
 

   O «AIMATΟΒΛΥΤΗΣ

 
           Ολοζώντανο θαύμα και 
αφορμή για δοξολογία στο Θεό 

η παρουσία του Αγίου 

Οσιομάρτυρος
Νέου στο αγιολόγιο της 

Εκκλησίας. Η επιλογή του Αγίου 

να αφιερωθεί στο Θεό ολόψυχα 
και μαρτυρήσει γι αυτόν όταν 

καλέστηκε να ομολογήσει τον 

Τριαδικό Θεό ήταν η αιτία να 

γίνει για το πλήρωμα της 
Εκκλησίας, τον λαό του Θεού, ένα διαρκές θαύμα σ

αιώνες. 

 Αυτό συμβαίνει γιατί ο Θεός επέτρεψε στο 
δέντρο όπου μαρτύρησε ο Άγιος να αναβλύζει αίμα! 

Όποιος πιστός χριστιανός προσέρχεται με μετάνοια , 

πίστη και ευλάβεια αμέσως λαμβάνει το αίμα από το 
μαρτυρικό δέντρο και με προσευχή γίνεται θεραπεία 

ασθενειών ιδιαίτερα όσες έχουν σχέση με δερματικές 

παθήσεις.  Εξαιτίας αυτού του παράδοξου και μεγάλου 

σημείου από το Θεό μπορούμε να αποκαλούμε τον Άγιο 
Νικόλαο «Αιματοβλύτη» όπως αποκαλούμε ήδη τον 

Άγιο Δημήτριο Μυροβλύτη γιατί αναβλύζει από τα άγια 

λείψανά του Μύρο. 
 Χριστιανοί από ιερή  περιέργεια παρακινού

μενοι , μιμούμενοι πιθανώς τον άπιστο Θωμά, έστειλαν 

στο Χημείο του Κράτους «το αίμα» του Αγίου και 
έλαβαν την απάντηση ότι  όντως αυτό το υγρό περιέχει 

στοιχεία γνήσια και αληθινά ανθρώπινου αίματος 

ότι δεν μπορεί να καταταχτεί σε κάποια γνωστή ομάδα 

αίματος. Έτσι και με επιστημονικό τρόπο φανερώθηκε 
και αποδείχτηκε η παρουσία και η παντοδυναμία του 

Τριαδικού Θεού , με αφορμή την αιματοβλυσία από το 

μαρτυρικό δέντρο του Αγίου Νικολάου του Νέου του
Αιματοβλύτου στα Βούνενα της Θεσσαλίας.

 Ύμνος, δοξολογία, ευχαριστία στον Τριαδικό 

Θεό για κάθε δωρεά και ευλογία που μας δίνει και 
μετάνοια να έχουμε στις ζωές μας.
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     Η βρύση…. 
 Έχει τόσες Ακολουθίες 
η Εκκλησία. Τόσες 
λατρευτικές ευκαιρίες. 
    Τόσα ουράνια λόγια. 
Τόσα υπέροχα και 
μοναδικά. Που 
περισσεύουν. Η 
Εκκλησούλα είναι η 
βρύση του Θεού,η 
οποία τρέχει κι όταν 
κανείς δεν πίνει. Τρέχει 
και τρέχει και τρέχει.  
    Κι ευλογεί την 
κτίση, με τις 
Ακολουθίες της και με 
τη Θεία Χάρη. Ευλογεί 
τις ψυχές μας.Κι αυτή 
η Χάρις ,από τους 
ναούς εξακτινώνεται  
και πάει παντού. Και 
βρίσκει όλους τους 
ανθρώπους.  Όλους 
τους πονεμένους. 
Όλους τους 
μοναχικούς. Όλους 
τους φυλακισμένους. 
Όλους τους αρρώστους. 
Όλους τους 
δυσκολεμένους. Κι 
όλους, όλους τους 
ανθρώπους. Δικαίους 
και αδίκους. Πονηρούς 
και αγαθούς. Και τι 
κάνει εκεί; Διαχέεται. 
Φτάνει παντού. Έως 
εσχάτου της γής. 

 
π.Ανανίας Κουστένης 
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Οι Θωμᾶδες τῆς ὁλιγοπιστίας.

   « Ἐάν μή ἴδω ἐν ταῖς χερσίν α

ἥλων καί βάλω τόν δάκτυλον μου ε
ἥλων, καί βάλω τήν χείρα μου ε
αὐτοῦ, οὐ μή πιστεύσω». Μέ α
φαινομενικά ἐκφράζουν μία δυσπιστία, 
ἀπόστολος Θωμᾶς, τήν χαρμόσυνη 
μαθητῶν, ὅτι ὁ διδάσκαλός του, Κύριος 
Χριστός, ἀναστήθηκε. Λίγο μετά 
πού ἐξέπεμπε ὁ ἀναστημένος Χριστός, τόν κατηύγασε, 
διαλύοντας τίς ἀμφιβολίες του καί γεμίζοντάς τον 
συναισθήματα ἀφοσιώσεως καί ε
πίστεως, ἀναφώνησε: «Ὁ Κύριός μου καί 
Ἡ γλυκειά φωνή τοῦ ἀναστη
ἀνώρθωσε καί τόν στήριξε στήν πίστη. Τά νέφη 
διαλύθηκαν καί τό πνεῦμα τοῦ Θωμ
ὥστε νά κάνει τήν πρώτη μεγάλη, 
στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας. Α
Θωμᾶ θά ἀποτελέσει ἀπό τήν στιγμή 

μεγαλειῶδες κήρυγμα, πού θά ἐνδυναμώνει χιλιάδες ὁσίους καί μάρτυρες τ
πίστεως πού ἔγιναν ὁλοκαύτωμα ὁμολογώντας τόν Χριστό.  

    Ὁ ἀπόστολος Θωμᾶς σέ ὅλους τούς αἰῶνες καί ὅλες τίς ἐποχές
Θωμᾶδες τῆς ὁλιγοπιστίας. Ὅσους δέν ἀρκοῦνται σέ ὅσα θαυμαστά βλέπουν γύρω 
ἀπό τήν δημιουργία καί τήν ὕπαρξή τους καί δέν ἀναφωνοῦν, «
Θεός μου». Ὅσους δέν ἀκοῦν τόν ἀντίλαλο ἀπό τίς κατακόμ
βασανιστήρια τῶν ἁγίων μαρτύρων, ἀπό τίς ἀσκητικές παλαίστρες τ
πατέρων καί δέν ὀσμίζοονται τήν εὐωδία πού ἐκπέμπουν τά 
Ἁγίων. Ὅπως γνωρίζουμε ἀπό τόν Βίο τοῦ ἀποστόλου Θωμᾶ, ὁ 
θυσίασε στή συνέχεια μαρτυρικά τήν ἴδια του τή ζωή, προκειμένου νά μεταφέρει τό 
ἐλπιδοφόρο ἀναστάσιμο μήνυμα στά βάθη τῆς Ἀνατολής. Καί α
ἀσφαλῶς ἀποτελεῖ μία δυναμογόνο μαρτυρία τῆς Ἀνάστασης, πού σπάει τό φράγμα 
τοῦ χρόνου καί φθάνει μέχρι στό σήμερα. Φθάνει μέχρι σέ μᾶ
κοινωνία πού βρίσκεται σέ κρίση πνευματική, κοινωνική καί ο
ταλαντευόμαστε, ἀνάμεσα στήν πίστη στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ
ἐπαγγέλονται τά διάφορα ἰδεολογήματα, τήν ἴδια στιγμή πού 
τόν τρόπο νά ξεφύγουμε ἀπό τήν κρίση αὐτή.  

   Ας ἀκολουθήσουμε τόν ἀπόστολο Θωμᾶ τόσο στίς στιγμές τ
ὅσο καί στή ζωντανή του πίστη, ὥστε νά μπορέσουμε κι ἐμε
«Ὁ Κύριός μου καί ὁ Θεός μου»; γιά νά ἀκούσουμε κι ἐμεῖς τό λόγιο το
«Μακάριοι οἱ μή ἰδόντες καί πιστεύοντες»;. 

Μοναχοῦ Παταπίου Καυσοκαλυβίτου 

λιγοπιστίας. 
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νώρθωσε καί τόν στήριξε στήν πίστη. Τά νέφη 

Θωμᾶ φωτίστηκε τόσο 
στε νά κάνει τήν πρώτη μεγάλη, ὑπέροχη ὁμολογία 

νθρωπότητας. Αὐτή ἡ ὁμολογία τοῦ 
πό τήν στιγμή ἐκείνη ἕνα 

σίους καί μάρτυρες τῆς 

ποχές θά ἐλέγχει τούς 
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πό τίς κατακόμβες, ἀπό τά 

σκητικές παλαίστρες τῶν ὁσίων 
κπέμπουν τά ἱερά λείψανα τῶν 

 «ἀπιστήσας» μαθητής 
δια του τή ζωή, προκειμένου νά μεταφέρει τό 

νατολής. Καί αὐτό εἶναι κάτι πού 
νάστασης, πού σπάει τό φράγμα 

ᾶς πού ζώντας σέ μιά 
κοινωνία πού βρίσκεται σέ κρίση πνευματική, κοινωνική καί οἰκονομική, 

ῦ καί τή λύτρωση πού 
δια στιγμή πού ὅλοι μας γνωρίζουμε 

στιγμές τῆς ὁλιγοπιστίας του, 
μεῖς νά ἀναφωνάξουμε: 
ς τό λόγιο τοῦ Κυρίου: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτό κάνει η προσευχή
Όταν τα προβλήµατα µας τα µεγαλοποιούµε

κολλάµε τότε τρελαινόµαστε Τι κάνει τότε η προσευχή Μας πάει
σε µια απόσταση και µας λέει βγες λίγο από το
δες το λίγο από απέναντι δες το λίγο ενταγµένο µέσα στο σύνολο
του κόσµου, µέσα στο σύµπαν µέσα στα αστέρια
γαλαξίες, µέσα στο Θ
γίνεται; Μικραίνει, ηρεµεί ατονεί και εσύ ησυχάζεις ∆
τα προβλήµατα στην ζωή µας Απλώς το ένα λύνεται και το άλλο
εµφανίζεται. Το ένα πρόβληµα σταµατάει και ένα άλλο θα

ξεκινήσει. Τι θα αλλάξει; Θα αλλάξει η δική µου στάση Και αυτό κάνει η προσευχή Σε
µαθαίνει να µην αντιµετωπίζεις τα προβλήµατ
 

π. Ανδρέας Κονάνος

 

κάνει η προσευχή…. 
ας τα µεγαλοποιούµε και πέφτουν τα µάτια µας πάνω σ’ αυτά και 
κολλάµε τότε τρελαινόµαστε. Τι κάνει τότε η προσευχή; Μας πάει 
σε µια απόσταση και µας λέει βγες λίγο από το προβλήµατα σου, 

δες το λίγο από απέναντι, δες το λίγο ενταγµένο µέσα στο σύνολο 

του κόσµου µέσα στο σύµπαν, µέσα στα αστέρια, µέσα στους 
γαλαξίες µέσα στο Θεό και αυτοµάτως το πρόβληµά σου ξέρεις τι 
γίνεται Μικραίνει, ηρεµεί, ατονεί και εσύ ησυχάζεις! ∆εν αλλάζουν 
τα προβλήµατα στην ζωή µας. Απλώς το ένα λύνεται και το άλλο 

εµφανίζεται Το ένα πρόβληµα σταµατάει και ένα άλλο θα 

ξεκινήσει Τι θα αλλάξει Θα αλλάξει η δική µου στάση. Και αυτό κάνει η προσευχή. Σε 
µαθαίνει να µην αντιµετωπίζεις τα προβλήµατα µε το µυαλό αλλά µε την καρδιά.                                                                               

π Ανδρέας Κονάνος 


