
■ Στὴν ἱστορικὴ Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν

Ἡ Μνήμη τῆς Ἁγίας 
Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς 

μᾶς ὁδηγεῖ στὸν σωτήριο Φόβο τοῦ Θεοῦ

Τὴν Τρίτη, 26η Ἰουλίου 2017 ἐκ. ἡμ., ἑώρτασε μὲ τάξι καὶ 
λαμπρότητα ἡ Ἱερὰ ἱστορικὴ Γυναικεία Μονὴ τῆς Ἁγίας

Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς, στὶς Ἀχαρ-
νὲς Ἀττικῆς, τῆς ὁποίας προΐσταται θεοφιλῶς 

ἡ σεβαστὴ Γερόντισσα Ἰουστῖνα Μοναχή. 
Στὸν πανηγυρικὸ Ἑσπερινό, μετὰ τὸ Ἀπό-

δειπνο καὶ τοὺς Χαιρετισμοὺς τῆς ἑορταζο-
μένης Ἁγίας, ἐχοροστάτησε ὁ Θεοφιλέστα-
τος Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, κατὰ 

πρόσκλησιν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπο-
λίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, 

τοῦ καὶ Πνευματικοῦ τῆς Ἀδελφότητος, συμ-
παραστατούμενος ὑπὸ τοῦ Πανοσιολ. Καθηγουμένου τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Κυπριανοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Θεοδοσί-
ου καὶ ἀρκετῶν Ἱερέων τῆς Μητροπόλεώς μας. 

Πλῆθος εὐλαβῶν Προσκυνητῶν συμμε-
τεῖχαν, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἦσαν καὶ οἱ 
σεβαστὲς Γερόντισσες Ξένη Μοναχὴ 
(Μονῆς Παρθενίου) καὶ Ταξιαρχία 
Μοναχὴ (Μονῆς Ἁγίων Ἀγγέλων), 
μὲ Ἀδελφὲς τῶν Συνοδιῶν αὐτῶν, 
ὡς καὶ ἡ Νεοφώτιστος Ἀδελφὴ 
Ἁγνή, ἀπὸ τὴν Πολωνία, ἐνδεδυμένη 
μὲ τὸν ἐμφώτιο χιτῶνα τοῦ ἁγίου Βαπτί-
σματος, τοῦ ὁποίου εἶχε ἀξιωθῆ τὴν προηγούμενη μόλις ἡμέρα.
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Ἦσαν ἐπίσης παρόντες ὁ Ἀξιότιμος πρώην Δήμαρχος 
Ἀχαρνῶν κ. Σωτήριος Ντοῦρος, ἡ Ἀξιότιμος Πρόεδρος Δημο-
τικῆς Ἑνότητος Φυλῆς κ. Ἑλένη Λιάκου καὶ ἄλλα μέλη τῆς 
Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως τῶν Δήμων Φυλῆς καὶ Ἀχαρνῶν. 

* * *
Στὴν Λιτή, ἔγινε ἡ Λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος καὶ τῶν 

χαριτόβρυτων Λειψάνων τῆς ἐνδόξου Ὁσιοπαρθενομάρτυ-
ρος ὡς καὶ τοῦ Ὁσίου Κτήτορος τῆς Μονῆς Ἁγίου Γέροντος 
Ἱερωνύμου, πέριξ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ὁ δὲ Ἑσπερινὸς ὡλοκλη-
ρώθηκε μὲ ἑόρτια Ὁμιλία, στὸν εὐτρεπισμένο αὔλειο χῶρο 
τῆς Μονῆς, παρουσίᾳ μεγάλου πλήθους εὐσεβῶν, περὶ τὴν 
11:00’ μ.μ.

Ὁ Θεοφιλέστατος κ. Κλήμης ὡμίλησε γιὰ τὴν τιμωμέ-
νη Ἁγία, ἡ ὁποία λόγῳ τῆς ἀρχοντικῆς καταγωγῆς καὶ τῶν 
χαριμάτων αὐτῆς, θὰ εἶχε τὴν δυνατότητα νὰ περάση «ζωὴ 
χαρισάμενη», ἀλλὰ γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ κατεφρόνησε 
δόξα, πλοῦτο καὶ τρυφὴ καὶ διάλεξε, μέσῳ τῆς ἀγγελικῆς-  
μοναχικῆς πολιτείας, τὴν ταπείνωσι-ὑπακοή, τὴν πτωχεία 
καὶ τὴν παρθενία. Μὲ τὴν μεγάλη της σταθερότητα στὴν πί-
στι καὶ στὴν ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸν ἔφερε πλῆθος ἀνθρώπων 
στὴν γνῶσι τοῦ Θεοῦ καὶ ἔφθασε στὸ Μαρτύριο. Εἴθε νὰ βοη-
θήση ἐμᾶς, τοὺς χλιαροὺς καὶ τόσο εὐάλωτους στὶς προκλή-
σεις τοῦ κόσμου, νὰ γίνουμε καὶ ἐμεῖς ἀφωσιωμένοι στὸ Θεὸ 
καὶ σταθεροὶ στὴν πίστι καὶ στὸ εὐαγγελικὸ ἦθος...

Τὸν ἑόρτιο Ἑσπερινὸ ἦλθε θυσιαστικὰ 
νὰ τιμήση μὲ τὴν παρουσία του ὁ Σε-
βασμ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ 
Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, ὁ ὁποῖος 
συνδέεται μὲ τὴν Ἱερὰ Μονὴ παιδι-
όθεν, μετὰ τὸν ἐπίσης Πανηγυρικὸ 
Ἑσπερινό, τοῦ ὁποίου προεξῆρχε 
ἐνωρίτερα στὸ ὁμώνυμο Ἱερὸ Ἡσυ-
χαστήριο τοῦ Δήμου Ἁγίας Βαρβάρας.  

                                 * * *
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Μετὰ διακοπὴ 40 λεπτῶν, ὥστε νὰ 
προσκυνήσουν οἱ πολυπληθεῖς πιστοὶ 
τὴν Ἱερὰ Εἰκόνα καὶ τὰ τίμια Λείψα-
να, ἐτελέσθη ὁ Πανηγυρικὸς Ὄρθρος 
καὶ ἡ κατανυκτικὴ Θεία Λειτουργία.

Προΐστατο ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. 

Κυπριανός, συμπαραστατούμενος ὑπὸ τοῦ Πανοσιολ. Κα-
θηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Κυπριανοῦ Ἀρχιμαν-
δρίτου π. Θεοδοσίου καὶ τῶν Αἰδεσιμωτάτων Πρεσβυτέρων 
π. Δωροθέου Ξυναριανοῦ, Ἐφημερίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, π. 
Κωνσταντίνου Τερζάκη, π. Κωνσταντίνου Σωτηριάδου καὶ 
π. Γεωργίου Γιάν, τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Γαβριὴλ Ἁγιοκυπρια-
νίτου, ὡς καὶ τῶν Ὑποδιακόνων Δημητρίου Γιατράκου, Ἀπο-
στόλου Φύκια καὶ Χρίστου Κατσούδα. 

* * *
Στὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ, ὁ πολυσέβαστος Ποιμέ-

νας μας ἀναφέρθηκε στὸ ἰσχυρὸ μήνυμα, τὸ ὁποῖο μᾶς 
ἀπευθύνει ἡ Μνήμη τῆς Ἁγίας Παρακευῆς: «τιμὴ γὰρ Μάρ-
τυρος, μίμησις Μάρτυρος», κατὰ τὸν Ἱερὸν Χρυσόστομον.

Ἀφοῦ ὑπενθύμισε τὰ χαρακτηριστικὰ χαρίσματα τῆς Ἁγί-
ας Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς (ὁσιότητα-ἀφοσίωσι 
τῆς ὑπάρξεως στὸν Θεό· παρθενία-ἁγνεία ψυχῆς καὶ σώματος· 
μαρτύριον-μαρτυρία διὰ λόγου καὶ ἔργου, μέχρι καὶ τοῦ μαρ-
τύριου γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ μας), ὑπογράμμισε, ὅτι 

● καὶ ἐμεῖς ἔχουμε κληθῆ νὰ εἴμαστε 
ἀφωσιωμένοι στὸν Θεό, νὰ ἔχουμε ἁγνό-
τητα κατ᾿ ἄμφω, νὰ δίνουμε μαρτυρία γιὰ 
τὴν Πίστι μας... Πόσες φορὲς ὅμως κάνου-
με ὑποχωρήσεις ἢ ἐντρεπόμεθα νὰ ὁμολο-
γοῦμε τὴν χριστιανική μας ταυτότητα... 

Ποιό ἦταν ἆρά γε τὸ μυστικὸ τῆς ἑορ-
ταζόμενης Ἁγίας, διὰ τὸ ὁποῖο ἀξιώθηκε 
τοιούτων μεγάλων χαρισμάτων;...

Τὴν μυστικὴ δύναμι, διὰ τῆς ὁποίας 
ἔμεινε σταθερὴ στὴν πορεία Της πρὸς τὴν 
ἐν Χριστῷ τελειότητα καὶ ἀξιώθηκε τοῦ 
μακαρίου μαρτυρικοῦ τέλους, τὴν ἄντλη-
σε ἀπὸ τὴν ἐκ νεότητος αὐτῆς ἐφαρμογὴ 
τῆς παραγγελίας τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου 
Παύλου: 
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«...μετὰ φόβου καὶ τρόμου τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν 
κατεργάζεσθε» (Φιλιπ. β΄ 12).

Οἱ Χριστιανοί, λέει ὁ Ἀπόστολος 
καλούμεθα νὰ κατεργαζώμεθα 

τὴν σωτηρίαν μας, δηλαδὴ νὰ 
ἐργαζώμεθα μὲ πολλὴ ἐπιμέ-
λεια καὶ σπουδὴ γιὰ τὴν σωτη-
ρία μας, ἐμφορούμενοι ἀπὸ μία 

ἐσωτερικὴ κατάστασι, ἡ ὁποία 
μᾶς δίδει τὴν δύναμι νὰ μένουμε 

σταθεροὶ στὴν κλῆσι μας...
Ποιά εἶναι ἡ μυστικὴ αὐτὴ δύναμις;... Εἶναι ὁ φόβος τοῦ 

Θεοῦ, ὁ ἁγνὸς φόβος νὰ μὴ λυπήσουμε τὸν Θεό, νὰ μὴν ἐνερ-
γήσουμε κάτι τὸ ἀντίθετο πρὸς τὸ θεῖο Αὐτοῦ θέλημα, πρὸς 
τὸ Εὐαγγελικὸ ἦθος...

Ὅπως ἕνας προσεκτικὸς δρομέας θὰ βάδιζε βαστάζων ἕνα 
δοχεῖο γεμᾶτο μὲ νερὸ, ἔτσι καὶ ἐμεῖς νὰ προχωροῦμε μὲ ἕναν 
ἱερὸ φόβο, ἕναν ἱερὸ τρόμο, προσεκτικοὶ καὶ προσευχητικοί, 
ταπεινοί, μὲ ἀγάπη...

Εἶναι αὐτὸς ὁ εὐλογημένος καὶ σωτήριος φόβος, γιὰ τὸ ὁποῖον 
λέγεται στοὺς Ψαλμοὺς τοῦ Δαβίδ: «Δουλεύσατε τῷ Κυρίῳ ἐν 
φόβῳ, καί ἀγαλλιᾶσθε Αὐτῷ ἐν τρόμῳ». Ἂς μᾶς κατέχη χαρὰ 
καὶ ἀγαλλίασις, ἐπειδὴ ἀνήκουμε στὸν Λαὸ τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ 
ἕνας ἱερὸς φόβος νὰ μὴ ἐκκλίνουμε σὲ τίποτα ἀπ᾿ Αὐτόν.

Οἱ Ἅγιοι Πατέρες μᾶς διδάσκουν, ὅτι ἡ ἐργασία τῆς σωτη-
ρίας μας πρέπει νὰ γίνεται μετὰ φόβου καὶ τρόμου γιὰ πέντε 
κυρίως λόγους:

● διότι, δὲν γνωρίζουμε κατὰ πόσον ἔχουμε τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ 
μέσα μας·

● διότι, δὲν ἔχουμε συνειδοποίησει σὲ ποιὸ μέτρο καθαρότη-
τος εἶναι ἡ καρδία μας·

● διότι, δὲν γνωρίζουμε τὰ κρίματα τοῦ Θεοῦ·
● διότι, πρέπει νὰ ἀναγνωρίζου-

με τὴν ἀδυναμία τοῦ ἀνθρώ-
που, ἀδυναμία ψυχῆς καὶ σώ-
ματος·

● διότι, ἔχουμε πολὺ δει-
νοὺς εχθρούς, τὰ πονηρὰ 
πνεύματα. Ἐπολέμησαν τὸν 
ἴδιο τὸν Χριστό μας. Ἐκεῖνος 
ἦταν Θεάνθρωπος καὶ τοὺς ἐξου-
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δετέρωσε. Ἐμεῖς οἱ ἀδύνατοι, ὡς 
μόνη προϋπόθεσι γιὰ νὰ τοὺς ἀντι-
μετωπίσουμε ἔχουμε τὸν φόβο τοῦ 
Θεοῦ...

Πολλοὶ εἶναι οἱ πειρασμοί, ἐσω-
τερικοὶ καὶ ἐξωτερικοί, ἔχουμε ἔσω-
θεν τὶς προσωπικές μας ἀδυναμίες,

ἔχουμε ἔξωθεν τὴν εὐπερίστατον ἁμαρτίαν, τὶς προκλήσεις 
τῶν πονηρῶν πνευμάτων γιὰ νὰ ἁλώσουν τὸ φρόνημα τῆς 
ψυχῆς μας καὶ νὰ κατεδαφίσουν τὴν ἀντίστασί της...

Χωρὶς τὸν φόβο τοῦ Θεοῦ, ἂν χάσουμε τὴν ἐγρήγορσι καὶ 
τὸν σωτήριο φόβο τοῦ Θεοῦ, ἀρχίζουμε νὰ χαλαρώνουμε, νὰ 
χάνουμε τὴν αἴσθησι τῶν πραγμάτων, ἀκολουθοῦν οἱ ἐκπτώ-
σεις, οἱ ὑποχωρήσεις, πίπτουν οἱ ἀντιστάσεις μας, καὶ σωριά-
ζεται τὸ οἰκοδόμημα τῆς ψυχῆς μας...

Ἂς δώσουμε λοιπὸν προσοχὴ στὸ ἰσχυρὸ μήνυμα, τὸ ὁποῖο 
μᾶς ἀπευθύνει σήμερα ἡ Ἁγία Ὁσιοπαρθενομάρτυς τοῦ Χρι-
στοῦ Παρασκευή... 

Ἡ Μνήμη ἑνὸς Ἁγίου δὲν ἐξαντλεῖται στὶς ὡραῖες ψαλμω-
δίες, στὶς ἀρτοκλασίες καὶ τὰ κόλλυβα, ἀλλὰ κυρίως μᾶς δί-
νει ἕνα προσωπικὸ μήνυμα, γιὰ νὰ τὸ προσλάβουμε καὶ νὰ τὸ 
ἐφαρμώσουμε στὴν ζωή μας, γιὰ τὴν ἰδική μας σωτηρία, ἀλλὰ 
καὶ γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ κόσμου... 

Διότι ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί ἔχουμε μεγάλη εὐθύνη: σήμερα 
ὅπως καὶ στὴν ἐποχὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, μόνον ἂν ἰδῆ 
ἐνσαρκωμένη τὴν ἁγιότητα θὰ πιστεύση ὁ κόσμος...

Ἂς παρακαλέσουμε τὴν Ἁγίαν Ὁσιοπαρθενομάρτυρα Παρα-
σκευὴ νὰ μᾶς προστατεύη καὶ ἐνισχύη, ὥστε νὰ κατεργαζώ-
μεθα μετὰ φόβου καὶ τρόμου τὴν σωτηρίαν μας, καὶ νὰ μᾶς 
δοθῆ ἡ χάρις νὰ εἴμεθα ἀφωσιωμένοι στὸν Θεό, νὰ ἔχουμε 
ἁγνὴ ψυχὴ καὶ ἁγνὸ σῶμα καὶ νὰ δίνουμε 
τὴν καλὴ μαρτυρία, ὅταν καὶ ὅποτε 
χρειασθῆ, εἰς δόξαν τοῦ Πατρός, 
καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος. Ἀμήν!

* * *
Μετὰ τὸ πέρας τῆς ἱερᾶς Ἀγ-

ρυπνίας, ἡ φιλόξενος Ἀδελφότης
τῆς ἱστορικῆς Μονῆς παρέθεσε 
τράπεζα Ἀγάπης, στὴν διάρκεια τῆς 
ὁποίας ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας ἐξέφρασε 
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εὐχὲς καὶ εὐχαριστίες γιὰ τὴν πνευματικὴ καὶ ὑλικὴ φιλοξε-
νία στὴν σεβαστὴ Γερόντισσα Ἰουστῖνα καὶ τὶς Ἀδελφές, στοὺς 
Ἱερεῖς καὶ στοὺς «ἀφανεῖς ἥρωας», τοὺς Διακονητάς, οἱ ὁποῖοι 
ἐφρόντισαν γιὰ τὴν τάξι καὶ τὴν ἐξυπηρέτησι τῶν εὐλαβῶν 
Προσκυνητῶν.

Ὡς ἰδιαιτέραν εὐλογίαν ἐπὶ τῇ κατανυκτικῇ αὐτῇ Πανηγύ-
ρει, ἡ σεβαστὴ Γερόντισσα Ἰουστῖνα διένειμεν εἰς ἅπαντας 
τοὺς εὐσεβεῖς Προσκυνητὰς τὸ τευχίδιον: «Ἱκετήριος Κανὼν 
εἰς τὴν Ἁγίαν Ἔνδοξον Ὁσιοπαρθενομάρτυρα Παρασκευ-
ήν», ποίημα καὶ δέησις, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
μας κ. Κυπριανοῦ.

† Γ.Ἱ.Μ.

«Ἴθυνον ζωήν μου Παρασκευή, 
πρὸς τὰς τοῦ Κυρίου Ἐντολὰς τὰς Φωτοειδεῖς, 

σκέπε δὲ καὶ φρούρει αἰσθήσεων πεντάδα, 
ἁγνότητα καρδίας διαφυλάττουσα».

(ἐκ τῶν Μεγαλυναρίων 
τοῦ  Ἱκετηρίου Κανόνος, «Δ. Μ. Κυπριανοῦ»)
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