10 Οκτωβρίου 2015

Η Πτολεμαΐδα υποδέχεται την ιερή εικόνα της
Παναγίας Εσφαγμένης από την Ι.Μ.Μ.
Βατοπαιδίου
Ορθοδοξία και Ορθοπραξία / Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες / Γέρ. Εφραίμ Βατοπαιδινός /
Ειδήσεις και Ανακοινώσεις

Η Πτολεμαΐδα υποδέχεται την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2015 την ιερά εικόνα της
Παναγίας της Εσφαγμένης

που βρίσκεται στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου

στο Άγιον Όρος.

Πρόγραμμα υποδοχής

Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2015
5.30 μ.μ.
Υποδοχή ιεράς εικόνος εις το πάρκο “Χρηστίδη” και λιτάνευση προς τον ιερό ναός
της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος μέσω των οδών Επιβατών και Βορείου Ηπείρου.
6.00 μ.μ.
Δοξολογία επί τη υποδοχή της ιεράς εικόνος εις τον ιερό ναό.
9.00μ.μ.
Αγρυπνία επί τη ελεύσει της ιεράς εικόνος και τη μνήμη του οσίου Ευδοκίμου του
Βατοπαιδινού

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου
6.00 μ.μ.
Η μικρή παράκληση εις την Θεοτόκον και ομιλία του Πανοσιολογιώτατου
Καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου Γέροντος Εφράιμ
Τρίτη 13 Οκτωβρίου
7.30 π.μ.
Όρθος και Θεία Λειτουργία

Η εικόνα της Παναγίας της Εσφαγμένης βρίσκεται στην Ιερά Μεγίστη Μονή
Βατοπαιδίου στο Άγιον Όρος, σε ειδικό προσκυνητάρι. Προκαλεί ιδιαίτερη
εντύπωση και η ονομασία αλλά και η ιστορία της.

Η θαυματουργή αυτή εικόνα είναι τοιχογραφία του 14ου αιώνα και βρίσκεται
στον νάρθηκα του παρεκκλησίου του Αγίου Δημητρίου, το οποίο είναι
ενσωματωμένο εις το Καθολικόν της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου.

Από το “Προσκυνητάριον του Βατοπαιδίου” εις το κεφάλαιον “Περί της ιεράς
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τερατουργήματος”

μαθαίνουμε το ιστορικό: Ένας ιεροδιάκονος και εκκλησιάρχης του καθολικού,
λόγω του διακονήματός του, έφθανε στην τράπεζα κάθε μέρα με καθυστέρηση.
Κάποτε ο τραπεζάρης αρνήθηκε να του δώσει φαγητό λόγω της καθυστερήσεως. Ο
ιεροδιάκονος αγανακτισμένος επέστρεψε στον ναό και είπε τα εξής μπροστά στην
εικόνα: “Μέχρι πότε θα σε υπηρετώ και θα κοπιάζω κι εσύ δεν θα μεριμνάς ούτε
για την τροφή μου;” Και παίρνοντας ένα μαχαίρι το κτύπησε στο πρόσωπο της
Παναγίας, από το οποίο, σαν να ήταν ζωντανό, άρχισε να τρέχει αίμα, ενώ αυτός
τυφλώθηκε κι έπεσε κάτω σαν τρελός. Στην κατάσταση αυτή έμεινε τρία χρόνια
απέναντι από την εικόνα κλαίγοντας και παρακαλώντας την Παναγία να τον
συγχωρέσει. Μετά την παρέλευση τριών ετών εμφανίστηκε η Παναγία στον
ηγούμενο και του ανήγγειλε ότι χαρίζει την υγεία στον τολμηρό ιεροδιάκονο αλλά
το χέρι που διέπραξε την ιεροσυλία θα τιμωρηθεί. Πράγματι όταν πέθανε, στην
ανακομιδή του λειψάνου του αντίθετα με όλο του το σώμα που είχε λιώσει το δεξί
του χέρι παρέμενε αναλλοίωτο και φυλάσσεται έτσι ως σήμερα.Κάποτε ένας
ιερέας επισκέπτης της μονής αμφισβήτησε το θαύμα, αλλά όταν έβαλε το δάχτυλο
στο σημείο της πληγής άρχισε αμέσως να τρέχει αίμα. Ο ιερέας έντρομος δεν
πρόλαβε να βγει από το καθολικό και έπεσε νεκρός.

