Ο Ναός µας.
Ανάµεσα στις
είκοσι µία Ενορίες
σ’ ολόκληρη την
Ελλάδα που τιµώνται στο όνοµα του
Αγίου
Νικολάου
του Νέου είναι και
η δική µας. Η
Ενορία µας βρίσκεται στη Θήβα (συνοικία Τάχι)
στην οδό Γ. Σεφέρη 3, σχεδόν ένα χιλιόµετρο από
το κέντρο της πόλης.
Ο Ναός κτίσµα του 1963 , θεµελιωµένος
πάνω σε παλαιότερο Οµώνυµο Ναό κτισµένο την
περίοδο της τουρκοκρατίας, είναι ρυθµού
Βασιλικής, τρίκλιτος, µε ωραιότατο ξυλόγλυπτο
τέµπλο και θαυµάσιες εικόνες του 18ου αιώνα.
Από Λατρευτικής πλευράς είναι τρισυπόστατος,
µε αφιερωµένο το δεξιό κλίτος στον Αγ. Εφραίµ
τον νεοφανή (3 Ιανουαρίου), και το αριστερό
στους Βοιωτούς Αγίους (Β΄ Κυριακή Νηστειών).
Με την Λατρευτική Ζωή (Θ.Λειτουργία,
Εσπερινό, Απόδειπνο και τους Χαιρετισµούς,
Όρθρο και Ώρες-καθηµερινά-,Σαρανταλείτουργο, ∆εκαπενταλείτουργο, Αγρυπνίες (σχεδόν
κάθε µήνα), Ενορ.Ευχέλαια κ.α.) καθώς και µε
την
έντονη φιλανθρωπική και Νεανική
δραστηριότητα, την διοργάνωση Εκδροµών, τις
εκδηλώσεις για τις µητέρες, τους φοιτητές, τις
επισκέψεις στα Σχολεία κ.α, η Ενορία προσπαθεί να βρίσκεται κοντά στις πνευµατικές και
υλικές ανάγκες των Ενοριτών της.
Σηµαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι ο
Ναός είναι ανοικτός καθηµερινά πρωί και
απόγευµα και έτσι οι πιστοί µπορούν ανά πάσα

στιγµή να έλθουν να προσευχηθούν και να
συναντήσουν τον Ιερέα.
Ο Ναός µας πανηγυρίζει µεγαλοπρεπώς
την µνήµη Του κάθε χρόνο, στις 8 και 9 Μαΐου,
µε Μεγάλο Εσπερινό, Αγρυπνία, Θ. Λειτουργία
και Λιτανεία της Ι.Εικόνος και του Πανσέπτου
Λειψάνου του Ιαµατικού Οσιοµάρτυρος.
Ευχόµαστε σε όλους τους φιλάγιους
πιστούς και ιδιαίτερα σ’ εκείνους που
ευλαβούνται τον Άγιο µας, µε τις ακοίµητες
πρεσβείες Του, να τους χαρίζει «χαράν και
ειρήνην και υγείαν», καθώς και κάθε πνευµατική
δωρεά.
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Ὁ Ἅγιος µας

.

 Ý .

ξ’ ἐώας ἐκλάµψας ἐν Βουνένοις

ἠγώνισαι, Νικόλαε παµµάκαρ
ἐναθλήσας στερρότατα. ∆ιὸ
καὶ δοξασθεῖς παρὰ Χριστοῦ
Θαυµάτων ἀναβλύζεις δωρεᾶς
τοῖς προστρέχουσι
τῷ λειψάνῳ Σου
τῷ Σεπτῷ Ὁσιοµάρτυς Ἒνδοξε.
∆όξα τῷ δεδοκότι σοὶ ἰσχύν.
∆όξα τῷ Σὲ στεφανώσαντι .
∆όξα τῷ ἐνεργούντι διὰ Σου
πάσιν ἰάµατα.
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Γνωριµία
Γνωριµία µε τον Άγιο
της νορίας µας

Η ζωή του Αγίου.
Ο Άγιος Νικόλαος ο Νέος γεννήθηκε
στα µέρη της Ανατολής από γονείς ευσεβείς και
ενάρετους. Όταν ενηλικιώθηκε κατατάχθηκε
στον Αυτοκρατορικό Στρατό, µε το αξίωµα του
∆ούκα, γυµνάζοντας τους
στρατιώτες του, στο να
είναι γενναίοι και ατρόµητοι πολεµιστές, κυρίως
όµως τους νουθετούσε και
τους δίδασκε να πιστεύουν
στον Θεό, να προσεύχονται, να µην αδικούν
ποτέ κανέναν και να ζητούν από τον Χριστό να
τους δίνει δύναµη για να πολεµούν τους εχθρούς.
∆εν ήταν όµως µόνο οι εξωτερικοί εχθροί
που έπρεπε να αντιµετωπίσουν, αλλά και οι
διάφορες εξεγέρσεις που συνέβαιναν στο
εσωτερικό της Αυτοκρατορίας. Σε µία τέτοια
εξέγερση εστάλη ο Νικόλαος, από τον
Αυτοκράτορα Λέοντα τον Ίσαυρο τον Εικονοµάχο, για να επιβληθεί στους εξεγερθέντες και
να επαναφέρει την ειρήνη και την ευστάθεια.

Η αναχώρηση απο τα εγκόσµια.
Στην επιχείρηση αυτή είδε να χύνεται
άδικα ανθρώπινο αίµα και να χάνονται ψυχές.
Φοβούµενος µήπως κι εκείνος χάσει την ζωή του
µα κυρίως την ψυχή του, συνοδευόµενος από
δώδεκα στρατιώτες του, αποσύρθηκαν στα
Βούνενα της Θεσσαλίας όπου κατοικούσαν

αρκετοί ασκητές κοντά στους οποίους έζησαν
ασκητικά µε νηστείες, αγρυπνίες και αδιάλειπτη
προσευχή.
Όταν οι Άβαροι κατέφθασαν στην
Θεσσαλία σκορπώντας τον θάνατο και την
καταστροφή στο βάρβαρο πέρασµα τους,
συνέλαβαν τον Νικόλαο και τους στρατιώτες
του, τους οποίους κατέσφαξαν.

Το Μαρτύριο.
Τον Νικόλαο προσπάθησαν µε υποσχέσεις και κολακείες να τον πείσουν να αρνηθεί
την πίστη του αλλά δεν τα κατάφεραν. Αφού τον
κατατρύπησαν µε το ίδιο το κοντάρι του στη
συνέχεια απέκοψαν την Τιµία Του Κεφαλή στις
9 Μαΐου του 720 µ.Χ και το νεανικό αίµα Του
πότισε άφθονα την Θεσσαλική γη.
Στο σηµείο της σφαγής εγκατέλειψαν οι
Άβαροι το Σώµα του Αγίου, όπου µετά από
πολλά χρόνια το βρήκε ακέραιο και ευωδιάζων κάποιος άρχοντας Ευφηµιανός , ο οποίος
γιατρεύθηκε από την ασθένεια της λέπρας που
έπασχε και αφού το ενταφίασε, έκτισε εκεί
Ναό στο όνοµα του Οσιοµάρτυρα.

Ο Θεός Τον δοξάζει..
Στα Βούνενα της
Θεσσαλίας συµβαίνει κάτι
πολύ Θαυµαστό! Από τα
δένδρα στα οποία δέθηκε και
βασανίσθηκε ο Άγιος ρέει ένα
κόκκινο υγρό το οποίο
ονοµάζεται «Αίµα».
Το υγρό αυτό όταν χρησιµοποιείται µε
πίστη και εµπιστοσύνη στον Οσιοµάρτυρα έχει

ιαµατικές ιδιότητες και επιτελεί θαύµατα σε
πάσχοντες από δερµατικές παθήσεις και
κεφαλοπονία.
Εξ’ άλλου τα τάµατα, τα χρυσαφικά και
τα αφιερώµατα που στολίζουν το Εικόνισµα Του,
εκπροσωπούν τα Θαύµατα και τις ευεργεσίες
που επιτέλεσε και επιτελεί σε εκείνους που τον
επικαλέσθηκαν και τον επικαλούνται.
Ο Άγιος Νικόλαος ο Νέος διέσωσε την
Ενορία από τη µανία των Γερµανών κατακτητών
τον Οκτώβριο του 1943, ενώ αποτελεί για όλους
µας το καταφύγιο και το λιµάνι στις δύσκολες
περιστάσεις του βίου.
Το Λείψανο Του. Ο Θησαυρός µας.
Το λείψανο Του Αγίου που µε ευλάβεια
φυλάσσεται στον Ναό µας βρίσκεται εντός
αργυράς πεποικιλµένης Θήκης την οποία µαζί µε
την
Εφέστιο
Εικόνα
περιβάλλει
ξυλόγλυπτο
Κιβώριο.
«Πολλές
φορές
ευωδιάζει, θεραπεύει, ενισχύει, παρηγορεί και φανερώνει πως η Χάρις του
Θεού παραµένει ανεξίτηλη
στο σώµα, ακόµα και µετά
θάνατον και ότι είναι τεκµήριο και προοίµιο της
µελλούσης Αναστάσεως και αφθαρσίας», ενώ
κάθε Τετάρτη ψάλλεται η Παράκληση ενώπιον
Του.
Είναι απαραίτητο εδώ να σηµειωθεί ότι
στην Ι.Μ Αγ.Νικολάου Άνδρου φυλάσσεται η
Πάντιµος Κάρα του Οσιοµάρτυρος και µε την
φροντίδα του φιλάγιου Καθηγουµένου Γέροντος
∆ωροθέου, εντός αργυρόχρυσης λειψανοθήκης.

