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ΦΤΛΛΑΔΙΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΩ ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟΤ

 

Σηασρός,  
θάρρος καί λύηρφζις 

14 επτεμβρίου  
 

«Σῶςον, Κφριε, τόν λαόν Σου  
καί εὐλόγηςον τήν κληρονομίαν Σου» 

 

Μζ τιν μελωδικι αὐτι επίκλθςθ, ηθτᾶμε ὅλοι οι 

χριςτιανοί, νά μᾶσ ςϊςει ὁ Κφριόσ μασ Ἰθςοῦσ 
Χριςτόσ. Ζθτᾶμε τιν ευλογία Σου, προςφεφγο-
ντασ ςτοφσ ἱεροφσ Ναοφσ.  
 Ο ταυρόσ, ἕνα ὄργανο φρικτοῦ μαρτυρίου, 

ἔγινε τό Σίμιο Ξφλο, ἐπάνω ςτό ὁποῖο ὁ ἴδιοσ ὁ Θεάνκρωποσ ἔπακε 
καί παρζδωςε τό Πνεῦμα Σου ςτόν Θεό Πατζρα. 

Ο Κφριόσ μασ Ἰθςοῦσ Χριςτόσ, μζ τζλεια τιν Θεϊκι καί τζλεια τιν 
ἀνκρϊπινθ φφςθ, δζχκθκε νά παραδοκεῖ ςτό ἑκοφςιο Πάκοσ, νά 
γευκεῖ τόν φυςικό κάνατο, γιά νἀ ἐλευκερϊςει τό ἀνκρϊπινο γζνοσ 
ἀπό τιν κατάρα τοφ Νόμου. Παραδόκθκε ςτόν κάνατο για νά νικιςει 
τθν φκορά. Ὡσ ἀναμάρτθτοσ, λφτρωςε τοφσ αμαρτωλοφσ καί μζ τιν 
Ἀνάςταςι του, ἔδωςε ἐλπίδα ςτόν κόςμο. 

Μζ τιν εὐλογία καί τό κζλθμα τοῦ Θεοῦ, ὁ ταυρόσ ἔγινε ςφμβο-
λο ἱερό μζ ἀκατανίκθτθ δφναμθ! Μπροςτά ςζ κάκε κίνδυνο, ὁ χρι-
ςτιανόσ προςβλζποντασ ςτόν ταυρό παίρνει κάρροσ. 

Ἡ Τψωςισ τοῦ Σιμίου ταυροῦ εἶναι ἡμζρα, ἐφάμιλλθ τῆσ Μεγά-
λθσ Παραςκευῆσ. Εῖναι ἀνάμνθςθ τῆσ ταφρωςθσ τοῦ Θεανκρϊπου, 
τῆσ ταφρωςθσ ποφ ἀκολουκεῖται ἀπό τιν Ἀνάςταςθ! Γιά τόν λόγο 
αὐτό, οἱ χριςτιανοί τιμοῦμε τόν Σίμιο ταυρό, τθρϊντασ αὐςτθρι νθ-
ςτεία τθν ἡμζρα αὐτι. Με τιν προςκφνθςθ τοῦ Σιμίου Ξφλου, 
ἀποδίδεται τιμι ςτόν Ἰθςοῦ Χριςτό καί ςτό ωτιριο Πάκοσ Σου. 
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Η ΕΝΟΡΙΑ ΜΑ 
« Ἐν ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τόν Θεόν » 
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Ἡ παγκόζμιος ὕυφζις  
ηοῦ Τιμίοσ Σηασροῦ 

 

Ἱερό πόκο εἶχε ὁ Μζγασ Κωνςταντῖνοσ να βρῆ το 

Σίμιο ξφλο τοῦ ταυροῦ.  Ἔτςι το 326 ἔςτειλε τθν 
μθτζρα του ἁγία Ἑλζνθ ςτουσ Ἁγίουσ Σόπουσ με 
ςκοπό τθν εὕρεςθ τοῦ Σιμίου ταυροῦ  και τουσ 
τόπουσ τοῦ Πάκουσ τοῦ Κυρίου, ποφ εἶχαν 
καλυφκῆ ἀπό τον αὐτοκράτορα τῆσ Ρϊμθσ 
Ἀδριανό Αἴλιο (117-138). Ο Αδριανόσ εἶχε κατα-
ςκάψει ὅλθ τθν πόλθ τῶν Ἱεροςολφμων και εἶχε 
καταχϊςει με ἐπιχωματϊςεισ τά ἱερά τθσ, ὥςτε 

να ἐξαφανιςκῆ κάκε μνιμθ τῆσ ἰουδαϊκῆσ και χριςτιανικῆσ κρθςκείασ. τθ 
κζςθ τοῦ Γολγοκᾶ και τοῦ παναγίου Σάφου εἶχε ἀνεγερκῆ ναόσ τῆσ 
Ἀφροδίτθσ.» 

Με ὁδθγό τισ πλθροφορίεσ τῆσ τοπικῆσ παραδόςεωσ οἱ ἐργάτεσ τοῦ 
Μεγάλου Κωνςταντίνου κατεδάφιςαν τον εἰδωλολατρικό ναό τῆσ Ἀφροδί-
τθσ, ἔςκαψαν το ἔδαφοσ ςε μεγάλο βάκοσ και πζταξαν μακριά ἀπό τθν 
πόλθ ὅλα τά χϊματα και τά ὑλικά, ὡσ μολυςμζνα ἀπό τισ εἰδωλολατρικζσ 
κυςίεσ. Σότε ἀποκαλφφκθκε ὁ Γολγοκᾶσ και το ςπιλαιο τοῦ παναγίου Σά-
φου. Ἐκεῖ κοντά βρζκθκαν καταχωςμζνοι οἱ τρεῖσ ςταυροί, τα τρία καρφιά, 
ποφ εἶχαν χρθςιμοποιθκῆ για να προςθλϊςουν ἐπάνω ςτο ταυρό οἱ Ἰου-
δαῖοι το ηωοποιό ςῶμα τοῦ Κυρίου, και ἡ ξφλινθ πινακίδα με τθν 
ἐπιγραφι. 

Για να διακρίνει ὁ ἐπίςκοποσ τῆσ Ἁγίασ πόλθσ Μακάριοσ ποιοσ ἀπό 
τουσ τρεῖσ ςταυροφσ ἦταν τοῦ ωτῆροσ, μζ κερμι προςευχι ἀκοφμπθςε 
κάκε ἕνα χωριςτά ἐπάνω ςε βαριά ἀςκενῆ γυναῖκα.  Ο ταυρόσ τοῦ Κυρί-
ου ἀμζςωσ καυματοφργθςε χαρίηοντασ ςτθν ἀςκενῆ τθν ὑγεία τθσ. 

Εὐκφσ ὁ ἐπίςκοποσ, ἡ βαςίλιςςα και ὅλοι οἱ ἄρχοντεσ τῆσ ςυνοδίασ 
τθσ Σον προςκφνθςαν με πολλι εὐλάβεια και Σον ἀςπάςκθκαν.  Ἐπειδι 
δεν ἦταν εὔκολο να Σον ἀςπαςκοῦν ὅλοι οἱ χριςτιανοί, ηιτθςαν τουλάχι-
ςτον νά δοῦν ἀπό μακριά το ὄργανο τῆσ ἀπολυτρϊςεϊσ μασ. Ὁ ἐπίςκοποσ 
ἀνζβθκε ἐπάνω ςτόν ἄμβωνα και ὑψϊνοντασ τον ταυρό με τα δυό του 
χζρια Σον ἔδειξε ςτον λαό τοῦ Θεοῦ, ποφ ἐκραφγαηε το «Κφριε ἐλζηςον». 

Ἀπό τότε οἱ κεῖοι Πατζρεσ ἐκζςπιςαν να ἑορτάηεται κάκε χρόνο ἡ 
Ὕψωςισ τοῦ Σιμίου ταυροῦ ἀπό ὅλεσ τισ ‘Εκκλθςίεσ, ὄχι μόνον εἰσ 
ἀνάμνθςιν τοῦ γεγονότοσ, ἀλλά και για να δειχκῆ ὅτι το ςφμβολο αὐτό τῆσ 
κατάρασ ἔγινε το καφχθμα και το ἀγαλλίαμά μασ. 



3 

 

   «Κύριε,  
          ὅπλον καηά ηοῦ διαβόλοσ  
                ηόν Σηασρόν ἡμῖν ἔδφκας...»  

 

Τόν ὕμνο αὐτό ψάλλει ἡ Ἐκκλθςία μασ ἐνιςχφοντασ τιν πεποίκθςι 

κάκε πιςτοῦ χριςτιανοῦ γιά τό ἰςχυρό καί ἀιττθτο ὅπλο ποφ ἔχουμε 
κάνοντασ τό ςθμεῖο τοῦ ταυροῦ.  

υνθκίςαμε ἀπό τιν μικρι μασ ἡλικία νά ςθμειϊνουμε πάνω ςτό 
ςῶμα μασ τόν τφπο τοῦ ςταυροῦ. Ὅτι καί ὅπωσ ἐδίδαξαν οἱ γονεῖσ ςτά 
παιδιά τουσ. Καί μπορεῖ νά γίνεται μθχανικά ἀλλά διαπιςτϊνει κανείσ 
ὅτι καί ἡ ψυχι τοῦ κακενόσ μασ ςυμμε-
τζχει ςτιν κίνθςθ τοῦ δεξιοῦ χεριοῦ πά-
νω ςτό ςῶμα. 

Ἀλικεια, γιατί κάνουμε τόν ςταυρό 
μασ; 

Κάκε φορά ποφ κάνουμε τόν ςταυ-
ρό μασ, ςταυρϊνουμε τόν ἑαυτό μασ γιά 
ποικίλουσ λόγουσ: 

1. Πρόσ τιμι καί λατρεία τοῦ Σρια-
δικοῦ Θεοῦ, γιά νά μᾶσ ἐπιςκιάςει ἡ χά-
ρθ τοῦ Ἁγίου Πνεφματοσ. 

2. Πρόσ τιμιν τῆσ Παναγίασ μασ. 
3. Πρόσ τιμι τῶν Ἁγίων μασ, ἀπό 

τοφσ ὁποίουσ ηθτᾶμε καί τιν μεςιτεία τουσ.  
4. Πρόσ τιμι τοῦ γεγονότοσ τῶσ ὥρασ ἐκείνθσ: περιφορά Εὐαγγε-

λίου, Ἁγίων Λειψάνων, Σιμίων Δϊρων κ. λπ.  
  5. Ὅταν ἔχουμε κάποια ἀνάγκθ ἤ πρόβλθμα καί προςευχόμαςτε 

γι’ αὐτό, ηθτϊντασ τι βοικεια τοῦ Θεοῦ. 
  6. Ὅταν γενικά καί ἀόριςτα ἐπικυμοῦμε τιν εὐλογία καί προςτα-

ςία τοῦ Θεοῦ ςτι ηωι μασ, ςτιν οἰκογζνειά μασ καί ςτόν πλθςίον μασ.  
   7. Γιά νά διϊξουμε τίσ ἐπικζςεισ τοῦ διαβόλου. 
   8. Γιά νά δείξουμε, ὅταν τό ἀπαιτεῖ ἡ ἀνάγκθ, ταπεινά, τιν χρι-

ςτιανικι μασ ἰδιότθτα. 
   9. Γιά νά εὐχαριςτιςουμε τόν Θεό γιά τίσ ἄπειρεσ εὐεργεςίεσ 

Σου.   

«ταυρόσ,  
ὁ φφλαξ πάςθσ τῆσ 

οἰκουμζνθσ· 
ταυρόσ,  

ἡ ὡραιότθσ τῆσ Ἐκκλθςίασ· 
ταυρόσ,  

Βαςιλζων τό κραταίωμα 
ταυρόσ,  

Πιςτῶν τό ςτιριγμα 
ταυρόσ,  

Άγγζλων ἡ δόξα, 
καί τῶν δαιμόνων τό τραῦμα.  
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    Μάννα ζσγγνώμη  
   καί… ζ’ εὐταριζηῶ ! 

 

Ἕνασ νεαρόσ ἄνδρασ πῆγε νά ὑποβάλ-

λει αἴτθςθ γιά μιά διευκυντικι κζςθ ςζ μία 
μεγάλθ ἑταιρεία. Ἀφοῦ πζραςε τιν ἀρχικι 
ςυνζντευξθ , ἔπρεπε τϊρα νά ςυμφωνιςει καί ὁ γενικόσ διευκυντισ 
γιά τιν πρόςλθψθ. 

Ὁ διευκυντισ ἀνακάλυψε ἀπό τό βιογραφικό του, ὅτι ὁ νεαρόσ 
εἶχε ἐξαιρετικζσ ἀκαδθμαϊκζσ ςπουδζσ. Ρϊτθςε:  

- Πῶσ κατάφερεσ νά κάνεισ αυτζσ τίσ ςπουδζσ; Μιπωσ πῆρεσ 
ὑποτροφίεσ; 

- Ὄχι, τοῦ ἀπάντθςε ὁ νεαρόσ. 
- Ὁ πατζρασ ςου κατζβαλε ὅλα αὐτά τά δίδακτρα; ρϊτθςε ξανά ὁ 

διευκυντισ. 
 - Ὁ πατζρασ μου, κφριε, πζκανε ὅταν ἤμουν ἑνόσ ἔτουσ. Ἡ μθτζρα 
μου ἦταν αὐτι ποφ πλιρωνε τά δίδακτρά μου, ἀπάντθςε. 

- Ποῦ ἐργάηεται ἡ μθτζρα ςου; 
- Ἡ μθτζρα μου ἐργάηεται ὡσ κακαρίςτρια ροφχων. Πλζνει ροῦχα 

γιά ἄλλουσ. 
Ὁ διευκυντισ ηιτθςε τότε ἀπό τό νεαρό νά τοῦ δείξει τά χζρια του. 

Ὁ νεαρόσ ἔδειξε τά χζρια του τά ὁποῖα ἦταν λεῖα καί πολφ ἁπαλά.  
- Ἔχεισ βοθκιςει ποτζ τι μθτζρα ςου ςτό πλφςιμο τῶν ροφχων; 
- Ποτζ, ἡ μθτζρα μου ἤκελε πάντα νά μελετῶ καί νά διαβάηω ὅςο 

τό δυνατόν περιςςότερο. Ἐκτόσ αυτοῦ, ἡ μθτζρα μου πλζνει τά ροῦχα 
πιό γριγορα ἀπό μζνα. 

Ὁ διευκυντισ εἶπε: - Θζλω νά ςοῦ ηθτιςω κάτι. Ὅταν πᾶσ ςπίτι ςι-
μερα, πιγαινε νά κακαρίςεισ τά χζρια τῆσ μθτζρασ ςου καί κά τά 
ξαναποῦμε αὔριο τό πρωΐ. 

Ὁ νεαρόσ κεϊρθςε ὅτι οἱ πικανότθτεσ νά πάρει τι κζςθ, ἦταν πολφ 
μεγάλεσ. Ὅταν πῆγε πίςω ςτό ςπίτι, ηιτθςε ἀπό τι μθτζρα του νά τόν 
ἀφιςει νά κακαρίςει τά χζρια τθσ. Ἡ μθτζρα παραξενεφτθκε καί μζ 
ἀνάμεικτα ςυναιςκιματα ἅπλωςε τά χζρια τθσ πρόσ τό γιό τθσ. 

Ὁ νεαρόσ ἄρχιςε νά πλζνει τά χζρια τῆσ μθτζρασ του ςιγά-ςιγά, 
ἐνῶ δάκρυα ἔςταηαν ἀπό τά μάτια του ὅςθ ὥρα τό ἔκανε αὐτό. Ἦταν ἡ 
πρϊτθ φορά ποφ παρατιρθςε ὅτι τά χζρια τῆσ μθτζρασ του ἦταν τόςο 
ηαρωμζνα, καί ὅτι ὑπῆρχαν τόςεσ πολλζσ μελανιζσ πάνω τουσ.  
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Μερικζσ μελανιζσ μάλιςτα ἦταν τόςο ὀδυνθρζσ, ποφ ἡ μθτζρα του 
βογκοῦςε ὅταν τίσ ἄγγιηε. Ἦταν ἡ πρϊτθ φορά ποφ ὁ νεαρόσ ςυνειδθ-
τοποίθςε ὅτι ἦταν αὐτά τά χζρια ποφ ἔπλεναν ςζ κακθμερινι βάςθ 
ροῦχα γιά νά μπορζςει νά πλθρϊςει τά δίδακτρά του. Οἱ μελανιζσ ςτά 
χζρια τθσ, ἦταν τό τίμθμα ποφ ἡ μθτζρα ἔπρεπε νά πλθρϊςει γιά τιν 
ἐκπαίδευςι του καί τό μζλλον τοῦ παιδιοῦ τθσ. 

Μετά τόν κακαριςμό τῶν χεριῶν τῆσ μθτζρασ του, ὁ νεαρόσ άρχι-
ςε νά πλζνει ςιγά – ςιγά ὅλα τά ροῦχα ποφ εἶχαν ςτοιβαχτεῖ γιά πλφ-
ςιμο, μονολογϊντασ «Μάννα ςυγγνώμη καί ς’ εὐχαριςτῶ γιά ὅλα, 
Μάννα ςυγγνώμη καί ς’ εὐχαριςτῶ γιά ὅλα»… ἐνῶ δάκρυα ςυνζχιηαν 
νά τρζχουν ἀπό τά μάτια του. 

Ἐκεῖνο τό βράδυ, μθτζρα καί γιόσ ἔκατςαν καί κουβζντιαςαν γιά 
ἀρκετι ὥρα. 

Σιν ἄλλθ μζρα τό πρωί, ὅταν ὁ νεαρόσ πῆγε ςτό γραφεῖο τοῦ 
διευκυντῆ ςυγκινθμζνοσ καί βουρκωμζνοσ, βλζποντάσ τον ἔτςι, τόν 
ρϊτθςε. 

- Γιά πζσ μου λοιπόν, τί ἔγινε χκζσ ςτό ςπίτι ςου; Σί ἔκανεσ; 
Ἔμακεσ κάτι καινοφργιο; 

Ὁ νεαρόσ ἀπάντθςε: - Κακάριςα τά χζρια τῆσ μθτζρασ μου, ἀλλά 
καί ἔπλυνα τελικά ὅλα τά ροῦχα ποφ εἶχε γιά πλφςιμο.  Σϊρα κατάλα-
βα καί ἐκτίμθςα τιν προςπάκεια τισ μθτζρασ μου. Χωρίσ τι μθτζρα 
μου, δζν κά ἤμουν αὐτό ποφ εἶμαι ςιμερα. υνειδθτοποίθςα μζ τιν 
πράξθ αὐτι, πόςο ςθμαντικι εἶναι ἡ βοικεια ποφ ςοῦ προςφζρουν οἱ 
ἄλλοι. Ἔχω καταλιξει νά ἐκτιμῶ τιν ἀξία καί τι ςθμαςία ποφ ἔχει τό 
νά βοθκᾶ ὁ ἕνασ τόν ἄλλο ςτιν οἰκογζνεια καί ςτιν κοινωνία. 

ὁ διευκυντισ τότε τοῦ εἶπε:  
- Αὐτό εἶναι ποφ ψάχνω ςζ ἕνα ςυνεργάτθ. Θζλω νά προςλάβω 

ἕνα ἄτομο ποφ δζν κά ςκζφτεται μόνο τόν ἑαυτό του, ποφ μπορεῖ νά 
γνωρίηει καί νά ἐκτιμᾶ τι βοικεια, τίσ προςπάκειεσ καί τά δεινά τῶν 
ἄλλων, γιά νά ἐπιτευχκοῦν κάποια πράγματα ςτι ηωι καί δζν κά κζ-
τει τά χριματα ὡσ μοναδικό ςτόχο ςτι ηωι του. Ἔχεισ προςλθφκεῖ. 

 
Αὐτό τό νεαρό ἄτομο ἐργάςτθκε πολφ ςκλθρά. Ἔλαβε ἀξιϊματα 

ςτιν ἐπιχείρθςθ καί ἀπολάμβανε τό ςεβαςμό τῶν ὑφιςταμζνων του. 
Κάκε ἐργαηόμενοσ ποφ εἶχε, ἐργάςτθκε ἐπιμελῶσ καί ὡσ ὁμάδα μζ 
τοφσ ὑπόλοιπουσ.  

Οἱ ἐπιδόςεισ τῆσ ἑταιρείασ βελτιϊκθκαν ςθμαντικά. 
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 ΠΑΙΔΟΜΑΡΣΤΡΕ ΥΡΙΣΟΤ  
 

Ἡ ἁγία Ραΐς 
ἡ δφδεκάτρονη παρθενομάρησς 

23 επτεμβρίου 
 
 

Γεννικθκε ςτιν πόλθ Σάμμαν τῆσ Αἰγφπτου 
ςτό τζλοσ περίπου τοῦ 3ου αἰῶνοσ. Ἦταν κόρθ 
ἑνόσ χριςτιανοῦ ἱερζωσ, ποφ τόν ἔλεγαν Πζτρο, 
ὁ ὁποῖοσ εἶχε φροντίςει νά τῆσ δϊςει χριςτιανι-

κι ἀνατροφι καί νά τῆσ ἐμπνεφςει ἀπεριόριςτθ πίςτθ καί ἀγάπθ 
γιά τόν Χριςτό. Μζρα καί νφχτα ἡ μικρι Ραΐδα βριςκόταν μαηί μζ 
τόν πατζρα τθσ καί ηοῦςε ἀπό κοντά τιν λατρευτικι ηωι τῆσ 
Ἐκκλθςίασ. Καί ὅταν ἐξζφραςε τιν ἐπικυμία τθσ νά γίνει μοναχι, 
ὁ καλόσ πατζρασ δζχκθκε μζ πολλι χαρά τιν ἀπόφαςθ τῆσ μικρῆσ 
Ραΐδασ.  
 Εὐλόγθςε ὁ π. Πζτροσ τιν δωδεκάχρονθ κόρθ του, τῆσ ἔδωςε 
τιν εὐχι του, πατρικζσ ςυμβουλζσ καί ὕςτερα τιν παρζδωςε ςτό 
γυναικεῖο μοναςτιρι τῆσ Σάμμαν. Ἐκεῖ ἡ μικρι Ραίδα φόρεςε τό 
ςχῆμα τῆσ δόκιμθσ μοναχῆσ μζχρι νά φκάςει ςτιν νόμιμθ ἡλικία 
γιά νά γίνει μοναχι. 
 Μία μζρα, ποφ πιγαινε μαηί μζ τίσ ἄλλεσ μοναχζσ ςτιν πθγι 
γιά νά κουβαλιςει νερό, εἶδε ἕνα πλῆκοσ ἀπό μοναχοφσ, μοναχζσ, 
ἱερεῖσ καί λαϊκοφσ, ποφ τοφσ εἶχε ςυλλάβει ὁ ςκλθρόσ ἡγεμόνασ 
τῆσ περιοχῆσ Λουκιανόσ. 

Ὅταν ἔμακε ὅτι τοφσ εἶχαν δζςει γιατί ἦταν χριςτιανοί καί κά 
τουσ κανάτωναν, ἐάν δζν ἀρνιόνταν τιν πίςτθ τουσ, ἔτρεξε ςάν 
μικρό ἐλαφάκι γιά νά ἑνωκῆ μαηί τουσ καί νά ὁμολογιςει τόν Χρι-
ςτόν Κφριον καί Θεόν καί ωτιρα τοῦ κόςμου. 

Ὁ δεςμοφφλακασ τότε τιν λυπικθκε, κακϊσ τιν εἶδε τόςο μι-
κρι, καί τῆσ εἶπε: 

- Ποῦ πᾶσ κοριτςάκι μου, ἐςφ μζ τοφσ ἄλλουσ; Αφτοφσ θά τοφσ 
ςκοτϊςουν ἄν ἐπιμείνουν ςτιν κρθςκεία τουσ. Ἐςφ ὅμωσ γιατί νά 
πεκάνεισ πρίν ἀπό τιν ὥρα ςου; Κι οὔτε κανζνασ ςζ βιάηει νά κά-
νεισ κάτι τζτοιο. Εἶςαι μικρι ἀκόμα καί δζν ξζρεισ τί κάνεισ… 

- Ξζρω τί πιςτεφω καί τί κάνω, κομενταρίςιε, εἶπε μζ θάρροσ ἡ 
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Εἶμαι Χριςτιανι καί κζλω νά ὁμολογιςω καί νά διακθρφξω τιν πί-
ςτθ μου! 
 - Ξαναςκζψου το, τήν ςυμβοφλεψε ὁ δεςμοφφλακασ. Εἶςαι τόςο 
μικροφλα. Κρῖμα νά χακεῖσ ἀπό τϊρα, πρίν γνωρίςεισ τιν ηωι καί 
τόν κόςμο. 
 - Γιά μζνα δζν ὑπάρχει τίποτα πιό ςπουδαῖο ἀπό τόν Χριςτό κι’ 
ὅποιοσ κυςιάηεται γιά τόν Κφριο δζν πεκαίνει ποτζ του. Κατάλα-
βεσ; Μι ςτενοχωριζςαι λοιπόν γιά μζνα καί πεσ μου ποῦ εἶναι ὁ 
ἡγεμόνασ. 
 Σῆσ ἔδειξαν τιν ἅμαξά του κι’ ἐκείνθ χωρίσ διςταγμό πλθςίαςε 
καί εἶπε ςτόν ςκλθρό Λουκιανό. 
 - Ἄρχοντα Λουκιανζ, εἶμαι Χριςτιανή κι’ ἕτοιμθ ἄν χρειςκῆ νά 
πεκάνω γιά τόν Χριςτό καί Θεό μου, ποφ τόν ἀγαπῶ καί τόν λα-
τρεφω πάνω ἀπό ὅλα καί ἀπό τιν ἴδια τι ηωι ! 
 - Μπά, μπά καί τοφσ δικοφσ μασ θεοφσ δζν τοφσ προςκυνᾶσ, μι-
κρι μου; 
 - Οὔτε τοφσ προςκυνῶ, οὔτε τοφσ θεωρῶ θεοφσ, ἀλλά ψεφτικα 
εἴδωλα καί τοφσ περιφρονῶ μζ ὅλθ τιν καρδιά μου ! 
 Ο Λουκιανόσ μίλθςε μζ ἀςζβεια γιά τιν πίςτθ τῶν Χριςτιανῶν. 
 Η Ραΐσ ἀντί νά τοῦ ἀπαντιςει μζ λόγια, ἔκανε ἕνα βῆμα πιό κο-
ντά ςτόν ἡγεμόνα καί τόν ἔφτυςε ςτό πρόςωπο. Ἐκεῖνοσ ξαφνιά-
ςτθκε ςτιν ἀρχι μζ τό τόλμθμα τῆσ Ραΐδοσ καί ὕςτερα οὔρλιαξε 
ἀπό τόν κυμό του, γιά τιν ἀπάντθςθ, ποφ πῆρε ςτίσ βλαςφθμίεσ 
του κατά τοῦ ἀλθκινοῦ Θεοῦ. 
 - Βαςανίςτε την !  Σκοτῶςτε την !  Κομματιάςτε την ! 
 Ἡ μικρι Ἁγία ὅταν ἄκουςε τίσ φωνζσ τοῦ ἡγεμόνα δζν ταράχτθ-
κε, οὔτε φοβικθκε. Ἡ καρδιά τθσ χαιρόταν ποφ κά ὑπζφερε γιά 
τόν Κφριο, ὅπωσ καί Ἐκεῖνοσ εἶχε ὑποφζρει πάνω ςτόν ςταυρό γιά 
τιν ςωτθρία τῶν ἀνκρϊπων. Κι ἀκόμα ἔχαιρε, γιατί ὁ κάνατόσ τθσ 
κά τιν ἔφερνε ὁλοκάκαρθ καί πιό γριγορα μπροςτά ςτό κρόνο 
τοῦ Θεοῦ καί κά μποτοῦςε νά δεῖ τίσ ὀμορφιζσ καί τά μεγαλεῖα τῆσ 
Βαςιλείασ τῶν Οὐρανῶν. 
 Οἱ διμιοι ἅρπαξαν τιν μικρι Ραΐδα καί κατά διαταγιν τοῦ Λου-
κιανοῦ, τιν βαςάνιςαν πολφ, πρίν τιν ἀποκεφαλίςουν μζ ξίφοσ. 
 

(Ἀπό το βιβλίο τοῦ Π.Μ.Σωτήρχου «Παιδομάρτυρεσ», ςς. 49-53.) 
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Ἡ δύναμη ηοῦ Σηασροῦ ! ! ! 
 

 

 Τρία κορίτςια περπατοῦςαν κατά μῆκοσ τῶν ςιδθροδρομικῶν 

γραμμῶν, ὅταν ξαφνικά βρζκθκαν ἀνάμεςα ςζ δφο τρζχοντα τρζ-

να. Σά τρζνα πζραςαν ςφρριηα ἀπό μπροςτά τουσ καί ὡσ ἐκ καφ-

ματοσ δζν ἔπακαν ἀπολφτωσ τίποτα! 

 Λίγο πιό κάτω ὑπῆρχαν τρία δαιμόνια ποφ δζχονταν τιν 

ἐπίπλθξθ καί τιν ὀργι τῶν ἄλλων δαιμόνων. 

 - Καλά, γιατί δζν ἔςπρωξεσ τό 

πρῶτο κορίτςι ςτό τρζνο; φϊναηαν 

ςτό πρῶτο δαιμόνιο. Ἡ ψυχι τθσ κά 

ἦταν τϊρα δικι μασ ! 

 - Δζν μποροῦςα, ἀπάντηςε ὁ 

δαίμονασ. Φοροῦςε ἕνα ςταυρό ! 

 Πῆγαν μετά ςτό δεφτερο δαιμό-

νιο καί τοῦ εἶπαν: 

 - Ἐςφ γιατί δζν ἔςπρωξεσ τό δεφ-

τερο κορίτςι; Ἦταν χωρίσ ςταυρό ! 

  Καί τό δαιμόνιο ἀπάντθςε: 

 - Ἀκόμη καί ἄν δζν φοροῦςε 

ςταυρό, ἔκανε ὅμωσ τό ςθμεῖο τοῦ ςταυροῦ τιν τελευταία ςτιγμι 

καί ἔτςι δζν μπόρεςα νά τό πετάξω ςτό τρζνο. 

 Σζλοσ πῆγαν καί ςτό τρίτο δαιμόνιο καί τοῦ εἶπαν: 

 - Ἐςφ γιατί δζν πζταξεσ τό τρίτο κορίτςι ςτό τρζνο; Οὔτε ςταυρό 

φοροῦςε, οὔτε τό ςταυρό τθσ ἔκανε. 

 Καί τό δαιμόνιο ἀπάντθςε: 

 - Ἡ μητζρα τοῦ κοριτςιοῦ, καθϊσ ἔφευγε ἀπό τό ςπίτι καί διζ-

ςχιηε τό δρόμο, εἶπε ςτό κορίτςι τθσ: 

 - «Κόρθ μου, πιγαινε μζ τιν εὐχι 

τοῦ Θεοῦ» καί τιν ςταφρωςε !!!  

 

 

«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  

 

Ὁ ἄνκρωποσ τοῦ Χριςτοῦ 

ὅλα τά κάνει προςευχι. 

Ὅ,τι καί νά τοῦ τφχει, 

ἀμζςωσ ἀρχίηει: 
 

«Κύριε Ἰηζοῦ Χριζηέ 

ἐλέηζόν με» 
 

Ὅλα μζ τιν προςευχι 

τακτοποιοῦνται!  
 

Ἅγιοσ Πορφφριοσ 

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/

