 
π.Κωνσταντίνου Τερζάκη καὶ 
π.Κωνσταντίνου Σωτηριάδου, 

τῶν Ἁγιοκυπριανιτῶν Πατέρων Ἱεροδιακόνων Ἰωσὴφ καὶ Γα-
βριήλ, ὡς καὶ τῶν Ὑποδιακόνων Γέροντος Ἀντωνίου, Δημητρί-
ου Γιατράκου καὶ Ἀποστόλου Φύκια. 

Στὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ, ὁ πολυσέβαστος Ποιμένας 
μας ἀναφέρθηκε στὸ ἰσχυρὸ μήνυμα, τὸ ὁποῖο μᾶς ἀπευθύνει 
ἡ Μνήμη τῆς Ἁγίας Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς, 

«ἡ ὁποία, ὡς Ὁσία, ἦταν ὅλως ἀφωσιωμένη στὸν 
Χριστὸ μας· ὡς Μάρτυς, ἐκήρυττε τὴν Ἀλήθεια καὶ 
θυσίασε τὴν ζωή της γι’ Αὐτήν· ὡς Παρθένος, ἦταν 
μία ὕπαρξις ὅλη ἁγνὴ καὶ καθαρή».

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐν συνεχείᾳ ἔθεσε τὸ ἐρώτημα: 
«Πῶς μποροῦμε ἐμεῖς οἱ κριματισμένοι νὰ πλησιά-

ζωμε τοὺς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ ἐν προκει-
μένῳ τὴν Ἁγία Παρασκευή, ἐνῶ ἔχουμε μολυσμένα 
τὴν διάνοιά μας, τὰ χείλη μας, τὸ σῶμα μας καὶ τὴν 
καρδιά μας;»

Καὶ ἀπήντησε: 
«Εἶναι ἀκριβῶς ἡ βαθειὰ συναίσθησις τῆς ἁμαρτω-

λότητός μας, τῆς “ὁλοσωμάτου πληγῆς”, ἡ συντριβή, 
ἡ κατάνυξις καὶ τὰ δάκρυα, τὰ ὁποῖα μᾶς ἐπιτρέπουν 
νὰ πλησιάζωμε τοὺς Ἁγίους»...

Κατόπιν, ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε μέσῳ τῆς περικοπῆς 
τοῦ Εὐαγγελίου τῶν Δέκα Παρθένων, ἡ ὁποία ἀναγνώσθηκε 
στὴν Θεία Λειτουργία στὸ 

«διαχρονικὸ βασικὸ χα-
ρακτηριστικὸ τῆς ἐν Χρι-
στῷ Ζωῆς: τὴν Ἐγρήγορ-
σι. Ἁγιότης σημαίνει ἐν 
πρώτοις διαρκῆ ἐγρήγορσι, 
ἑτοιμασία γιὰ τὸ πότε θὰ 
κρούση ὁ Κύριος μας τὴν 
θύρα γιὰ νὰ εἰσέλθη στὴν 
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ὕπαρξί μας... Μίαν συνεχῆ ἐπαγρύπνησι νὰ μὴν Τὸν 
λυποῦμε μὲ σκέψεις, λόγια ἢ πράξεις, τὰ ὁποία δὲν 
ἁρμόζουν σὲ μία σχέσι Ἀγάπης μὲ τὸν Νυμφίο Χριστό. 

Στὴν περικοπή, βλέπουμε πὼς ἡ ἐγρήγορσις συν-
δυάζεται ἄμεσα μὲ τὴν προμήθεια, τὴν παρουσία 
τοῦ ἐλαίου/ἐλέους... Ἰσως δὲν μποροῦμε νὰ κάνουμε 
μεγάλες ἀσκήσεις, μποροῦμε ὅμως νὰ κάνουμε μία 
ἁπλῆ ἀσκητικὴ ἀγωγή, αὐτὴν τῆς Εὐσπλαγχνίας 
πρὸς τὸν Ἀδελφό μας: προσευχή, συμπάθεια, συγχω-
ρητικότης, συγκατάβασις, θυσιαστικὴ συνάντησις... 
Αὐτὴ ἡ Εὐσπλαγχνία θὰ τροφοδοτῆ μυστικὰ τὴν λυ-
χνία τῆς ψυχῆς μας μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία θὰ 
ἐξαγνίση τὴν ὕπαρξί μας καὶ θὰ τῆς δώση μία διάθεσι 
ἀφοσιώσεως, βαθειᾶς ἁγνότητος καὶ μαρτυρίας. 

Τοιουτοτρόπως, θὰ μπορέσουμε νὰ μιμηθοῦμε 
τοὺς Ἁγίους καὶ νὰ ὑποδεχθοῦμε τὸν Ἐρχόμενον καὶ 
ἤδη Παρόντα Χριστό μας, τὸν μοναδικὰ Ἠγαπημένο 
μας...».

* * *

Μετὰ τὸ πέρας τῆς ἱερᾶς Ἀγρυπνίας, ἡ φιλόξενη Ἀδελφότη-
τα παρέθεσε τράπεζα Ἀγάπης, στὴν διάρκεια τῆς ὁποίας, τόσο 
ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμένας μας ὅσο καὶ ἡ σεβαστὴ Γερόν-
τισσα Ἰουστῖνα ὠφέλησαν τοὺς παρευρισκομένους μὲ διάφο-
ρα οἰκοδομητικὰ θέματα.

† Μ.Σ.Ἁ.

«Ὑπὲρ τῶν τέκνων Σου Μάρτυς, καθικετεύεις ἀπαύστως, 
καθοδηγοῦσα ἐν τρίβοις, ἁγνείας καὶ μετανοίας· 

δι΄ ὃ καὶ εὐχαριστοῦμέν Σοι, τῇ Μητρὶ τῇ Εὐσπλάγχνῳ»
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