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ΦΤΛΛΑΔΙΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΩ ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟΤ

 
 

Οἱ Ἅγιοι καί  
ἡ Μεγάλη μας Μητέρα 

 

Πλῆκοσ Ἁγίων τιμᾶ ἡ Ἐκκλθςία μασ 
ςτουσ δφο αὐτοφσ μῆνεσ Ἰοφλιο και Αὔ-
γουςτο.  Ἁγίουσ, οἱ ὁποῖοι ἀγάπθςαν 
τον Χριςτό μασ, ἀγωνίςτθκαν με 
αὐταπάρνθςθ ςτθν ἐπίγεια ηωι τουσ 
και ἀξιϊκθκαν να ἀπολαφςουν τθν Χά-

ρι και Δόξα τοῦ Θεοῦ. 
Ὁ ὅςιοσ Παϊςιοσ ςτισ 12 Ἰουλίου. 
Οἱ ἅγιοι Κιρυκοσ και  Ἰουλίτα 15 Ἰουλίου. 
Ἡ ἁγία Μαρία ἡ Μαγδαλθνι, 22 ‘Ιουλίου. 
Ἡ ἁγία Παραςκευι, 26 Ἰουλίου. 
Ὁ ἅγιοσ Παντελειμων, 27 Ἰουλίου. 
Η Μεταμόρφωςισ τοῦωτῆροσ, 6 Αφγοφςτου. 
Και ςτισ 15 Αὐγοφςτου ἡ Ἐκκλθςία μασ πανθγυρίηει. Ἑορτάηει 

τθν Κοίμθςθ τῆσ Ὑπεραγίασ Θεοτόκου. Σθν κοίμθςθ τοῦ πιο 
εὐλογθμζνου και χαριτωμζνου ἀνκρϊπου ποφ γνϊριςαν ὅλοι οἱ 
αἰῶνεσ πάνω ςτθ γῆ. 

Η Εκκλθςία μασ μᾶσ καλεῖ να τιμιςουμε τιν Κυρία Θεοτόκο, 
τθν Μθτζρα τοῦ Θεοῦ μασ. Να τιμιςουμε τθν δικι μασ εὔςπλαχνθ 
Μθτζρα, ποφ μᾶσ ςκζπει με τθ Χάρθ τθσ, μᾶσ παρθγορεῖ ςτισ δυ-
ςκολίεσ μασ, μεςιτεφει για ἐμᾶσ ςτον Οὐρανό. 

τισ 24 Αὐγοφςτου ἡ ἑορτι τοῦ δικοῦ μασ Ἁγίου, τοῦ ἁγίου 
ἱεραποςτόλου Κοςμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. 

Ὅλοι οἱ Ἅγιοι - μζ πρϊτθ τιν Παναγιά μασ - εἶναι οἱ μεγάλοι 
μασ πρεςβευτζσ πρόσ τόν ωτῆρα Κφριό μασ, ἀρκεῖ ἐμεῖσ νά ἐπι-
κοινωνοῦμε μζ ἐμπιςτοςφνθ μαηί τουσ!  
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Η ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ 
« Ἐν ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τόν Θεόν » 
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     σῶσον ἡμᾶς... 

Πολλοί ὕμνοι, τροπάρια, ὠδζσ καί Κανόνεσ εἶναι 

ἀφιερωμζνα ςτιν Μθτζρα τοῦ Θεοῦ, ςτιν  Ὑπεραγία 
Θεοτόκο. Θεοφόροι Πατζρεσ τῆσ Ἐκκλθςίασ μασ μζ πολλά ἔργα 
ἐκφράηουν τιν τιμι καί εὐλάβεια ςτό πρόςωπό Σθσ.  

Ἰδιαίτερα ἀγαπθτοί ςζ ὅλουσ τοφσ χριςτιανοφσ εἶναι ὁ Μικρόσ 
καί Μεγάλοσ Παρακλθτικόσ Κανόνασ, ἤ ἀλλοιῶσ Μικρι ἤ Μεγάλθ 
Παράκλθςθ.  

Η Μικρι Παράκλθςθ ψάλλεται ςζ κάκε περίοδο τοῦ χρόνου καί 
εἶναι ποίθμα τοῦ μοναχοῦ Θεοςτθρίκτου. Γράφτθκε τόν 9ο αἰϊνα 
μ.Χ. καί ἔχει τόν ἴδιο ἀρικμό τροπαρίων μζ τιν Μεγάλθ Παράκλθςθ 
ἀλλά εἶναι ςυντομότερα. 

Η Μεγάλθ Παράκλθςθ γράφτθκε τόν 13ο αἰϊνα μ.Χ. καί γρά-
φτθκε ἀπό τόν αὐτοκράτορα Νικαίασ Θεόδωρο, Δοφκα τοῦ Λαςκά-
ρεωσ. 

Μζςα ἀπό τά ὑπζροχα τροπάριά τουσ ἀπευκυνόμαςτε ςτιν Πα-
ναγία μασ, τιν ὑμνοῦμε, τιν δοξάηουμε, τιν μεγαλφνομε, τιν εὐχα-
ριςτοῦμε καί τιν ἱκετεφουμε. 

Ποιόσ δζν δοκιμάηει κλίψεισ, πόνουσ, ἀρρϊςτιεσ, πειραςμοφσ 
ςτιν πορεία τῆσ ηωῆσ του πάνω ςτι γῆ; 

Η Παναγία μασ εἶναι ἡ καταφυγι. Ἐκείνθ εἶναι: προςταςία τῶν 
Χριςτιανῶν, χαρά τῶν κλιβομζνων, τροφι τῶν πτωχῶν, βοθκόσ τῶν 
ὀρφανῶν, προςτάτισ τῶν ἀδικουμζνων, βακτθρία τυφλῶν, ςκζπθ 
καί ἀντίλθψισ ὅςων μζ ταπείνωςθ καταφεφγουν ςτιν Χάρι τθσ. 

*      *     * 
Οἱ δφο Παρακλθτικοί Κανόνεσ ψάλλονται ἐναλλάξ ςτίσ ἡμζρεσ 

τῆσ νθςτείασ τοῦ 15αυγοφςτου. Ἰδιαίτερα ςτίσ μζρεσ μασ, ςτοφσ δφ-
ςκολουσ αὐτοφσ καιροφσ ἄσ καταφεφγουμε ςτιν Μεγάλθ μασ Μθ-
τζρα. Ἐκείνθ εἶναι τό ςτιριγμα καί ἡ ἐλπίδα μασ. 

«Οὐδείσ προςτρζχων ἐπί ςοί κατθςχυμμζνοσ ἀπό ςοῦ ἐκπο-
ρεφεται… ἀλλά λαμβάνει τό δϊρθμα πρόσ τό ςυμφζρον τῆσ αἰτι-
ςεωσ», ψάλλουμε ςζ ἕνα τροπάριο τῆσ Παρακλιςεωσ. 

Ἄσ καταφεφγουμε, λοιπόν, μζ βακειά πίςτθ καί ταπείνωςθ ςτιν 
ἀγκαλιά Σθσ καί Ἐκείνθ κά ἀνταποκρικεῖ ςτά αἰτιματά μασ.  
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Ἡ Μεταμόρυωση τοῦ Κσρίοσ 
6 Αὐγοφςτου 

 

τίσ 6 Αὐγοφςτου ἡ Ἐκκλθςία μασ ἑορτάηει τιν 

ἔνδοξθ παρουςία τοῦ Κυρίου Ἰθςοῦ Χριςτοῦ 
ςτουσ μακθτζσ Σου πρίν ἀπό τά Ἅγια ΠάκθΣου. 

Ο Κφριόσ μασ γνϊριηε ὅλα ὅςα κά ὑπζφερε 
γιά τι ςωτθρία τῶν ἀνκρϊπων. Καί ὄχι μόνο τά 
γνϊριηε ἀλλά καί μζ τι κζλθςι Σου βάδιςε 
πρόσ τόν Γολγοκᾶ. Γνϊριηε ἐπίςθσ καί τίσ 
ἀδυναμίεσ τῶν μακθτῶν Σου. Γιά νά τοφσ προετοιμάςει γιά τίσ δφςκο-
λεσ ἐκεῖνεσ ὧρεσ ὁ Κφριοσ κζλθςε νά τοφσ ἀποκαλφψει ἕνα μζροσ ἀπό 
τιν κεϊκι Σου δόξα. 

Ἔτςι "παραλαμβάνει" τρεῖσ ἀπό τοφσ Μακθτζσ Σου, τόν Πζτρο, τόν 
Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννθ, ποφ διακρίνονταν γιά τιν ἀφοςίωςι τουσ ςτό 
πρόςωπό  Σου, καί ἀνεβαίνουν ςτό ὄροσ Θαβϊρ. Καί ἐκεῖ, ἐνῶ προ-
ςευχόταν, μπροςτά ςτά ἔκπλθκτα μάτια τῶν Μακθτῶν Σου ὁ Κφριοσ 
«μετε-μορφϊκθ». Σό ἀνκρϊπινο ςῶμα Σου παρζμενε ὅπωσ ἦταν, 
ὅμωσ ὁ Κφριοσ ἤταν μζςα ςτό φῶσ, ἔλαμπε ὅπωσ λάμπει ὁ ἥλιοσ! 

Ἀκόμθ και τά ἐνδφματά Σου ἦταν κατάλευκα ςάν τό χιόνι. 
Ξαφνικά ἐμφανίηονται δφο μορφζσ δίπλα Σου. Ἦταν ὁ Μωχςῆσ 

και ὁ Ἠλίασ και μιλοῦςαν μαηί Σου για ὅςα κα ςυνζβαιναν μετά ἀπό 
λίγο καιρό. Και τότε ὁ τολμθρόσ μακθτισ τοῦ Κυρίου μασ, ὁ Πζτροσ, 
τόλμθςε και εἶπε: «Καλόν ἐςτίν ἡμᾶσ ὧδε εἶναι   εἰ κζλεισ, ποιιςωμεν 
ὧδε τρεῖσ ςκθνάσ, ςοί μίαν και Μωςεῖ μίαν και μίαν Ἠλία».  

Ἑκείνθ τιν ὥρα ἕνα ςφννεφο τουσ κάλυψε και δυνατι φωνι  
ἀκοφςκθκε, ἡ φωνι τοῦ Θεοῦ πατζρα: «Αὐτόσ εἶναι ὁ Υἱόσ μου ὁ 
ἀγαπθτόσ, Αυτόν να ἀκοῦτε». 

Οἱ Μακθτζσ ἀπό τόν φόβο τουσ ἔπεςαν κάτω. ε λίγο ὁ Κφριοσ με 
τθν ἁπλῆ ἀνκρϊπινθ μορφι του πλθςίαςε με ςτοργι και τουσ εἶπε: 

- «Μθ φοβᾶςκε». 
Και ἀφοῦ ςθκϊκθκαν ἄρχιςαν να κατεβαίνουν ἀπό το βουνό για 

να ςυναντιςουν τουσ ἄλλουσ Μακθτζσ ποφ βρίςκονταν ςτουσ πρόπο-
δεσ. Ο Κφριοσ ηιτθςε ἀπό τουσ τρεῖσ  να μθν ποῦν τίποτε ἀπό ὅςα 
εἶδαν και ἄκουςαν ἕωσ ὅτου ἀναςτθκεῖ. 

Μακάρι, γνωρίηοντασ τα γεγονότα κάκε ἑορτῆσ, να ςυμμετζχουμε 

με ὅλθ μασ τθν ψυχι, με ςεβαςμό και εὐλάβεια.    
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Ἡ Κοίμηση τῆς Θεοτόκοσ 

 
Η μεγαλφτερθ απ’ όλεσ τθσ κεομθτορικζσ γιορτζσ που γιορτάηε-

ται πανθγυρικά ς’ όλον τον κόςμο, ςτισ 15 Αυγοφςτου, είναι 

θ Κοίμθςθ τθσ Θεοτόκου. Θεωρείται θ κυρίωσ γιορτι τθσ Παναγίασ, 

ενϊ ολόκλθροσ ο Αφγουςτοσ είναι αφιερωμζνοσ ςϋ Αυτιν. Πριν από 

τθ γιορτι ζχουμε νθςτεία 14 θμερϊν – που είναι βζβαια και για τθ 

μεγάλθ δεςποτικι γιορτι τθσ Μεταμορφϊςεωσ, που γιορτάηουμε 

ςτισ 6 Αυγοφςτου. Σα απογεφματα ψάλλονται οι κατανυκτικζσ Πα-

ρακλιςεισ ςτθν Παναγία  (διαδοχικά θ μεγάλθ και θ μικρι Παρά-

κλθςθ). 

Μζςα ςτθν Ιερά Παράδοςθ και τθν πλοφςια υμνολογία τθσ Εκ-

κλθςίασ μασ οι πιςτοί ηουν τθν κοίμθςθ (κάνατο) τθσ Παναγίασ, για-

τί θ Παναγία πζκανε όπωσ όλοι μασ, όπωσ και ο Τιόσ τθσ, όμωσ ςτθ 

ςυνζχεια «μετζςτθ», ανζβθκε με τθν ψυχι και το ςϊμα ςτουσ Ου-

ρανοφσ και βρίςκεται εκεί κοντά ςτον Χριςτό, να πρεςβεφει και να 

παρακαλεί για μασ.  

Ο τάφοσ τθσ, εκεί ςτον Ναό τθσ, ςτθ Γεκςθμανι, βρζκθκε κενόσ 

τρεισ μζρεσ μετά τθν Κοίμθςι τθσ, όταν ανοίχτθκε για να προςκυνι-

ςει το Πανάγιο ϊμα τθσ ο Απόςτολοσ Θωμάσ, που ζφταςε κακυ-

ςτερθμζνοσ, όπωσ οικονόμθςε ο Θεόσ. Γιατί για τουσ άλλουσ Απο-

ςτόλουσ και Ιεράρχεσ είχε οικονομιςει να φτάςουν εγκαίρωσ… πά-

νω ςε ςφννεφα, ο κακζνασ από τα πζρατα του κόςμου, όπου ιταν 

ςκορπιςμζνοι, για να κθρφττουν το Ευαγγζλιο.  

 

https://www.pemptousia.gr/wp-content/uploads/2013/07/Koimisi_Theotokou.jpg
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Η Παναγία είχε πλθροφορθκεί το 

«νζο» τρεισ μζρεσ νωρίτερα· όχι α-

πλϊσ για να μθν ταραχκεί που κα πζ-

καινε και να προετοιμαςτεί, αλλά και 

να χαρεί που κα πιγαινε ςτθν αιϊνια 

Βαςιλεία δίπλα ςτον αγαπθμζνο τθσ 

Τιό.  

Πιγε όπωσ ςυνικιηε να προςευχθ-

κεί για τελευταία φορά ςτθ γθ και 

ζδωςε τα δφο μοναδικά φορζματά τθσ 

ςε δφο χιρεσ γυναίκεσ, που ιταν κο-

ντά τθσ. 

 Ζπειτα περίμενε τουσ μακθτζσ του 

Χριςτοφ, που μια δυνατι βροντι τουσ 

ζφερε αμζςωσ δίπλα ςτο νεκροκρζβα-

τό τθσ, για να πάρουν τθν ευλογία τθσ, πριν ζρκει ο Χριςτόσ με τουσ 

Αγγζλουσ να πάρουν τθ πανάγια ψυχι τθσ ςτουσ Ουρανοφσ.   

 
 

Εἰς την Βασίλισσαν τῶν Ἀγγέλων 
ἦτος γ΄ 

Ἁγίοσ Νεκταρίοσ 

Χαῖρε εὐλογημένη παρθένε Θεοτόκε 
λιμήν και προςταςία τοῦ γένουσ τῶν ἀνθρώπων 
ἐκ ςοῦ γάρ ἐςαρκώθη ὁ λυτρωτήσ τοῦ κόςμου 
ἐκ ςοῦ προῆλθε κόρη ὁ ἄναρχοσ Θεόσ μου. 
 

Σύ μόνη γάρ ὑπάρχεισ καί μήτηρ καί παρθένοσ 

ἀεί εὐλογημένη ἀεί δεδοξαςμένη. 
Πρέςβευε, Παναγία Θεῶ ἠγαπημένη, 
δωρήςαςθαι εἰρήνην πάςη τῆ Οἰκουμένη.  
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 Ἀπολυτίκιον τῆσ Ἁγίασ 
Ἦχοσ α’. 

Τὴν ςπουδιν ςου τῇ κλιςει κατάλ-
λθλον, ἐργαςαμζνθ φερϊνυμε,  

τὴν ὁμϊνυμόν ςου πίςτιν  
εἰσ κατοικίαν κεκλιρωςαι, 

Παραςκευὴ ἀκλοφόρε·  
ὅκεν προχζεισ ἰάματα, καὶ πρεςβεφ-

εισ ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.  
 

  Ἡ ἁγία Παρασκεσή 
 
 

Γεννικθκε ςε προάςτιο τθσ Ρϊμθσ επί αυτοκρατορίασ τοῦ Ἀδραν-
νοῦ (117-138 μ.Χ). Γονείσ τθσ ιταν ο Αγακόνικοσ και θ Πολιτεία, 
που ιταν χριςτιανοί και οικονομικά εφποροι. Ήταν μοναχοπαίδι. 
Σο όνομά τθσ, τθσ αποδόκθκε λόγω τθσ θμζρασ Παραςκευισ, κατά 
τθν οποία γεννικθκε. Η ανατροφι τθσ από μικρι θλικία ζγινε βά-
ςθ χριςτιανικϊν αρχϊν. 

ε θλικία 20 ετϊν ζμεινε ορφανι και από τουσ δυο γονείσ, γε-
γονόσ που τθν κατζςτθςε κλθρονόμο ςθμαντικισ περιουςίασ, τθν 
οποία και εκποίθςε, διακζτοντασ τα χριματα ςε φτωχοφσ και α-
ςκενείσ. Αςχολικθκε εντατικά με τθν ιεραποςτολι, ςτθν πόλθ τθσ 
Ρϊμθσ και τθν ευρφτερθ περιοχι, διδάςκοντασ τον Χριςτιανιςμό 
κατ’ οίκον ςε ανκρϊπουσ αδφναμων κοινωνικά ομάδων. Η δράςθ 
τθσ ζγινε γνωςτι ςτουσ Ρωμαίουσ και κλικθκε ςε απολογία από 
τον αυτοκράτορα Αντωνίνο. 

Ο αυτοκράτορασ τθσ ηιτθςε να αρνθκεί τθν κρθςκεία τθσ και 
ςτθν προςπάκειά του να τθν πείςει, τθσ προςζφερε διάφορα α-
νταλλάγματα. Η Αγία απζρριψε τθν πρόταςθ, οδθγικθκε ςε βα-
ςανιςτιρια (τθσ φόρεςαν πυρακτωμζνθ περικεφαλαία ςτο κεφά-
λι) και ςτθ ςυνζχεια ςτθ φυλακι, όπου πζραςε ζνα διάςτθμα 
ςτθν απομόνωςθ. τθν αγιογραφία τθσ αναφζρεται πωσ ζνασ 
άγγελοσ του Θεοφ, τθν επιςκζφκθκε απελευκερϊνοντάσ τθν από 
τα δεςμά. Ζπειτα κλικθκε ξανά να αλλαξοπιςτιςει και αφοφ δεν 
ζδειχνε να μεταπείκεται, ο Αντωνίνοσ διζταξε το βαςανιςμό τθσ 
μζχρι κανάτου. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8E%CE%BC%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%95%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%B2%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%8C%CF%82
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Σα αγιογραφικά ςτοιχεία αναφζ-
ρουν, ότι για να τθν κανατϊςουν 
τθν οδιγθςαν μζςα ςε ζνα μεγάλο 
καηάνι με καυτό λάδι, αλλά εκείνθ 
παρζμεινε ηωντανι. Ο Αντωνίνοσ, 
αδυνατϊντασ να το πιςτζψει, κζλθ-
ςε να προςεγγίςει το καηάνι ο ίδιοσ 
με ςκοπό να διαπιςτϊςει τι ςυμβαί-
νει. Πλθςιάηοντασ όμωσ, από τον ατ-
μό ι από κάποια άλλθ αιτία, τραυ-
ματίςτθκαν τα μάτια του με αποτζ-
λεςμα να τυφλωκεί. φμφωνα με 
τθν παράδοςθ, θ Αγία Παραςκευι, 
τον κεράπευςε με καυματουργικό 
τρόπο (γι' αυτό κεωρείται προςτάτι-
δα των ματιϊν από τουσ Χριςτια-
νοφσ) και ζτςι ο Αντωνίνοσ τθν άφθ-
ςε ελεφκερθ να επιςτρεψει ςτο ζργο 
τθσ. 

Μετά από χρόνια ο Αντωνίνοσ 
πζκανε και ςτθ διαδοχι του ο Μάρ-
κοσ Αυριλιοσ, εξαπζλυςε νζο διωγ-
μό κατά των χριςτιανϊν, με τθν Αγί-
α να ςυλλαμβάνεται ξανά. φμφω-
να - και πάλι - με τα όςα λζει θ αγιο-
γραφία, ο ίδιοσ ο αυτοκράτορασ 
ζδωςε εντολι ςτουσ επάρχουσ Α-
ςκλθπιό και Σαράςιο να τθ βαςανί-
ςουν. Ο πρϊτοσ τθν ζρι-ξε ςε χϊρο 
που φυλάςςονταν φίδια, τα οποία 
όμωσ πζκαναν όταν τθν πλθςίαςαν 
και ζτςι ο δεφτεροσ αποφάςιςε να 
τθν αποκεφαλίςει.  

Σο όνομα και θ μνιμθ τθσ τιμοφ-
νται από τθν Ορκόδοξθ Εκκλθςί-
α ςτισ 26 Ιουλίου.  

 

 
 
 

Καί κάτι  
ἀπό τούς σύγτρονοσς 

Ἁγίοσς 

 
 Πολλοί λζνε ὅτι ἡ χριςτι-
ανικι ηωι εἶναι δυςάρεςτθ 
καί δφςκολθ, ἐγϊ λζω ὅτι 
εἶναι εὐχάριςτθ καί 
εὔκολθ, ἀλλά ἀπαιτεῖ δφο 
προχποκζςεισ, ἀγάπθ καί 
ταπείνωςθ. 
 

 Νά προςεφχεςαι χωρίσ 
ἀγωνία, ἥρεμα, μζ ἐμπι-
ςτοςφνθ ςτιν ἀγάπθ καί 
τιν πρόνοια τοῦ Θεοῦ. 
Ὅςιοσ Πορφφριοσ ὁ Καυςοκαλυ-

βίτθσ 
 

 Η εμπιςτοςφνθ ςτον κεό 
είναι μια ςυνεχισ μυςτικι 
προςευχι που φζρνει ακό-
ρυβα τισ δυνάμεισ του 
κεοφ εκεί που χρειάηονται 
και τθν ϊρα που χρειάηο-
νται». 

 Όταν, από φιλότιμο, κά-
νουμε τον Θεό να χαίρεται 
με τθ ηωι μασ, τότε Εκείνοσ 
δίνει άφκονεσ τισ ευλογίεσ 
του ςτα φιλότιμα παιδιά 
του». 

Ἅγιοσ Παϊςιοσ ὁ Ἁγιορείτθσ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%91%CF%85%CF%81%CE%AE%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%91%CF%85%CF%81%CE%AE%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B8%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%B7_%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B8%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%B7_%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/26_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
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Μία ὄμορυη ἱστορία  
ἀπό τό Ἅγιο Ὄρος 

 
 

 Μία ὄμορφθ ἱςτορία  ἀπό το Ἅγιο  Ὄροσ λζει: 

 Κάκε φορά ποφ νφχτωνε ςτον Παράδειςο, ὁ Ἅγιοσ Πζτροσ, 

ἔκλεινε τά κυρόφυλλα καί μετροῦςε ςτά τεφτζρια του πόςοι 

εἴχανε μπεῖ ςτόν Παράδειςο.  Ὕςτερα ἔβαηε τά ὀνόματά τουσ πλάϊ 

ςζ ἐκείνουσ ποφ ἤδθ ἦταν μζςα ἀπό καιρό καί ἔβριςκε τόν 

ἀρικμό. 

 Σό ἄλλο πρωϊ μετροῦςε πάλι τοφσ παραδειςζνιουσ ἀνκρϊπουσ 

καί πιγαινε νά ἀνοίξει τιν πόρτα. Μά γιά καιρό ἔβλεπε τοῦτο τό 

παράδοξο: 

 Ἐνῶ ἀποβραδίσ εἶχε μετριςει πῶσ αὐτοί ποφ ἔχουν μπεῖ ςτον 

Παράδειςο ἦταν δζκα, τιν ἄλλθ μζρα μετροῦςε ἄλλουσ τρεῖσ πα-

ραπάνω. 

 Μά πῶσ γίνεται αὐτό ςκεφτόταν. 

 Ἀποφάςιςε νά πάει ςτόν ἀφζντθ Χριςτό καί νά Σοῦ πεῖ αὐτό 

ποφ τόν ἀπαςχολεῖ. 

 - Νά φυλάξεισ βάρδια, εἶπε ὁ Χριςτόσ καί ὁ Ἅγιοσ ἔςκυψε τό κε-

φάλι καί γφριςε ςτό διακόνθμά του. 

 Σό ἴδιο βράδυ ὁ Ἀπόςτολοσ τοῦ Θεοῦ φφλαξε κατά τιν προςτα-

γι τοῦ Χριςτοῦ καί ςάν ξθμζρωςε εἶχε ἕτοιμθ τιν ἀπάντθςθ. 

 - Τόν ρώτηςε, λοιπόν ὁ Κφριοσ, τί ςυμβαίνει… 

 - Τό βράδυ… Κφριε… ποφ κλείνει ὁ Παράδειςοσ ἀνεβαίνει ἡ Μά-

να ου ςτά τείχθ καί βάηει τοφσ ἀνκρϊπουσ ἀπό ἐκεῖ». 
  

 Αὐτι εἶναι ἡ δφναμθ τῆσ Παναγίασ μασ !  

 

«Η  Ε Ν Ο Ρ Ι Α  Μ Α  »  
ΦΤΛΛΑΔΙΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ 

Ι. ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΩ ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟΤ 

Lagja “ 11 Janari ” 

G J I R O K A S T E R  

https://simeiakairwn.wordpress.com/2016/06/03/%ce%bf-%ce%b1%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%ba%ce%b9%ce%bb%ce%bb%ce%b9%ce%b1%ce%bd%cf%8c%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bf-%ce%b3%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%82-%cf%80%ce%b1/

