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ΦΤΛΛΑΔΙΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΩ ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟΤ

 
 

ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΝ 1ης ΔΠΣΔΜΒΡΙ-
ΟΤ 

ΚΤΡΙΑΚΗ 
ΣΗ ΙΝΓΙ-

ΚΣΟΤ 
 

Τό πρῶτο θήρσγκα 
τοῦ Ἰεσοῦ στή Ναδαρέτ 

(Λουκᾶ, 4, 17 – 22) 
 

Και ιρκε ςτθ Ναηαρζτ, όπου είχε μεγαλϊςει. 

Σο άββατο πιγε, όπωσ ςυνικιηε, ςτθ ςυναγω-

γι και ςθκϊκθκε να διαβάςει τισ Γραφζσ. 

  Σου ζδωςαν το χειρόγραφο με τα λόγια 

του προφιτθ Ηςαΐα. Ο Ιθςοφσ το ξετφλιξε και βρικε το ςθμείο όπου 

ιταν γραμμζνο το εξισ:  

«Σο Πνεφμα του Κυρίου με κατζχει, γιατί ο Κφριοσ με ζχριςε και 

μϋ ζςτειλε να αναγγείλω το χαρμόςυνο μινυμα ςτουσ φτωχοφσ, να 

κεραπεφςω τουσ ςυντριμμζνουσ ψυχικά. 

 τουσ αιχμαλϊτουσ να κθρφξω απελευκζρωςθ και ςτουσ τυ-

φλοφσ ότι κα βρουν το φωσ τουσ, να φζρω λευτεριά ςτουσ τςακι-

ςμζνουσ, να αναγγείλω του καιροφ τον ερχομό που ο Κφριοσ κα φζ-

ρει τθ ςωτθρία ςτο λαό του». 

Υςτερα τφλιξε το χειρόγραφο, το ζδωςε ςτον υπθρζτθ και κάκι-

ςε. Σα μάτια όλων ςτθ ςυναγωγι ιταν προςθλωμζνα πάνω του. 

Άρχιςε τότε να τουσ λζει: «ιμερα βρίςκει τθν εκπλιρωςι τθσ θ 

προφθτεία που μόλισ ακοφςατε». 

ΑΡΓΤΡ ΟΚΑ ΣΡ Ο         ΕΠ ΣΕΜΒΡΙ O  2 019        Αρ ικ.  Φφλ .  10 0 (139 )  

Η ΔΝΟΡΙΑ ΜΑ 
« Ἐν ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τόν Θεόν » 

https://www.vimaorthodoxias.gr/tags/tag/%ce%b5%cf%85%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%ad%ce%bb%ce%b9%ce%bf
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Ίνδικτος και μετάνοια 
 

Oι περιςςότεροι Χριςτιανοί αγνοοφν ότι θ 1θ επτεμβρίου είναι θ 

αρχι του εκκλθςιαςτικοφ ζτουσ γα τθν Εκκλθςία μασ. Είναι θ Εκκλθςι-
αςτικι «Πρωτοχρονιά, λζγεται δε και «Αρχι τθσ Ινδίκτου». Η λζξισ 
ίνδικτοσ είναι λζξισ λατινικι (indictio), και εςιμαινε τον καιρό που οι 
αυτοκράτορεσ ςτθ Ρϊμθ ειςζπρατταν τουσ φόρουσ κάκε 15 χρόνια.  

Κατά τθν εκκλθςιαςτικι παράδοςθ, τθν αρχι τθσ ίνδικτιϊνοσ εί-
ςιγαγεν ό Αφγουςτοσ Καίςαρ (1 -14), όταν διζταξε τθν γενικι απογρα-
φι των κατοίκων του Ρωμαϊκοφ κράτουσ και τθν είςπραξθ των φό-
ρων, κατά τθν πρϊτθ επτεμβρίου. Από του Μεγάλου Κωνςταντίνου 
(313) ζγινε επίςθμα θ χριςθ τθσ Ινδικτιϊνοσ ωσ χρονολογίασ, ζκτοτε 
δε ι εκκλθςία Κωνςταντινουπόλεωσ μζχρι ςιμερα εορτάηει τθν 1θ ε-
πτεμβρίου ωσ αρχι του εκκλθςιαςτικοφ ζτουσ. 

Η εκκλθςιαςτικι ακολουκία για το νζο ζτοσ που τελείται τθν 1θ 
επτεμβρίου είναι απαράμιλλου κάλλουσ ωσ προσ το υμνογραφικό 
υλικό.  

Πριν από λίγα χρόνια το Πατριαρχείο Κωνςταντινουπόλεωσ όριςε 
τθν 1θ επτεμβρίου και θμζρα αφιερωμζνθ ςτο φυςικό περιβάλλον. 

Ο Αγιοσ Νικόδθμοσ ο Αγιορείτθσ εξθγεί τουσ 3 λόγουσ που θ Εκ-
κλθςία εορτάηει τθν 1θ επτεμβρίου: «Πρϊτον, επειδι και αυτι είναι 
αρχι του χρόνου. Iνδικτιϊν δε κατά τθν ρωμαϊκι, ιτοι λατινικι γλϊς-
ςα, κζλει να πει ο οριςμόσ.  

Δεφτερον εορτάηει θ Eκκλθςία, επειδι και κατά τθν ςθμερινι θ-
μζρα, πιγε ο Kφριοσ θμϊν Iθςοφσ Xριςτόσ μζςα ςτθν υναγωγι των 
Iουδαίων, και δόκθκε ς’ αυτόν το Bιβλίο του Προφιτου Hςαΐου, κα-
κϊσ γράφει ο Eυαγγελιςτισ Λουκάσ (Λουκ. δϋ).  

Και τρίτθ αιτία, για τθν οποία θ Eκκλθςία του Xριςτοφ κάνει ςι-
μερα ενκφμθςθ τθσ Iνδίκτου, και εορτάηει τθν αρχι του νζου χρόνου: 
είναι ότι διά μζςου τθσ υμνωδίασ και ικεςίασ, οποφ προςφζρομε ςτον 
Θεό αυτι τθν εορτι, ίςωσ ο Θεόσ γίνει ίλεωσ εφςπλαχνοσ, και ευλογι-
ςει τον νζο χρόνο, και μασ τον χαρίςει ευτυχι και γεμάτο από όλα τα 
ςωματικά αγακά.  

Να φωτίςει τίσ ςκζψεισ μασ, για να περάςουμε όλο τον χρόνο με 
αγακι ςυνείδθςθ ϊςτε να ευαρεςτιςουμε ςτον Θεό, με τθν φφλαξθ 
των εντολϊν του και ζτςι να τφχουμε των αιωνίων αγακϊν ςτον ου-
ρανό». 
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Η Ύυφσης  
τοσ Τηκίοσ Στασρού 

(14 Σεπτεκβρίοσ) 
 

Έκιμα τθσ εορτισ 

Όταν επικράτθςε ο Χριςτιανιςμόσ, θ 

Αγία Ελζνθ αποφάςιςε να βρει και να 
ξεκάψει τον Σίμιο ταυρό και να τον ςτιςει μζςα ςτθν Εκκλθςία ςτα Ιερο-
ςόλυμα για να τον προςκυνοφν οι Χριςτιανοί.  

Πιγε λοιπόν θ ίδια ςτα Ιεροςόλυμα και ηιτθςε να μάκει ςε ποιο μζ-
ροσ ιταν καμμζνοσ ο ταυρόσ. Όμωσ κανζνασ Χριςτιανόσ δεν ιξερε να τθσ 
πει. Εκείνοι που πριν από πολλά χρόνια τον είχαν κάψει βακιά ςτο χϊμα, 
είχαν πια πεκάνει. Ζβαλε λοιπόν θ Αγία Ελζνθ χιλιάδεσ εργάτεσ κι άρχι-
ςαν να ςκάβουν όλα τα χωράφια εκεί γφρω. Ήταν ςίγουρθ πωσ κα ανα-
κάλυπτε τον ταυρό του Κυρίου. 

Κάποια μζρα, κακϊσ βάδιηε μζςα ς’ ζνα χωράφι, πάτθςε ζνα χορτά-
ρι και αμζςωσ μια γλυκιά μυρωδιά γζμιςε τον αζρα. Η μυρωδιά προζρχο-
νταν από το φυτό που πάτθςε και αμζςωσ ηιτθςε από τουσ εργάτεσ να 
ςκάψουν ακριβϊσ εκεί. Ήταν, τελικά, το μζροσ που ιταν καμμζνοσ ο 
ταυρόσ. Σο φυτό που αποτζλεςε ςθμείο αναφοράσ ονομάςτθκε βαςιλι-
κόσ και ζκτοτε κάκε χρόνο ςτισ 14 επτεμβρίου τιμάται αναλόγωσ. Σθν 
θμζρα του εορταςμοφ τθσ υψϊςεωσ του ταυροφ οι ιερείσ μοιράηουν βα-
ςιλικό ςτουσ πιςτοφσ, για να τουσ υπενκυμίςουν τον τρόπο και το ςθμείο 
που βρζκθκε ο ταυρόσ που μαρτφρθςε ο Χριςτόσ. 

Με τον Αγιαςμό και το βαςιλικό τθσ Τψϊςεωσ του ταυροφ προετοι-
μάηεται το προηφμι τθσ νζασ χρονιάσ, που τα παλαιότερα χρόνια οι νοικο-
κυρζσ χρθςιμοποιοφςαν για να ηυμϊςουν το ψωμί αλλά και τα πρόςφο-
ρα. «Με του ταυροφ τον αγιαςμό κάμνε το προηφμι για οφλο τον χρόνο» 
ςυμβοφλευαν οι μθτζρεσ τισ κυγατζρεσ τουσ. 

Σο βαςιλικό που ζπαιρναν από τον ιερζα αρχικά τον χρθςιμοποιοφ-
ςαν για να ςταυρϊςουν το προηφμι και ςτθν ςυνζχεια τον τοποκετοφςαν 
μζςα ςε ποτιρι με νερό ευελπιςτϊντασ να βγάλει ρίηεσ για να τον ξανα-
φυτεφςουν. 

Παραμονι τθσ εορτισ τθσ Τψϊςεωσ του Σιμίου ταυροφ, ςυνθκίηεται 
να πθγαίνουν οι πιςτοί ςτουσ ιεροφσ ναοφσ τουσ βαςιλικοφσ που φροντί-
ηαμε όλο το καλοκαίρι, για να τουσ μοιράςει τθν επομζνθ ο ιερζασ ςτο 
εκκλθςίαςμα. Πρόκειται για ζνα ζκιμο αιϊνων. 

 

https://www.vimaorthodoxias.gr/tags/tag/%cf%85%cf%88%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%b9%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%85%cf%81%ce%bf%cf%85
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Ἡ ὑποκολή  
ταρητώλεη τόλ ἄλζρφπο  

Σοῦ ἁγίου Παϊςίου 
 

Μία μζρα ἦρκε ςτό Καλφβι κάποιοσ καί μοῦ 

εἶπε: 

- Γζροντα, πῶσ μπορεῖσ νά ἀντιμετωπίςεισ τόν ἄλλον, 

ὅταν εἶναι νευριαςμζνοσ; 

- Μζ τιν ὑπομονι! 

- Καί ἄν δζν ἔχεισ; 

- Νά πᾶσ νά ἀγοράςεισ! Πουλᾶνε ςτά ςοῦπερ –μάρκετ! … Κοίταξε, 

ὅταν ὁ ἄλλοσ εἶναι μπουρινιαςμζνοσ, ὅ,τι καί νά πεῖσ, δζν γίνεται  τίπο-

τε. Καλφτερα ἐκείνθ τι ςτιγμι νά ςιωπιςεισ καί νά λζσ τιν εὐχι. 

«Κφριε, Ἰθςοῦ Χριςτζ ἐλζθςόν με». Μζ τιν εὐχι κά καλμάρει ὁ ἄλλοσ, 

κά ἠρεμι-ςει καί κά μπορζςεισ μετά νά ςυνενοθκεῖσ μαηί του. Βλζπεισ, 

καί οἱ ψαράδεσ δζν πᾶνε νά ψαρζψουν, ἄν δζν ἔχει μπουνάτςα κά-

νουν ὑπομονι, ὥςπου νά καλωςυνζψει ὁ καιρόσ. 

- Ποῦ ὀφείλεται, Γζροντα, ἡ ἀνυπομονθςία τῶν ἀνκρϊπων; 

- Στιν πολλι…… ἐςωτερικι τουσ εἰρινθ! Ο Θεόσ τιν ςωτθρία τῶν 

ἀνκρϊπων τιν κρζμαςε ςτιν ὑπομονι. «Ὁ ὑπομείνασ εἰσ τζλοσ, ςωκι-

ςεται», λζει τό Εὐαγγζλιο. Γι’ αὐτό δίνει δυςκολίεσ, διάφορεσ δοκιμα-

ςίεσ, γιά νά ἀςκθκοῦν ςτιν ὑπομονι οἱ ἄνκρωποι. 

Ἡ ὑπομονι ξεκινᾶ ἀπό τιν ἀγάπθ. Γιά νά ὑπομείνεισ τόν ἄλλον, 

πρζπει νά τόν πονζςεισ. Καί βλζπω πϊσ μζ τιν ὑπομονι ςϊηεται ἡ 

οἰκογζ-νεια. Εἶδα κθρία νά γίνονται ἀρνιά. Μζ τιν ἐμπιςτοςφνθ ςτόν 

Θεό τά πράγματα ἐξελίςςονται ὁμαλά καί πνευματικά. Μία φορά, 

ὅταν ἤμουν ςτιν Μονι τομίου, εἶχα δεῖ ςτιν Κόνιτςα μία γυναίκα 

ποφ ἔλαμπε τό πρόςωπό τθσ. Ἦταν μθτζρα πζντε παιδιῶν. Μετά κυμι-

μθκα ποιά ἦταν. Ὁ ἄνδρασ τθσ ἦταν μαραγκόσ καί ἔπαιρνε πολλζσ φο-

ρζσ δουλειζσ μαηί μζ τόν μάςτορά μου. Μιά κουβζντα νά τοῦ ἔλεγαν οἱ 

νοικοκυραῖοι, λ.χ. «μάςτρο-Γάννθ, μιπωσ αὐτό νά τό κάνουμε ἔτςι;», 

γινόταν κθρίο. «Ἐμζνα κά μοῦ κάνεισ τόν δάςκαλο;» τοφσ ἔλεγε. Ἔςπα-

ηε τά ἐργαλεῖα του, τά πετοῦςε καί ἔφευγε. Ἀφοῦ παρατοῦςε τιν δου-

λειά καί τά ἔςπαηε ὅλα ςζ ξζνα ςπίτια, καταλαβαίνεισ ςτό ςπίτι του τί 

ἔκανε! Αὐτι λοιπόν ἦταν τοῦ μαςτρο-Γιάννθ ἡ γυναίκα. Μζ αὐτόν τόν 

ἄνκρωπο δζν μποροῦςεσ μία ἡμζρα νά κακίςεισ, καί αὐτι χρόνια 

ηοῦςε μαηί του. Κάκε μζρα περνοῦςε μαρτφριο, καί ὅμωσ ὅλα τά ἀντι-

μετϊπιηε μζ πολλι καλωςφνθ καί ἔκανε ὑπομονι.   

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΡΜΟΝΙΚΗ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
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Ἐπειδι ἤξερα τιν κατάςταςθ ςτό ςπίτι, ὅταν τιν ςυναντοῦςα, τιν 

ρωτοῦςα: «Σί κάνει ὁ κυρ – Γιάννθσ; Δουλεφει;», «Ἔ, πότε δουλεφει, 

πότε κάκεται λιγάκι!». «Πῶσ τά περνᾶτε;». «Πολφ καλά, Πάτερ», μοῦ 

ἔλεγε. Καί τό ἔλεγε μζ τιν καρδιά τθσ. Δζν ὑπολόγιηε ποφ ἔςπαηε τά 

ἐργαλεῖα του - καί ἀξίασ ἐργαλεῖα—οὔτε ποφ ἀναγκαηόταν ἡ καθμζνθ 

νά ξενοδουλεφει, γιά νά τά βγάλουν πζρα. Βλζπετε μζ πόςθ ὑπομονι, 

μζ πόςθ καλωςφνθ καί μζ πόςθ ἀρχοντιά τά ἀντιμετϊπιηε ὅλα! Οὔτε 

τόν κατθγοροῦςε κακόλου! Γι’ αὐτό ὁ Θεόσ τιν χαρίτωςε καί ἔλαμπε 

τό πρόςωπό τθσ. Μεγάλωςε καί τά πζντε παιδιά τθσ καί ἔγιναν πολφ 

καλά παιδιά. Μπόρεςε καί κράτθςε τά παιδιά τθσ. 

- Γζροντα, πῶσ μποροῦςε νά διακαιολογεῖ τόν ἄνδρα τθσ; 

- Μζ ἕνα καλό λογιςμό: «Ἄνδρασ μου εἶναι, ἔλεγε, κά πεῖ καί καμ-

μιά κουβζντα. Καί ἐγϊ ἄν ἤμουν ςτι κζςθ του, μπορεῖ νά ἔκανα τά ἴ-

δια». Ἐφιρμοηε  τό Εὐαγγζλιο, καί ὁ Θεόσ ἔςτελνε τιν κεία Χάρθ Σου. 

Ὅπωσ ἔχω καταλάβει, τά μεγαλφτερα ςκάνδαλα, ὄχι μόνο ςτίσ 

οἰκογζνειεσ ἀλλά καί ςτά κράτθ, γίνονται ἀπό τιποτζνια πράγματα. 

τιν οἰκογζνεια πρζπει ὁ ἕνασ νά ταπεινϊνεται ςτόν ἄλλον, νά μιμεῖ-

ται τισ ἀρετζσ του, ἀλλά καί νά ἀνζχεται τίσ ἰδιοτροπίεσ του. Γιά μιά 

τζτοια ἀντιμετϊπιςθ πολφ βοθκάει νά ςκζπετεται κανείσ ὅτι ὁ Χριςτόσ 

κυςιάςτθκε γιά τίσ ἁμαρτίεσ μασ καί μᾶσ ἀνζχεται ὅλουσ, διςεκατομ-

μφρια ἀνκρϊπουσ, ἄν καί εἶναι ἀναμάρτθτοσ— ἐνῶ ἐμεῖσ, ὅταν ταλαι-

πωροφμαςτε ἀπό τίσ ἰδιοτροπίεσ τῶν ἄλλων, ἐξοφλοῦμε ἁμαρτίεσ.  

Σά οἰκονομάει ἔτςι ὁ Καλόσ Θεόσ, ὥςτε ὁ ἕνασ, μζ τό χάριςμα ποφ 

ἔχει, νά βοθκάει τόν ἄλλον, καί, μζ τό κουςοφρι ποφ ἔχει, νά ταπεινϊ-

νεται ςτόν ἄλλον. Γιατί ὁ κάκε ἄνκρωποσ ἔχει τά χαρίςματά του, ἀλλά 

ἔχει καί μερικά κουςοφρια καί πρζπει νά ἀγωνίηεται νά τά κόψει. 

Ἐδωςα ἕνα ξεςκόνιςμα ςζ κάποιον! Νά δεῖτε ὑπακοι ποφ τοῦ κά-

νει ἡ γυναίκα του, ἄν καί ἔχει πολλζσ ἱκανότθτεσ! Μπροςτά τθσ ἐκεῖ-

νοσ εἶναι ἕνα παιδί. Αὐτι, μζ τιν ὑπακοι ποφ κάνει, ςυνζχεια δζχεται, 

ἀποκθκεφει, κεία Χάρθ, ἐνῶ ἐκεῖνοσ μζ τόν ἐγωϊςμό του ςυνζχεια 

διϊχνει τιν κεία Χάρθ καί ἀδειάηει. Σελικά, ποιόσ εἶναι κερδιςμζνοσ; 

Βλζπεισ, τό μυςτικό εἶναι ἡ ταπείνωςθ. Ὅλθ ἡ βάςθ ἐκεῖ εἶναι. Ὑπα-

κοι, ταπείνωςθ. Ἄν ἐκεῖνοσ ἀναγνϊριηε τιν ἀδυναμία του καί ηθτοῦ-

ςε βοικεια ἀπό τόν Θεό, κά ἐρχόταν καί ς’ αὐτόν ἡ κεία Χάρισ. 
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ΑΠΌ ΣΗ ΖΩΗ ΣΩΝ ΝΕΌΜΑΡΣΤΡΩΝ 
 

 

Άγηος Αγγειής 
 

Τθν πρϊτθ του μθνόσ επτεμβρίου, που 

είναι θ αρχι του νζου ζτουσ, θ Εκκλθςία εορτά-
ηει και τιμά τθν ιερι μνιμθ του αγίου νεομάρ-
τυρα Αγγελι.  

Νεομάρτυρεσ είναι οι Άγιοι που κυςιάςτθ-
καν ςτα χρόνια τθσ τουρκοκρατίασ. Οι Νεομάρ-
τυρεσ είναι οι πιο κοντά ς’ εμάσ άγιοι τθσ εκ-
κλθςίασ, που το μαρτφριό τουσ μασ πείκει ότι 
πραγματικά θ Εκκλθςία και παλιά και τϊρα 
είναι Εκκλθςία Μαρτφρων. 

 

Ο άγιοσ Αγγελισ ιταν χρυςοχόοσ ςτθν Κωνςταντινοφπολθ ςτα 1680, 

και ηοφςε όμορφα και καλά με τθν γυναίκα του και τα ζξθ παιδιά τουσ. 
Σθν εορτι τθσ Παναγίασ, ςτισ 23 Αυγοφςτου ο άγιοσ Αγγελισ, με άλλουσ 
χριςτιανοφσ και με μουςουλμάνουσ μαηί, πιγαν ςτο χωριό Άγιοσ τζφα-
νοσ, ζξω από τθν Κωνςταντινοφπολθ, να διαςκεδάςουν. Εκεί που διαςκζ-
δαηαν, άρχιςαν να αλλάηουν τισ ςκοφφιεσ τουσ και να γελάνε. Πιρε λοι-
πόν ο Αγγελισ και φόρεςε ζνα άςπρο τοφρκικο ςαρίκι. Αυτό ιταν αρκετό 
κι από δω αρχίηει θ περιπζτεια και το δράμα του Αγίου. Οι μουςουλμά-
νοι, με τουσ οποίουσ διαςκζδαηε ο Αγγελισ, ιταν πρϊθν χριςτιανοί, που 
αρνικθκαν τθν πίςτθ τουσ κι ζγιναν Σοφρκοι. 

Σθν άλλθ μζρα, όταν οι Σοφρκοι φίλοι του είδαν ςτθν αγορά τον Αγ-
γελι να φοράει τθ ρωμαϊκι ςκοφφια του, άρχιςαν να τον ρωτάνε˙  

- «Πϊσ λοιπόν φοράσ ρωμαϊκι ςκοφφια; Εςφ δεν είπεσ χκζσ πωσ κζ-
λεισ να γίνεισ τοφρκοσ;».  

Ο άγιοσ Αγγελισ, παρ’ όλο που νόμιςε πωσ αυτοί αςτειεφονταν, 
άρχιςε να αρνιζται πωσ είπε τζτοιο πράγμα. Εκείνοι όμωσ επζμεναν κι 
ζλεγαν πωσ ζκαμε και ομολογία, κι όταν είδαν πωσ ο άγιοσ Αγγελισ δια-
μαρτυρόταν και βεβαίωνε πωσ ιταν χριςτιανόσ, τον πιραν και τον πιγαν 
ςτον κριτι. Αλλά και ςτον κριτι ο άγιοσ Αγγελισ βεβαίωνε πωσ ςαν χρι-
ςτιανόσ φοροφςε τθ ρωμαϊκι ςκοφφια και πωσ ποτζ δεν ςκζφτθκε και 
δεν είπε πωσ κζλει να γίνει Σοφρκοσ ι πωσ ζδωκε τάχα τζτοια ομολογία. 

Σότε ο κριτισ ζςτειλε τον άγιο Αγγελι ςτο βεηίρθ, ςε ανϊτερο δθλα-
δι κριτι. Ο βεηίρθσ, όταν είδε τον άγιο Αγγελι, ζξυπνο και νοικοκυρεμζ-
νο άνκρωπο, άρχιςε να τον καλοπιάνει και να του τάηει πολλά, φτάνει 
μόνο να ζλεγε πωσ γίνεται τοφρκοσ. 
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Μα ο άγιοσ Αγγελισ του είπε κακαρά και ξάςτερα˙  
- «Εγϊ γεννικθκα χριςτιανόσ, κι αν είναι να πεκάνω, χριςτιανόσ 

πεκαίνω˙ όςα και να μου τάξεισ, δεν αρνιζμαι τον Χριςτό».  
Ο βεηίρθσ οργίςτθκε κι άρχιςε τότε να φοβερίηει τον άγιο Αγγελι, 

που με περιςςότερθ τϊρα γενναιότθτα του ζλεγε˙  
- «Ότι κζλεισ κάμε˙ να με δείρεισ, να με ςφάξεισ, να με ρίξεισ ςτθ 

φωτιά και ςτα κθρία, εγϊ δεν αρνιζμαι το Χριςτό και δεν τουρκεφω».  
Σότε ο κριτισ πρόςταξε κι ζριξαν τον άγιο Αγγελι ςτθ φυλακι. 
Εκεί ςτθ φυλακι ςυνεχίςτθκε το μαρτφριο του αγίου Αγγελι. Κι 

ιταν τϊρα πιο ςκλθρό, γιατί τον βαςάνιηαν άνκρωποι δικοί του. Πιγε 
πρϊτα ςτθ φυλακι ζνασ γείτονάσ του Μπζθσ και του είπε˙  

- «Φίλε μου, γιατί πασ να πεκάνεισ άδικα; Πεσ πωσ είςαι τοφρκοσ 
και κα ς’ αφιςουν ελεφκερο. Μάηεψε φςτερα τα καλά ςου, πάρε τθ 
γυναίκα ςου και τα παιδιά ςου και φεφγα ςε ξζνο τόπο».  

Σζτοια κι άλλα ζλεγε ο Μπζθσ κι ο άγιοσ Αγγελισ είπε˙  
- «Να μθ γίνει ποτζ και ςτα ψζματα ακόμα να αρνθκϊ το Χριςτό 

μου».  
Πιγε φςτερα θ γυναίκα του, και με φωνζσ και κλάματα του ζλεγε 

να λυπθκεί τα παιδιά του και να τουρκζψθ. Μα ο άγιοσ Αγγελισ όχι 
μόνο ςτάκθκε αλφγιςτοσ, μα και ςτθ γυναίκα του ζδωςε να καταλάβει 
πϊσ να πεκάνει κανείσ για το Χριςτό είναι τιμι και δόξα. 

Σθν άλλθ μζρα ο βεηίρθσ κζλθςε πάλι να ανακρίνει τον άγιο Αγγε-
λι, κι όταν είδε πωσ εκείνοσ ζμενε αμετακίνθτοσ ςτθν πίςτθ του, 
ζβγαλε απόφαςθ να αποκεφαλιςτεί.  

Πρϊτθ επτεμβρίου ςτα 1680 ο άγιοσ Αγγελισ με το αίμα του 
ςφράγιςε τθν πίςτθ του ςτον Ιθςοφ Χριςτό και πιρε τθ κζςθ του ςτθ 
χορεία των αγίων Νεομαρτφρων τθσ Εκκλθςίασ.  

Οι χριςτιανοί αγόραςαν το ςϊμα του Νεομάρτυρα και το ζκαψαν 
ςτθν νιςο Πρϊτθ τθσ Προποντίδασ. τον άγιο νεομάρτυρα Αγγελι, 
όπωσ και ςε πολλοφσ άλλουσ αγίουσ, εκπλθρϊκθκαν τα λόγια του Χρι-
ςτοφ, ότι χαρά ς’ εκείνουσ που κα κατθγορθκοφν ψζματα και κα διω-
χκοφν για μζνα˙  

«Μακάριοί ἐςτζ ὅταν ὀνειδίςωςιν ὑμᾶσ καί διϊξωςι καί εἴπωςι 
πᾶν πονθρόν ρῆμα ψευδόμενοι, ἕνεκεν ἐμοῦ». Αμιν. 

 
Από το βιβλίο: Επιςκόπου Διονυςίου Λ. Ψαριανοῦ, Μθτροπολίτου ερβίων και Κοηάνθσ.  
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Ο Θεόδωροσ Ντοςτογιζφςκι  
 

Στά νειάτα του ὁ Θεόδωροσ Ντοςτογιζφςκι ἦταν ά-

κεοσ μθδενιςτισ. Μά ςάν φυςικι ςυνζπεια ιλκε, ὅτι 
κάποια ἡμζρα διζπραξε κάποιο ἀδίκθμα. Καί κατζλθξε 
ςτιν φυλακι. Ἐκεῖ ἀρχίηει γιά πρϊτθ φορά ςτιν ηωι του 
νά διαβάηει τό Εὐαγγζλιο. Καί καταλαβαίνει, ὅτι τό    
Εὐαγγζλιο εἶναι ἔνασ ἀμφκθτοσ κθςαυρόσ γνϊςεων, ψυ-
χολογίασ, τρόπου ηωῆσ  ἕνασ κθςαυρόσ ςοφίασ, ἀνϊτερθσ ἀπό ὅλεσ τίσ 
ἐπιςτῆμεσ. 

Ἀπο τότε ὁ Ντοςτογιζφςκι καταφρόνθςε τιν ςοφία τοῦ κόςμου, 
ποφ τιν ἤξερε, καί ἀφοςιϊκθκε ὁλόψυχα ςτιν διδαςκαλία τοῦ Εὐαγγε-
λίου. Καί ἔηθςε ςάν χριςτιανόσ, ὅςο πιό ςυνειδθτά τό μποροῦςε. Καί τό 
περιεχόμενο τῆσ ψυχῆσ του τό ἀποτφπωςε ςτά βιβλία του, ποφ εἶναι 
γεμᾶτα ἀπό τό φῶσ τοῦ Χριςτοῦ καί τιν ὀμορφιά τῆσ Ὀρκοδοξίασ. 

 

Ὅταν ἦρκε ἡ ὥρα νά πεκάνει, ἐκάλεςε κοντά του τά παιδιά του, 
γφρω ἀπό τό κρεβάτι του, καί τοφσ εἶπε: 

- Παιδιά μου, ὅτι ἀπόκτθςα ςτιν ηωι μου, ςᾶσ τό ἔχω δϊςει. Ὅλθ 
μου τιν περιουςία καί ὅλα μου τά πλοφτθ. Ἕνα πρᾶγμα ἤκελα νά τό 
κρατῶ δικό μου μζχρι τιν τελευταία μου ςτιγμι, ςάν τό πιό πολφτιμο 
κθςαυρό μου: εἶναι τό Εὐαγγζλιο αὐτό, ποφ μοῦ ἔδωκαν, ὅταν ἤμουν 
ςτι φυλακι. Διαβάηοντασ τό βιβλίο αὐτό βρῆκα τό φῶσ καί τιν ἀλι-
κεια. Ἀπό τότε τό ἔχω ςυνεχῶσ κοντά μου. Καί τό διαβάηω κάκε ἡμζρα. 
Αὐτό τό εὐλογθμζνο βιβλίο εἶναι ὁ πολυτιμότεροσ κθςαυρόσ τῆσ ηωῆσ 
μου. Μζχρι τϊρα τό ἐχρειαηόμουν. Ἀπό ἐδῶ καί πζρα δζν μοῦ χρειάηε-
ται πιά. Αλλά δζν παφει νά εἶναι τό πολυτιμότερο ἀπόκτθμα τῆσ ηωῆσ 
μου. Γι’ αὐτό τϊρα, ποφ δζν μπορῶ πιά νά τό κρατιςω ἄλλο, κζλω νά 
ᾶσ τό ἐμπιςτευκῶ. Καί δικαιωματικά ἀνικει ςζ ςζνα!  

Καί λζγοντασ αὐτά τό ἔδωκε ςτόν πρωτότοκό του υἱό. Καί τοῦ εἶπε: - 
Ἄνοιξζ το ςτό «Κατά Λουκᾶν» ἅγιο Εὐαγγζλιο καί διάβαςε τιν παραβο-
λι τοῦ Ἀςϊτου Τἱοῦ. 

Ἄνοιξε τό Εὐαγγζλιο ὁ πρωτότοκοσ καί ἄρχιςε νά διαβάηει. Καί ὁ 
γζρο Θεόδωροσ Ντοςτογιζφςκι ἀκροᾶται μζ 
εὐλάβεια. Καί κλαίει μζ ςυγκίνθςθ! Καί ὅταν 
τελείωςε εἶπε: 

- Ἡ παραβολι αὐτι εἶναι ἡ περίλθψθ τοῦ 
Εὐαγγελίου. Μᾶσ δείχνει, πϊσ ὁ Θεόσ βλζπει 
ἐμᾶσ καί πῶσ πρζπει νά βλζπουμε ἐμεῖσ τόν 
Θεό. 

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

Ι. ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΩ ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟΤ 

Lagja “ 11 Janari ” 

G J I R O K A S T E R  


