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■ «Παράκλητε, ...ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν...» 

Ἡ Πανήγυρις τῆς Ἁγίας Τριάδος 
στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων Ἀφιδνῶν

Tὴν Δευτέρα, 23η Μαΐου 2017 ἐκ. ἡμ., 
 ἐπανηγύρισε ὁ Προσκυνηματικὸς Ἱερὸς

Ναὸς τῆς Ἁγίας Τριάδος στὴν Ἱερὰ Γυ-
ναικεία Μονὴ τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων, στὶς 
Ἀφίδνες Ἀττικῆς. 

Ἐτελέσθη Ἀρχιερατικὸ Συλλείτουργο, 
τοῦ ὁποίου προΐστατο ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, 
ὁ καὶ Πνευματικὸς Πατὴρ τῆς Ἀδελφότητος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Συνελειτούργησε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεθώνης 
κ. Ἀμβρόσιος, συμμετεῖχαν δὲ οἱ Ἁγιοκυπριανῖται Πατέρες 
Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Θεοδόσιος, Ἡγούμε-
νος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, 
Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀθανάσιος, Ἱεροδιάκονος π. 
Ἰωσὴφ καὶ Ὑποδιάκονος Γέρων Ἀντώνιος, ὡς καὶ ὁ Παν-
οσιολ. Ἀρχιμανδρίτης π. Μαριανὸς Ὄρρου ἐκ Σαρδινίας, 
οἱ Αἰδεσιμώτατοι Πρεσβύτεροι π. Ἄγγελος Μουρλᾶς, Ἐφη-

μέριος τῆς πανηγυριζούσης 
Μονῆς, π. Κωνσταντῖνος Σω-
τηριάδης καὶ π. Σωτήριος
Γιούλης, τρεῖς Ὑποδιάκονοι
καὶ μεγάλο πλῆθος εὐσεβῶν.

* * *
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Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ, ὁ 
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ὡμίλη-
σε μὲ ἔμφασι καὶ ὑπεγράμμισε, μεταξὺ 
ἄλλων σημαντικῶν πλευρῶν τῆς ἀγομέ-
νης Ἑορτῆς,
τὸ νόημα τῆς Ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς 

προσωπικὰ γιὰ τὸν κάθε πιστὸ τῆς Ἐκκλη-
σίας, ἐφ᾿ ὅσον δὲν ἑορτάζουμε τὶς Ἑορτὲς τῆς 
Ἐνσάρκου Οἰκονομίας τοῦ Σωτῆρος μας μόνον εἰς ἀνάμνησιν 
τῶν Ἱερῶν Γεγονότων, ἀλλὰ εἰς προσοικείωσιν Αὐτῶν στὴν 
προσωπική μας ἐν Χριστῷ Ζωή.
Τί σημαίνει γιὰ μᾶς ἡ Ἔλευσις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τὴν 

ὁποίαν ζητοῦμε στὴν ἔναρξι κάθε Ἀκολουθίας καὶ Μυστηρίου, 
ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλες περιστάσεις; Ἀπὸ τὴν ὥρα τοῦ Βαπτίσμα-
τος καὶ τοῦ Χρίσματός μας, ἔχουμε ἀπαρνηθῆ τὸ φρόνημα τοῦ 
κόσμου καὶ ἔχουμε ἐγκαινιάσει μία νέα πορεία «ἐν καινότητι 
Ζωῆς», διὰ τὴν ὁποίαν ἐλάβαμε «σφραγῖδα Πνεύματος Ἁγίου».
Ἡ Χάρις αὐτὴ γίνεται στὴν καρδιὰ τοῦ ἀναγεννημένου 

ἀνθρώπου «πηγὴ ὕδατος ἀλλομένου», διαποτίζει καὶ ἁγιάζει 
τὴν ὕπαρξί του, ἀλλὰ καὶ ξεχύνεται στὸ περιβάλλον του, φω-
τίζουσα, εἰρηνεύουσα, δίδουσα μαρτυρία γιὰ τὴν ἐνοίκησι τῆς 
Ἁγίας Τριάδος στὴν Καρδιὰ αὐτοῦ... 
Σήμερα ὅπου ἑορτάζουμε εὐχαριστηρίως τὸ Πανάγιον 

Πνεῦμα, μᾶς δίδεται ἰδιαιτέρως ἡ εὐκαιρία νὰ κάνουμε μία 
αὐτοκριτική:
Αἰσθανόμεθα, ἆρά γε, μέσα στὴν καρδιά μας τὴν παρου-

σία, τὴν Χάρι τοῦ Παναγίου Πνεύματος, τὴν ὁποίαν ἐλάβαμε 
κατὰ τὸ ἱερὸ Βάπτισμά μας, ἢ τὴν ἔχουμε καλύψει, ἢ θάψει 
κάτω ἀπὸ τὰ πάθη μας, τὴν ἀμέλεια καὶ τὴν ραθυμία μας, τὴν 
ἀμετανοησία μας, ὥστε νὰ στεροῦμε τὸν ἑαυτόν μας, ἀλλὰ 

καὶ τοὺς ἄλλους ἀπὸ τοὺς 
καρποὺς τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος;...
Συνειδητοποιοῦμε, ἆρά 

γε, τὴν εὐθύνη μας γιὰ τὴν
σωτηρία τὴν ἰδική μας, 
ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν σωτηρία 
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τοῦ σύμπαντος κόσμου; Ἐπικαλούμεθα ἐν γνώσει καὶ συν-
αισθήσει τὸ Πανάγιον Πνεῦμα «ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν»; 
Παρακαλοῦμε δηλαδὴ τὸν Θεῖο Παράκλητο νὰ μᾶς ἐνισχύη 
νὰ ἐπανακαλύψουμε τὴν Χάρι, ἡ ὁποία μᾶς ἐδόθη ἀμετακλή-
τως κατὰ τὸ Ἅγιον Βάπτισμά μας;... Καλλιεργοῦμε –διὰ τῆς 
ὀρθῆς Πίστεως, τῆς μετανοίας, τῆς τηρήσεως τῶν αἰσθήσε-
ων καὶ τῆς ποικίλης ἀσκήσεως– τὶς προϋποθέσεις, γιὰ νὰ 
γινώμεθα σκηνώματα τῆς Ἁγίας Τριάδος, πρὸς δόξαν Θεοῦ, 
πρὸς σωτηρίαν ἰδικήν μας, πρὸς διακονίαν καὶ σωτηρίαν τῶν 
Ἀδελφῶν μας;...

* * *
Πολλοὶ πιστοὶ προσῆλθαν, Χάριτι Θεοῦ, στὰ Ἄχραντα 

Μυστήρια καὶ στὸ πρόσωπο ὅλων τῶν Πανηγυριστῶν δι-
έλαμπε ἡ Χάρις καὶ ἡ Χαρὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, ἐλιτανεύθη ἡ Ἱερὰ 
Εἰκόνα τῆς Ἁγίας Τριάδος στὸν ἐσωτερικὸ αὔλειο χῶρο τῆς 
Μονῆς, ἀνεπέμφθησαν ὅλες οἱ σχετικὲς λιτανευτικὲς Αἰτή-
σεις, εὐλογήθηκε ἡ Ἀρτοκλασία καὶ ἡ τόσο κατανυκτικὴ Λι-
τανεία ἔκλεισε μὲ τὸ ὑπέροχο Προκείμενο: «Τὶς Θεὸς μέγας, 
ὡς ὁ Θεὸς ἡμῶν...».

Ἐν συνεχείᾳ, οἱ Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς μετὰ τοῦ Κλήρου καὶ 
ἁπάντων τῶν εὐσεβῶν Προσκυνητῶν μετέβησαν στὸν εἰ-
δικὰ εὐπρεπισμένο χῶρο γιὰ τὴν παραδοσιακὴ ὑπαίθρια 
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Τράπεζα Ἀγάπης, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁποίας ἡ παιδικὴ 
Χορωδία -Ὀρχήστρα «Ἑλληνορθόδοξη Κληρονομιά», ὑπὸ 
τὴν διεύθυνσι τοῦ Μουσικολογιωτάτου π. Διονυσίου Ἁγιο-
κυπριανίτου, ἐσκόρπισε πνευματικὴ δροσιὰ μὲ τὰ ἁγνὰ καὶ 
ὄμορφα δημοτικὰ τραγούδια τῆς Πατρίδος μας.

* * *
Δόξαν καὶ εὐχαριστίαν ἀναπέμπομεν καὶ πάλιν ἐφέτος 

τῇ Ἁγίᾳ Τριάδι, τῷ θείῳ καὶ εἰρηνοδώρῳ Παρακλήτῳ ἅμα τῷ 
πανοικτίρμονι Πατρὶ καὶ τῷ πανευσπλάγχνῳ Υἱῷ, γιὰ τὴν 
μεγάλη ὄντως δωρεὰ τῆς Ἑορτῆς ταύτης, στὴν ὁποία κάθε 
χρόνο ἑνώνονται Ποιμένες καὶ πρόβατα στὴν θεία Λατρεία 
καὶ τὴν ἐν ἁπλότητι καρδίας συντροφικότητα.

† Μ.Σ.Ἁ.


