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ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΙΕΑΣ ΜΗΤΟΡΟΛΕΩΣ ΑΓΥΟΚΑΣΤΟΥ

 
 

AΠΟΣΟΛΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΣΗ ΠΕΝΣΗΚΟΣΗ 

Ἡ δωπεά 
ηοῦ Ἁγίος Πνεύμαηορ 

(Ππάξειρ β΄, 1-11) 
 

Όταν ἔωταςε ἡ ἡμζρα τῆσ Ρεντθκοςτῆσ, ἦταν ὅλοι μαηί 

ςυγκεντρωμζνοι μζ ὁμοψυχία ςτό ἴδιο μζροσ. Ξαωνικά 
ἦρκε ἀπό τόν οὐρανό μιά βουι ςάν νά ωυςοῦςε δυνα-
τόσ ἄνεμοσ, καί γζμιςε ὅλο τό ςπίτι ὅπου ἔμεναν. 
Ἐπίςθσ τοφσ παρουςιάςτθκαν γλῶςςεσ ςάν ωλόγεσ 

ωωτιᾶσ, ποφ μοιράςτθκαν καί κάκιςαν ἀπό μία ςτόν κακζνα ἀπ’ 
αὐτοφσ. Ὅλοι τότε πλθμμφριςαν ἀπό Ρνεῦμα Ἅγιο καί ἄρχιςαν νά 
μιλοῦν ςζ ἄλλεσ γλῶςςεσ, ἀνάλογα μζ τιν ἱκανότθτα ποφ τοφσ ἔδινε 
τό Ρνεῦμα. 
 Στιν Ἱερουςαλιμ βρίςκονταν τότε εὐςεβεῖσ Ἰουδαῖοι ἀπό ὅλα τά 
μζρθ τοῦ κόςμου. Ὅταν ἀκοφςτθκε αὐτι ἡ βουι, ςυγκεντρϊκθκε 
πλῆκοσ ἀπ’ αὐτοφσ καί ἦταν κατάπλθκτοι, γιατί ὁ κακζνασ τουσ ἄκου-
γε τοφσ ἀποςτόλουσ νά μιλᾶνε ςτι δικι του γλῶςςα. Εἶχαν μείνει ὅλοι 
ἐκςτατικοί καί μζ ἀπορία ἔλεγαν μεταξφ τουσ.  
 «Μά αὐτοί ὅλοι ποφ μιλᾶνε δζν εἶναι Γαλιλαῖοι; Ρῶσ, λοιπόν, ἐμεῖσ 
τοφσ ἀκοῦμε νά μιλᾶνε ςτι δικι μασ μθτρικι γλῶςςα; Ράρκοι, Μῆδοι 
καί Ἐλαμίτεσ, κάτοικοι τῆσ Μεςοποταμίασ, τῆσ Ἰουδαίασ καί τῆσ Καπ-
παδοκίασ, τοῦ Ρόντου καί τῆσ Ἀςίασ, τῆσ Φρυγίασ καί τῆσ Ραμωυλίασ, 
τῆσ Αἰγφπτου, καί ἀπό τά μζρθ τῆσ λιβικῆσ Κυρινθσ, ωμαῖοι ποφ εἶναι 
ἐγκατεςτθμζνοι ἐδῶ, Κρθτικοί καί  Ἄραβεσ, ὅλοι ἐμεῖσ, εἴτε ἰουδαϊκῆσ 
καταγωγῆσ εἴτε προςιλυτοι, τοφσ ἀκοῦμε νά μιλοῦν ςτίσ γλῶςςεσ μασ 
γιά τά καυμαςτά ἔργα τοῦ Θεοῦ».  
 Ὅλοι, λοιπόν, ἐκςτατικοί κι ἀπορθμζνοι ἔλεγαν ὁ ἕνασ ςτον ἄλλο: 
 - «Τί νά ςθμαίνει ἄραγε αὐτό;» 
 Ἄλλοι πάλι χλεφαςαν καί ἔλεγαν: 

ΑΓΥ ΟΚΑΣ Τ Ο       ΙΟΥΝ ΙΟΣ  2 020        Αρ ικ .  Φφ λ.  107  (14 6)  

Η ΕΝΟΡΙΑ ΜΑ 
« Ἐν ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τόν Θεόν » 
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«Πενηεκοζηήν 

ἑοπηάδομεν...» 
 

H Πενηεκοζηή είναι μεγάλθ δεςποτι-

κι εορτι τθσ Χριςτιανοςφνθσ. Ἑορτά-

ηεται  πενιντα θμζρεσ μετά το Ράςχα, 

πάντα Κυριακι ςε ανάμνθςθ τθσ επι-

ωοίτθςθσ του Αγίου Ρνεφματοσ ςτουσ 

Αποςτόλουσ.  

Η χριςτιανικι Ρεντθκοςτι ζλκει τθν κα-

ταγωγι τθσ από τθν Εβραϊκι Ρεντθκοςτι, θ οποία γιορτάηεται από 

τουσ Ιςραθλίτεσ πενιντα θμζρα μετά το Εβραϊκό Ράςχα, ςε ανά-

μνθςθ τθσ θμζρασ που ο Μωυςισ ζλαβε τισ 10 εντολζσ από τον Θεό 

ςτο όροσ Σινά. Τθν θμζρα αυτι πρόςωεραν ςτο Ναό τα πρωτογεν-

νιματα (πρϊτουσ καρποφσ) από τον κεριςμό των δθμθτριακϊν. 

Στο Χριςτιανιςμό, θ Ρεντθκοςτι κεωρείται θ γενζκλια θμζρα 

τθσ Εκκλθςίασ. Τθν θμζρα αυτι ζγινε θ επιωοίτθςθ του Αγίου Ρνεφ-

ματοσ, που επικάκθςε με τθ μορωι πφρινων γλωςςϊν πάνω από 

τα κεωάλια των Αποςτόλων και τουσ ωϊτιςε. Με το κιρυγμα του 

Ρζτρου πίςτεψαν και βαπτίςτθκαν 3.000 άνκρωποι ςτο Χριςτό. 

Ζτςι, ιδρφκθκε θ πρϊτθ χριςτιανικι εκκλθςία ςτα Ιεροςόλυμα. 

(Ρράξεισ Αποςτόλων β, 1-41). 

Η Ρεντθκοςτι εορταηόταν από τα πρϊτα χρόνια τθσ Χριςτιανο-

ςφνθσ και τθν θμζρα αυτι τελοφνταν οι βαπτίςεισ των κατθχουμζ-

νων. Στισ μζρεσ μασ, αμζςωσ μετά τθ Θεία Λειτουργία, τελείται ςτισ 

εκκλθςίεσ ο λεγόμενοσ «Εςπερινόσ τθσ Γονυκλιςίασ», κατά τον ο-

ποίο όλοι οι πιςτοί γονατίηουν τρεισ ωορζσ ενϊ από τον ιερζα δια-

βάηονται ευχζσ. Ψάλλονται φμνοι αωιερωμζνοι ςτο Άγιο Ρνεφμα, 

το τρίτο Ρρόςωπο τθσ Αγίασ Τριάδασ. 

Τθν Δευτζρα τελεῖται Θεία Λειτουργία προσ τιμιν του Αγίου 

Ρνεφματοσ – του τρίτου προςϊπου τθσ Αγίασ Τριάδοσ -  ακριβϊσ 

όπωσ είναι θ κεία Λειτουργία τθσ Κυριακισ.  

 
 

https://www.sansimera.gr/articles/87
https://www.sansimera.gr/articles/1114
https://www.sansimera.gr/articles/1087
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Ὕμνοι  ἑορτῆσ τῆσ Ρεντθκοςτῆσ 
καί τοῦ Ἁγίου Ρνεφματοσ  

 

Βαςιλεῦ οὐράνιε, Ραράκλθτε, τὸ Ρνεῦμα τῆσ ἀλθκείασ, 

ὁ πανταχοῦ παρϊν, καὶ τὰ πάντα πλθρῶν, 
ὁ κθςαυρὸσ τῶν ἀγακῶν, καὶ ηωῆσ χορθγόσ, 
ἐλκὲ καὶ ςκινωςον ἐν ἡμῖν, 
καὶ κακάριςον ἡμᾶσ ἀπὸ πάςθσ κθλῖδοσ, 
καὶ ςῶςον, Ἀγακζ, τὰσ ψυχὰσ ἡμῶν. 

Μετάωραςθ 

Βαςιλεῦ Οὐράvιε = Ουράνιε Βαςιλιά 
Ραράκλθτε = Εςφ που είςαι οδθγόσ, ενιςχυτισ και παρθγορθτισ µασ 
Τό Ρvεῦµα τῆσ ἀλθκείασ = Εςφ που είςαι το Ρνεφµα από όπου πθγάηει θ 

Αλικεια 
Ὁ παvταχοῦ παρϊv = Εςφ που βρίςκεςαι παντοφ 
Kαί τά πάvτα πλθρῶv = και εςφ που γεµίηεισ τα πάντα µε τθν παρουςία 

ςου 
ὁ κθςαυρόσ τῶν ἀγακῶv = Εςφ που είςαι το κθςαυροωυλάκιο των καλϊν 
καί ηωῆσ χορθγόσ = Εςφ που είςαι ο χορθγθτισ (ο δότθσ) τθσ ηωισ 
ἐλκζ καί ςκιvωςοv ἐv ἡµῖv = Ζλα και ςκινωςε – κατοίκθςε µζςα µασ 
καί κακάριςοv ἡµᾶσ ἀπό πάςθσ κθλῖδoσ = Και κακάριςε µασ από κάκε 

αµαρτία 
καί ςῶςοv, Ἀγακζ = και ςϊςε, Εςφ που είςαι απόλυτα Αγακόσ 

Ἀπολυτίκιον Πεντηκοστῆς 

 Εὐλογθτόσ εἶ, Χριςτζ ὁ Θεόσ ἡμῶν, 

ὁ πανςόωουσ τοφσ ἁλιεῖσ ἀναδείξασ, 
καταπέμψασ αὐτοῖσ τό Ρνεῦμα τό Ἅγιον, 
καί δι’ αὐτῶν τιν οἰκουμένθν ςαγθνεύςασ, 
ωιλάνκρωπε, δόξα ςοι. 

 

τθ Θεία Λειτουργία τῆσ Πεντθκοςτῆσ ἀντί τοῦ τριςαγίου ὕμνου ψάλλεται 
 

Ὅςοι εἰσ Χριςτόν ἐβαπτίςκθτε, Χριςτόν ἐνεδφςαςκε. ‘Αλλθλοφϊα. 
 

Ἐξαποςτειλάριον τῆσ ἑορτῆσ 

Το Ρανάγιον Ρνεῦμα, το προϊόν ἐκ τοῦ Ρατρόσχψ 
Καίδι’ Υἱοῦ  ἐνδθμῆςαν, τοῖσ ἀγραμμάτοισ μακθταῖσ  
τουσ ςε Θεόν ἐπιγνόντασ, ςῶςον, ἁγίαςον πάντασ.   
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Ἀπόζηολορ Πέηπορ 
 

(Ρράξεισ τῶν Ἀποςτόλων, 10, 1-48) 
 

Ο Απόςτολοσ Πζτροσ εἶναι ἕνασ ἀπό τουσ 

δϊδεκα μακθτζσ τοῦ Κυρίου μασ. Ἐμακι-

τευςε τρία ὁλόκλθρα χρόνια κοντά ςτόν Δι-

δάςκαλο. Παρακολοφκθςε τθν διδαςκαλία 

Σου, ἔηθςε τισ καυμαςτζσ κεραπεῖεσ τῶν δι-

αφόρων ἀςκενῶν. Ὁμολόγθςε τθν κεότθτα 

τοῦ Κυρίου του. Ἐπεκφμθςε να παρακολου-

κιςει ἀπό κοντά τά Πάκθ τοῦ Διδαςκάλου, ὅπου και τον ἀρνικθκε 

τρεῖσ φορζσ. 

  Ο Κφριοσ τον ἀποκατζςτθςε ςτθν ἀποςτολικι του κζςθ μζ τιν 

τριπλῆ ὁμολογία ἀγάπθσ προσ τον Κφριο.    

  Μετά τιν Ἀνάςταςθ ὁ Πζτροσ εἶναι παρϊν μζ ἀποκορφφωμα τθν 

ὁμιλία  του τθν ἡμζρα τῆσ Πεντθκοςτῆσ. 

  Κατόπιν ἡ ἀποςτολικι του πορεία περιγράφεται ἐν μζρει ςτίσ 

Πράξεισ τῶν Ἀποςτόλων. Παρακζτουμε ἐδῶ ἕνα περιςτατικό ποφ πε-

ριζχεται ςτο κεφάλαιο 10, ςτίχοι 1-48. 
 

Πέηπορ και Κοπνήλιορ 
 

 Στθν Καιςάρεια ηοφςε ζνασ ωμαίοσ εκατό-

νταρχοσ που λεγόταν Κορνιλιοσ. Αυτόσ ιταν πο-
λφ ευςεβισ και είχε προςχωριςει με τθν οικογζ-
νειά του ςτθν ιουδαϊκι κοινότθτα. Ζκανε πολλζσ 
ελεθμοςφνεσ και προςευχόταν ςυνεχϊσ ςτο Θεό. 
Μια μζρα είδε ςε όραμα ζναν άγγελο του Θεοφ 

να μπαίνει ςτο ςπίτι του, να τον πλθςιάηει και να 
του λζει:  
- «Κορνιλιε, οι προςευχζσ και οι ελεθμοςφνεσ 
ςου ζφταςαν ςτο Θεό κι Εκείνοσ δεν  ςε ξεχνάει. 

τείλε τϊρα ςτθν Ιόππθ ανκρϊπουσ ςου να καλζςουν εδϊ κάποιον ί-
μωνα, που λζγεται Πζτροσ, και φιλοξενείται ςτο ςπίτι του ίμωνα του 
βυρςοδζψθ, που ζχει το ςπίτι του ςτθ κάλαςςα».  

Ο Κορνιλιοσ ζκανε όπωσ του υπζδειξε ο άγγελοσ. 
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Στο μεταξφ ο Ρζτροσ που βριςκόταν ςτθν Ιόππθ, ενϊ ετοιμαηόταν 

να ωάει, βρζκθκε ςε ζκςταςθ και είδε το εξισ όραμα:  
Άνοιξε ο ουρανόσ κι ζνα πράγμα ςαν μεγάλο ςεντόνι με δεμζνεσ 

τισ τζςςερισ άκρεσ κατζβαινε ςτθ γθ. Μζςα ς’ αυτό υπιρχαν όλα τα 
τετράποδα τθσ γθσ, τα κθρία, τα ερπετά και τα πουλιά του ουρανοφ. 
Μια ωωνι του είπε:  

- «ικω, Πζτρε, ςφάξε και φάε».  

- «Ποτζ, Κφριε», είπε ο Ρζτροσ, «ποτζ δεν ζφαγα κάτι ακάκαρτο ι 
απαγορευμζνο». Για δεφτερθ ωορά ακοφγεται θ ωωνι:  

- «Αυτά που ο Θεόσ κακάριςε, εςφ μθν τα κεωρείσ ακάκαρτα». 
Αυτό ζγινε τρεισ ωορζσ κι φςτερα αυτό που ζβλεπε εξαωανίςτθκε 

ςτον ουρανό. Κι ενϊ ο Ρζτροσ αποροφςε τι ςιμαινε αυτό το όραμα, 
εμωανίςτθκαν μπροςτά του οι απεςταλμζνοι του Κορνιλιου, που του 
μετζωεραν τθν παράκλθςθ του κυρίου τουσ να τον επιςκεωκεί ςτθν 
Καιςάρεια. Ο Ρζτροσ τουσ ωιλοξζνθςε γιατί ιταν ιδθ βράδυ και τθν 

επομζνθ το πρωί τουσ ακολοφκθςε ςτθν Καιςάρεια.  
Ο Κορνιλιοσ τουσ περίμενε κι είχε μαηζψει όλθ τθν οικογζνειά 

του και τουσ ωίλουσ του. Πταν είδε τον Ρζτρο να μπαίνει, ζπεςε ςτα 
γόνατα να τον προχπαντιςει.  

Ο Ρζτροσ τον ςικωςε λζγοντασ:  
- «ικω πάνω. Κι εγϊ είμαι άνκρωποσ. Ξζρετε ότι ο Νόμοσ μασ 

δεν μου επιτρζπει να ςυναναςτρζφομαι μθ Ιουδαίουσ και να μπαίνω 
ςτα ςπίτια τουσ. Αλλά ο Θεόσ με όραμα μου φανζρωςε ότι δεν πρζπει 
να κεωρϊ κανζναν ακάκαρτο». 

Ο Ρζτροσ μίλθςε με κζρμθ ςτον Κορνιλιο για τον Χριςτό, για τθν 
αγιαςμζνθ ηωι Του, για το κιρυγμά Του, για τον ςταυρικό Του κάνα-
το, για τθν Ανάςταςι Του τθσ οποίασ ιταν μάρτυρεσ αυτόσ και οι 
άλλοι Απόςτολοι. Ενϊ μιλοφςε ο Ρζτροσ, κατζβθκε το Άγιο Ρνεφμα 
και ωϊτιςε όλουσ όςοι άκουγαν το κιρυγμα. Πλοι ζμειναν κατάπλθ-
κτοι και βεβαιϊκθκαν ότι ο Θεόσ ζδινε τισ δωρεζσ του και ςτουσ εκνι-
κοφσ. Στθ ςυνζχεια βαπτίςτθκε ο Κορνιλιοσ και όλοι οι ςυγγενείσ και 
οι ωίλοι του. Ήταν οι πρϊτοι εκνικοί που ζγιναν χριςτιανοί. 

Το κιρυγμα των Αποςτόλων πολφ γριγορα εξαπλϊκθκε ςτθ Φοι-
νίκθ, τθν Κφπρο και τθν Αντιόχεια. Μάλιςτα πρϊτοι οι πιςτοί τθσ Αντι-
όχειασ ονομάςτθκαν Χριςτιανοί. 
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Ἀπόζηολορ Παῦλορ 
 

τισ 29 Ἰουνίου ἡ Ἐκκλθςία μασ τιμᾶ και πα-

νθγυρίηει τουσ δφο μεγάλουσ Ἀποςτόλουσ, 

μακθτζσ τοῦ Χριςτοῦ μασ, τον Ἀπόςτολο Πζ-

τρο και τον Ἀπόςτολο Παῦλο.   

Ο Απόςτολοσ Παῦλοσ δεν γνϊριςε ςτθ γῆ τον 

Κφριο ἡμῶν Ἰθςοῦ Χριςτό. Ὑπῆρξε φανατικόσ 

διϊκτθσ τῶν ὁπαδῶν τοῦ Χριςτοῦ μασ και 

πίςτευε ὅτι μποροῦςε να ζξαφανίςει  ὅλουσ 

ὅςοι πίςτευαν ςε Αὐτόν. τθν προςπάκειά 

του αὐτι ξεκίνθςε ἀπό τά Ἱεροςόλυμα για τθ 

Δαμαςκό ἔχοντασ  

και ςυςτατικι ἐπιςτολι ἀπό τον ἀρχιερζα. 

τον δρόμο προσ τθ Δαμαςκό τοῦ ἀπεκαλφφκθ ὁ ἴδιοσ ὁ Χριςτόσ   

ὅπωσ περιγράφεται ςτισ Πράξεισ τῶν Ἀποςτόλων, κεφ. 9, 1- 25. 
 

Ἡ μεηαζηποθή  
ηοῦ Ἀποζηόλος Παύλος 

Ὁ Ραῦλοσ ςυνζχιηε να ἔχει ἀπειλθτικζσ και ωονικζσ διακζςεΙσ για 

τουσ μακθτζσ τοῦ Κυρίου. Ρῆγε μάλιςτα ςτον ἀρχιερζα και τοῦ ηιτθ-

ςε ςυςτατικζσ ἐπιςτολζσ για τισ ςυναγωγζσ ςτθ Δαμαςκό. Ἤκελε να 

ωζρει δεμζνουσ ςτθν Ἱερουςαλιμ ὅποιουσ κάβριςκε ἐκεῖ να 
ἀκολουκοῦν τθν ὁδό τοῦ Κυρίου, ἄντρεσ και γυναῖκεσ.  

Κακϊσ πιγαινε και πλθςίαηε ςτθν Δαμαςκό, ξαωνικά τον ωϊτιςε 

μια ἀςτραπι ἀπό τον οὐρανό.  Αὐτόσ ἔπεςε ςτθ γῆ κι ἄκουςε μια 
ωωνι να τοῦ λζει: "Σαοφλ, Σαοφλ, γιατί με καταδιϊκεισ;" "Ροιοσ 

εἶςαι, Κφριε;" ρϊτθςε. Κι ὁ Κφριοσ ἀπάντθςε: "Ἐγϊ εἶμαι ὁ Ἰθςοῦσ, 

ποφ ἐςφ τον καταδιϊκεισ. Σικω ὅμωσ και μπζσ ςτθν πόλθ εκεί κα 

ςου πουν τι πρζπει να κάνεισ".   
Οἱ ἄντρεσ ποφ ςυνόδευαν τον Σαῦλο ἔμεινα μ' ἀνοικτο το ςτόμα, 

γιατί ἄκουγαν τθ ωωνι, δεν ἔβλεπαν ὅμωσ κανζνα. Αὐτόσ ςθκϊκθκε 

πάνω κι ἐνῶ τα μάτια του ἦταν ἀνοιχτά, δεν ἔβλεπε τίποτε. Οἱ ςυνο-
δοί του τότε τον ἔπιαςαν ἀπό το χζρι και τον  ὁδιγθςαν ςτθ Δαμα-

ςκό. Τρεῖσ μζρεσ  ἦταν τυωλόσ. Στο διάςτθμααὐτό οὔτε ἐωαγε οὔτε 

ἤπιε. 

Ἐκεῖ ςτθ Δαμαςκό ηοῦςε ἕνασ μακθτισ ποφ τον ἔλεγαν Ἀνανία.  Σ' 
αὐτόν ωανερϊκθκε ςε ὅραμα ὁ Κφριοσ και τοῦ εἶπε: "Ἀνανία!"  
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Ἐκεῖνοσ ἀπάντθςε: "Ὁρίςτε, Κφριε!" "Σικω", τοῦ λζει ὁ Κφριοσ, 

"και πιγαινε ςτθν ὁδό ποφ λζγεται Εὐκεία. Ἐκεῖ, ςτο ςπίτι τοῦ Ἰοφδα, 

ηιτθςε κάποιον ἀπό τθν Ταρςό ποφ λζγεται Σαῦλοσ. Αὐτι τθ ςτιγμι 

προςεφχεται, και εἶδε ςε ὅραμα κάποιον ποφ λζγεται Ἀνανίασ να 
μπαίνει και ν' ἀκουμπάει πάνω του το χζρι του για να ξαναβρεῖ το 
ωῶσ του". 

Ο Ανανίασ ἀπάντθςε: "Κφριε, ἔχω ἀκοφςει ἀπό πολλοφσ πόςα δει-
νά ἔχει προκαλζςει αὐτόσ ὁ ἄνκρωποσ ςτουσ πιςτοφσ ςου ςτθν 
Ἰερουςαλιμ. Κι ἐδῶ ποφ ἦρκε, ἔχει ἐξουςιοδότθςθ ἀπό τουσ ἀρχιερεῖσ 
να ςυλλάβει ὅλουσ ὅςοι ὁμολογοῦν το ὄνομά ςου". "Ριγαινε" τοῦ 
λζει ὁ Κφριοσ, "γιατί αὐτόν ἐγϊ τον διάλεξα για να τον χρθςιμοποιι-
ςω ὡσ ὄργανο ποφ κα με κάνει γνωςτό ςτα ἔκνθ και ςτουσ ἄρχοντζσ 
τουσ, και ςτον ἰςραθλιτικό λαό. Κι ἐγϊ κα τοῦ δείξω πόςα κα πρζπει 
να πάκει για χάρθ τοῦ ὀνόματόσ μου".  

Τότε ὁ Ἀνανίασ ἔωυγε και πῆγε ς' ἐκεῖνο το ςπίτι. Ἀκοφμπθςε τα 
χζρια του πάνω ςτο Σαοφλ και τοῦ εἶπε: "Σαοφλ, ἀδελωζ, ὁ Κφριοσ, ὁ 
Ἰθςοῦσ, αὐτόσ ποφ ςοῦ ωανερϊκθκε ςτο δρόμο κακϊσ ἐρχόςουν, με 
ἔςτειλε για να ξαναβρεῖσ το ωῶσ ςου και να γεμίςεισ με Ἅγιο 
Ρνεῦμα". 

Ἀμζςωσ τότε ἔπεςαν ἀπό ταμάτια του κάτι ςαν λζπια και 
ξαναβρῆκε το ωῶσ του. Σθκϊκθκε, βαπτίςτθκε, και κατόπιν ἕωαγε και 
ςυνῆλκε. 

Ο Σαῦλοσ ἔμεινε μερικζσ μζρεσ με τουσ μακθτζσ που ἦταν ςτθ Δα-
μαςκό. Ἀπό τθν πρϊτθ ςτιγμι κιρυττε ςτισ ςυναγωγζσ ὅτι ὁ Ἰθςοῦσ 
εἶναι ὁ Υἱόσ τοῦ Θεοῦ. Ὅλοι ὅςοι τον ἄκουγαν ἔμεναν κατάπλθκτοι 
και ἔλεγαν: "Μά αὐτόσ δεν εἶναι ἐκεῖνοσ ποφ καταδίωξε ςτθν 
Ἱερουςαλιμ αὐτοφσ ποφ πιςτεφουν ςτον Ἰθςοῦ; Κι ἐδῶ γι' αὐτό δεν 
ἔχει ἔρκει, για να τουσ πάει δεμζνουσ ςτουσ ἀρχιερεῖσ;" Ο Σαῦλοσ 
ὅμωσ ἐνιςχυόταν ὅλο και περιςςότερο και δθμιουργοῦςε ςφγχυςθ 
ςτουσ Ἰουδαίουσ ποφ κατοικοῦςαν ςτθ Δαμαςκό, ἀποδεικνφοντάσ 
τουσ ὅτι ὁ Ἰθςοῦσ εἶναι ὁ Μεςςίασ. 

Ὕςτερα ἀπό ἀρκετζσ μζρεσ, οἱ Ἰουδαῖοι ἀποωάςιςαν να τον ςκο-

τϊςουν. Ἡ ἐπιβουλι τουσ ὅμωσ ἔγινε γνωςτι ςτο Σαῦλο. Ἐπιτθροῦςαν 

τισ πφλεσ μζρα και νφχτα για να τον ςκοτϊςουν. Ἀλλά οἱ μακθτζσ του 

τον πῆραν, τον ἔβελαν μζςα ς' ἕνα καλάκι και μζςχοινί τον κατζβα-

ςαν νφχτα ἀπό το τεῖχοσ.   
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Ο Αγιος Λοσκιλλιανός  
και ο γέροντας Παίσιος 

3 Ἰουνίου 
Μνιμθ τοῦ Ἁγίου Λουκιλλιανοῦ, Παφλθσ καί τῶν 

νθπίων Κλαυδίου, Ὑπατίου, Παφλου καί Διονυςίου      

      

«Στίσ 13 Μαΐου 1979 ό Γζροντασ μετακόμι-
ςε από το κελί του Τίμιου Σταυρου ςτο 
Κουτλουμουςιανό κελί, Ραναγοφδα». 

Ήταν 3 Ιουνίου καί ό Γζροντασ, λόγω 
τθσ μετακόμιςθσ, δεν είχε τακτοποιιςει τα 
πράγματα του, οφτε είχε βγάλει άπ’ τα 
κιβϊτια τα Μθναία καί τα αλλά εκκλθςια-
ςτικά βιβλία. Λόγω του γεγονότοσ αφτοψ, 
ό Γζροντασ δεν ιξερε τθν ακριβι θμερομθ-
νία καί ποιοσ «Αγιοσ γιόρταηε εκείνθ τθν ιμερα καί τθν ακολουκία τθν 
ζκανε με κομποςκοίνι.  

«Οταν ζωταςε να ευχθκεί για τον «Αγιο τθσ θμζρασ κι ζλεγε το ςυνθ-
κιςμζνο «Αγιε του Θεοφ, πρζςβευε υπζρ θμϊν» τον απαςχόλθςε ό λογι-
ςμόσ, ποιοσ να είναι ο «Αγιοσ ποφ γιόρταηε.  

Εκείνθ τθ ςτιγμι εμωανίςτθκαν, με καυμαςτό τρόπο, μζςα ςτο εκ-
κλθςάκι δφο «Αγιοι, ό ζνασ μπροςτά καί ό άλλοσ λίγο πιο πίςω. Π δεφτε-
ροσ ιταν ό «Αγιοσ Ραντελειμων». Ο Γζροντασ πάντα ζλεγε ότι ό «Αγιοσ 
Ραντελειμων μοιάηει πολφ με τον εικονιηόμενο ςτθν εικόνα τθσ ςκιτθσ 
του Αγίου Ραντελειμονοσ. Π άλλοσ «Αγιοσ», ποφ ιταν μπροςτά, ιταν 
άγνωςτοσ. 

Είπε τότε εκείνοσ: 
- «Γζροντα, είμαι ό Λουκιλλιανόσ». 
Ο Γζροντασ δεν είχε προςζξει αυτό το όνομα καί ρϊτθςε: 
- Πως; Λουκιανός; 
- «Οχι, του απάντθςε ό Άγιοσ, Είμαι ό Λουκιλλιανόσ. 
Καί τότε, πάλι με καυμαςτό τρόπο, οι δφο «Αγιοι» εξαωανίςτθκαν. 
Τότε ό Γζροντασ πιγε καί άνοιξε τα κιβϊτια με τα βιβλία καί ςτο Μθ-

ναίο του Ιουνίου βρικε πραγματικά ότι ςτισ 
3 ιταν ι μνιμθ του Αγίου Λουκιλλιανοψ. 

Από τότε ό Γζροντασ αγαποφςε τον 
«Αγιο Λουκιλλιανό ιδιαίτερα κι ζβαλε μια 
εικονίτςα ςτο ιερό καί μια πάνω από το ςτα-
ςίδι του, ποφ τθν είχε εκεί μζχρι το τζλοσ». 
(Κερομ. Χριςτοδοφλου, Ο Γζρων Παΐςιοσ, ςς. 274-275). 

«Η  Ε Ν Ο Ρ Ι Α  Μ Α  »  
ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 

Ι. ΜΗΤΟΡΟΛΕΩΣ ΑΓΥΟΚΑΣΤΟΥ 

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/

