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Δέν γνωρίζεις ἀκριβώς τήν ἀλήθεια…. 

 

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ιερωμένος πολύ ευσεβής. Ήταν μάλιστα 

και πνευματικός κι εξομολογούσε τους πιστούς. Έτσι, έκρινε τα αμαρτήματα των 

ανθρώπων και τους έβαζε να μετανοούν. Έφτασε να πιστεύει πως ξέρει τι είναι το 

καλό και το κακό.  

Ένα πρωί, του εμφανίστηκε ένας άγγελος. "Ο Θεός με έστειλε για να σου 

δείξω κάτι", του είπε. Τον πήρε και τον μετέφερε με θαυμαστό τρόπο πίσω από 

ένα θάμνο. "Πες μου τι βλέπεις;", τον ρώτησε. "Βλέπω έναν πλάτανο με παχύ ίσκιο 

και μια βρύση με δροσερό νερό να ρέει πλάι του", αποκρίθηκε αυτός. "Τώρα θα 

πρέπει να μου υποσχεθείς ότι δεν θα επέμβεις ή έστω μιλήσεις, ό,τι και να δεις να 

συμβαίνει", τον πρόσταξε ο άγγελος. Ο ιερέας υποσχέθηκε με κατάνυξη, πως δεν 

θα μιλούσε ούτε θα επενέβαινε.  

Μετά από λίγο, εμφανίστηκε ένας πλούσιος με το άλογό του και σταμάτησε 

να πιει νερό και να ξαποστάσει. Ήπιε νερό και ξάπλωσε για λίγο κάτω από το 

δροσερό ίσκιο του πλάτανου, όπου πήρε έναν υπνάκο. Ύστερα ξύπνησε, ανέβηκε 

στο άλογό του και συνέχισε το δρόμο του, αφήνοντας όμως πίσω του ένα πουγγί 

παραγεμισμένο με χρυσές λίρες.  

συνέχεια στήν πίσω σελίδα 

 

Γίνε καί ἐσύ συνδρομητής τῆς Ἐνορίας σου ! 

Βρές τό φυλλάδιο στήν εἴσοδο τοῦ Ναοῦ καί ἐνημερώσου ! 
Αὐτό τόν μήνα ἡ 

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ 

τό Σάββατο 25 Ἰουλίου: 7 μέ 9.15 τό πρωί ! 

 



Μετά από λίγη ώρα, ένας δεύτερος άνθρωπος εμφανίστηκε πεζός και 

σταμάτησε να πιει νερό. Ξαφνικά, είδε το πουγγί με τις λίρες, το σήκωσε και 

άρχισε να χοροπηδά από χαρά. Έβαλε το πουγγί στην τσέπη του και χωρίς να 

χάσει καιρό, έτρεξε να εξαφανιστεί. 

Λίγο αργότερα, ένας τρίτος άνθρωπος, έφτασε κι αυτός στη βρύση. Την ώρα 

όμως που έπινε νερό, επέστρεψε ο πλούσιος, ο οποίος είχε στο μεταξύ αντιληφθεί 

ότι είχε χάσει το πουγγί του και γύρισε να το αναζητήσει. Μόλις, λοιπόν, είδε τον 

άλλο άνθρωπο, άρχισε να τον κατηγορεί ότι του έκλεψε το πουγγί με τις λίρες και 

να του ζητεί να του τις επιστρέψει. Άρχισαν να καυγαδίζουν και πάνω στον 

καυγά, ο πλούσιος έσπρωξε απότομα τον άλλο, εκείνος έπεσε στο έδαφος κι 

έσπασε το σβέρκο του σε μια απ' τις ρίζες του πλάτανου. Ο πλούσιος 

πανικόβλητος, ανέβηκε στο άλογό του κι εξαφανίστηκε... 

"Πες μου τώρα", είπε ο άγγελος στον ιερέα. "Τι πιστεύεις γι' αυτά που είδες, 

ήταν καλά ή κακά;" 

"Καλέ μου άγγελε", απάντησε εκείνος, "η ψυχή μου είναι βαριά από το κακό 

που είδα να συμβαίνει μπροστά στα μάτια μου, χωρίς να μπορώ να αντιδράσω. Ο 

ένας έκλεψε το πουγγί που δεν ήταν δικό του, ο άλλος κατηγόρησε άδικα έναν 

αθώο άνθρωπο και από πάνω τον σκότωσε, χωρίς μάλιστα να τιμωρηθεί." 

"Δεν γνωρίζεις όμως ακριβώς την αλήθεια", αποκρίθηκε ο άγγελος. "Ο 

πλούσιος που ήρθε πρώτος στη βρύση, είχε καταπατήσει τα χωράφια του δεύτερου 

και τα δικαστήρια τον είχαν δικαιώσει, όπως κάνει πάντοτε η ανθρώπινη 

δικαιοσύνη, που αδικεί τους φτωχούς και αθωώνει τους πλούσιους. Η θεία 

δικαιοσύνη όμως απαιτούσε ο πλούσιος να πληρώσει το χρέος του και αυτός ήταν 

ο τρόπος που επέλεξε ο Θεός για να συμβεί αυτό.  

Ο τρίτος άνθρωπος, αυτός που σκοτώθηκε, είχε δολοφονήσει τον αδελφό 

του, χωρίς να το υποψιαστεί κανείς, ούτε και να τον κατηγορήσει. Οι τύψεις του 

όμως ήταν τέτοιες, που γονατιστός παρακάλεσε το Θεό να τον απαλλάξει απ' το 

βάρος που κουβαλούσε. Αυτός ήταν ο τρόπος που βρήκε ο Θεός για ν' 

ανταποκριθεί στην προσευχή του.  

Όσο για τον ίδιο τον πλούσιο, μετά από αυτό που έκανε, χάρισε την 

περιουσία του στους φτωχούς και πήγε να γίνει ιεραπόστολος, προσφέροντας 

τεράστιο ανθρωπιστικό έργο στην Αφρική και σώζοντας πολλές ζωές."  

Ο ιερέας κοίταξε τον άγγελο εμβρόντητος, μην ξέροντας τι να πει. "Πήγαινε 

λοιπόν εν ειρήνη", τον αποχαιρέτησε ο άγγελος "και να θυμάσαι πόσο λίγα 

γνωρίζεις, ώστε να μπορείς ν' αποφασίσεις τι είναι καλό και τι κακό." 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 

Ι Ο Υ Λ Ι Ο Υ   2 0 2 0 
 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
 

Τετάρτη 1 Ἰουλίου Ἁγ. Ἀναργύρων 

Σάββατο 4 Ἰουλίου Ἁγ. Ἀνδρέου Κρήτης 

Κυριακή 5 Ἰουλίου Δ΄ Ματθαίου Ἁγ. Ἀθανασίου ἐν Ἄθῳ 

Τρίτη 7 Ἰουλίου Ἁγ. Κυριακῆς 

Σάββατο 11 Ἰουλίου Ἁγ. Εὐφημίας, Ἁγ. Ὄλγας 

Κυριακή 12 Ἰουλίου Ε΄ Ματθαίου Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου 

Παρασκευή 17 Ἰουλίου  Ἁγ. Μαρίνης  

Σάββατο 18 Ἰουλίου Ἁγ. Αἰμιλιανοῦ 

Κυριακή 19 Ἰουλίου Ἁγ. Πατέρων Δ΄ Οἰκ. Συνόδου 

Δευτέρα 20 Ἰουλίου Προφήτη Ἠλία 

Τρίτη 22 Ἰουλίου Ἁγ. Μαρίας Μαγδαληνῆς 

Σάββατο 25 Ἰουλίου Κοίμ. Ἁγ. Ἄννης/ Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Καλλίδ. 

Κυριακή 26 Ἰουλίου Ζ΄ Ματθαίου - Ἁγ. Παρασκευῆς 

Δευτέρα 27 Ἰουλίου Ἁγ. Παντελεήμονος 

Τρίτη 28 Ἰουλίου Ἁγ. Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου 

❖ Κάθε Κυριακή 7.00 - 10.15 Ὄρθρος καί ΜΙΑ Θεία Λειτουργία 
❖ Κάθε Σάββατο καί ἑορτές 7.00 - 9.15 Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία. 

❖ Καθημερινά: κάθε πρωί 7.30 Ὄρθρος 

❖ Κάθε ἀπόγευμα 6.30 Ἑσπερινός. Κάθε Σάββατο ἀπόγευμα ὁ Ἑσπερινός, στίς 6 ἀντί 

γιά 6.30. 

ΕΝΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 

ΑΓΙΟΥ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  ΤΟΥ  ΚΑΛΛΙΔΟΥ 
Σάββατο 25 Ἰουλίου: Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία μέ θεῖο κήρυγμα καί 

ἀρτοκλασία. Θά τεθεῖ πρός προσκύνηση τό ἱερό Λείψανο τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου. 

ΑΓΙΑΣ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
Τήν παραμονή Σάββατο 25 Ἰουλίου στίς 6 ὁ Πανηγυρικός Ἑσπερινός μέ ἀρτοκλασία 

καί θεῖο κήρυγμα στό ὁμώνυμο Παρεκκλήσιο τοῦ προαυλίου. Ἀνήμερα ὁ Ὄρθρος καί ἡ 

Θεία Λειτουργία μέ θεῖο κήρυγμα. 

ΑΓΙΑΣ  ΕΙΡΗΝΗΣ  ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ 
Τήν παραμονή Δευτέρα 27 Ἰουλίου ὁ Πανηγυρικός Ἑσπερινός μέ ἀρτοκλασία καί 

θεῖο κήρυγμα στό ὁμώνυμο Παρεκκλήσιο τοῦ Γυναικωνίτη. Ἀνήμερα, ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία 

Λειτουργία. 



Πενθήμερη ΕΚΔΡΟΜΗ  

στην ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ     
Θά ἐπισκεφθοῦμε:  

 

Παναγία Μαλεβή - 

ΤρίποληἉγία Θεοδώρα 

τῆς Βάστας 

Καλαμάτα - Παναγία  

Ὑπαπαντή - Ἱ. Μονή 

Βουλκάνου 

Μεθώνη - Κορώνη 

Πύλος (Παναγία 

Μυρτιδιώτισσα) 

Μάνη - Σπήλαια Διρού, 

Γύθειο, Μυστρά 

ΔΕΥΤΕΡΑ 24 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 

Τιμή συμμετοχῆς: 260 εὐρώ. 

Περιλαμβάνει: Μεταφορές μέ πολυτελές πούλμαν, Συνοδός Γραφείου, 4 διανυκτερεύσεις σέ ξενοδοχεία 

4* (Tripoli City Hotel, Resort Ἀκτή Ταΰγετος Καλαμάτα, Infinity Hotel Γύθειο), 4 πρωινά, 3 γεύματα, 

Ἀσφάλεια ἀστικῆς εὐθύνης. Δέν περιλαμβάνονται ὑπόλοιπα γεύματα καί εἴσοδοι σέ ἀρχαιολογικούς 

χώρους.ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 100 

εὐρώ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 

 

Πλατεία Εὐαγγελίστριας, Νέα Ἰωνία, Βόλος 38446, 24210-60160 ❖ i.n.evangelistrias@gmail.com 


