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Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.

H Αγία Παρασκευή γεννήθηκε στη Ρώμη το 117 μ.Χ. Είχε το ευτύχημα να γεννηθεί από
ευσεβείς γονείς και ο πατέρας της ονομαζόταν Αγάθων και η μητέρα της Πολιτεία. Η
γέννησή της ήταν καρπός των θερμών προσευχών των γονιών της, που για μεγάλο χρονικό
διάστημα ήταν άτεκνοι και συνέχεια παρακαλούσαν το Θεό να τους στείλει παιδί και
έδωσαν συγχρόνως την υπόσχεση, ότι θα το αναθρέψουν «εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου».
Και όταν πράγματι γεννήθηκε και έπιασαν στην αγκαλιά τους τη μικρή Παρασκευή,
ξεπλήρωσαν στο ακέραιο την υπόσχεση που είχαν δώσει. Την ανέθρεψαν με τα διδάγματα
της ευσέβειας και της ενέπνευσαν την αγάπη και την αφοσίωση προς το Σωτήρα Χριστό.
Όσο περνούσαν τα χρόνια και μεγάλωνε η νεαρή Παρασκευή, τόσο αυξάνονταν και η
αφοσίωσή της προς το Χριστό. Μάλιστα δε πολλές φορές θυσίαζε πολλές ώρες από τον
πολύτιμο ύπνο της, στη μελέτη των θείων λόγων των Ιερών Ευαγγελίων.
Όταν σε ηλικία είκοσι χρόνων έχασε τους γονείς της, όλη η πατρική περιουσία περιήλθε
στα χέρια της και τότε εμφανίστηκαν πολλοί μνηστήρες που τη ζητούσαν σε γάμο,
προερχόμενοι από τον αριστοκρατικό κόσμο της ειδωλολατρίας. Εκείνη όμως απέρριπτε
κάθε συνοικέσιο, γιατί είχε αγιότερους πόθους αφιέρωσης στον Ουράνιο Νυμφίο Χριστό και
έγινε έτσι Ιεραπόστολος, αφού προηγουμένως μοίρασε την περιουσία της στους πτωχούς.
Άρχισε λοιπόν να περιφέρεται τις πόλεις και τα χωριά να κηρύττει τον Χριστιανισμό και
έπεισε πολλούς να βαπτιστούν και να γίνουν χριστιανοί. Αυτό ήταν κάτι που ενόχλησε
κάποιους ειδωλολάτρες, που ανέφεραν τη δράση της Αγίας στον ειδωλολάτρη
αυτοκράτορα της Ρώμης, Αντωνίνο.
Με εντολή του αυτοκράτορα Αντωνίνου τη συνέλαβαν και την οδήγησαν μπροστά του και
αμέσως ξεκίνησαν οι προσπάθειες προκειμένου να την πείσει να αλλάξει την πίστη της.
Όταν είδε ότι οι όποιες του προσπάθειες δεν έφερναν το αποτέλεσμα που εκείνος ήθελε,
άρχισε να εφαρμόζει διαφορετικούς σκληρότερους τρόπους, τις μεθόδους των
βασανιστηρίων. Την υποβάλει στο μαρτύριο της πυρακτωμένης περικεφαλαίας από το
οποίο η Αγία βγήκε σώα, με τη χάρη του Χριστού. Ακολούθησαν πολλά βασανιστήρια, τα
οποία η Αγία υπέμεινε δοξολογώντας το Χριστό. Υποβλήθηκε τέλος και στο τελευταίο και
στο πιο επικίνδυνο βασανιστήριο που ήταν ένα καζάνι μέσα στο οποίο έβραζε πίσσα και
λάδι και ρίχτηκε από τους κακούργους μέσα σε αυτό. Όμως η Αγία Παρασκευή με τη
βοήθεια του Θεού δεν έπαθε τίποτα, αντίθετα υμνολογούσε και δοξολογούσε το Θεό προς
έκπληξη όλων των παρισταμένων, που άλλοι πίστεψαν στη Χριστιανική πίστη της Αγίας και
έγιναν Χριστιανοί και κάποιοι θέλησαν να δοκιμάσουν το μαρτύριο πιστεύοντας, ότι θα
είχαν την ίδια ευνοϊκή μεταχείριση και πρώτος το δοκίμασε ο αυτοκράτορας Αντωνίνος.
Μόλις η πίσσα ρίχτηκε στο σώμα του αυτοκράτορα, όχι μόνο του γέμισε με εγκαύματα το
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κορμί, αλλά και τον τύφλωσε. Μόνο τότε πίστεψε στην αληθινή θρησκεία και ζήτησε από
την Αγία Παρασκευή να τον βαπτίσει Χριστιανό. Η Αγία, όχι μόνο τον βάπτισε, αλλά και του
θεράπευσε με τη χάρη του Θεού τα μάτια. Η χάρη να θεραπεύει τα μάτια, δόθηκε από το
Θεό στην Αγία Παρασκευή και γι’ αυτό τα περισσότερα θαύματά της, έχουν σχέση με τα
μάτια των χριστιανών που ζητούν την βοήθειά της, ακόμη και σήμερα.
Όμως δε συνέβη το ίδιο και με τους διαδόχους του αυτοκράτορα οι οποίοι στη
προσπάθειά τους να πείσουν την Αγία Παρασκευή να εγκαταλείψει τη δράση και την πίστη
της, άρχισαν να την υποβάλουν σε φρικτά βασανιστήρια. Με θάρρος και δύναμη τα υπέμεινε
όλα, ενώ κάθε πρωί την έβρισκαν θεραπευμένη από τις πληγές των βασανιστηρίων της
προηγούμενης ημέρας. Τελικά διέταξαν τον αποκεφαλισμό της και έτσι η Αγία Παρασκευή
παρέδωσε τη ψυχή της στο Χριστό, τον οποίο πίστεψε και κήρυξε σε όλη της τη ζωή. Το
σώμα της έθαψαν οι χριστιανοί και στον τάφο της έγιναν πολλά θαύματα, πολλοί δε
βοηθήθηκαν από την Αγία Παρασκευή και κυρίως άνθρωποι με παθήσεις στα μάτια.
Τη μνήμη της Αγίας η εκκλησία μας γιορτάζει στις 26 Ιουλίου.

Απολυτίκιο της Αγίας:

Την σπουδήν σου τη κλήσει κατάλληλον, εργασαμένη φερώνυμε, την ομώνυμόν σου πίστιν,
εις κατοικίαν κεκλήρωσαι, Παρασκευή αθληφόρε. Όθεν προχέεις ιάματα, και πρεσβεύεις
υπέρ των ψυχών ημών.

Ακούστε το απολυτίκιο της Αγίας:

{mp3}ag_paraskeyhs{/mp3}

ΠΗΓΕΣ:
1). Εόρτια μηνύματα, Μητροπολίτου Πατρών, Νικοδήμου Βαληνδρά.
2). Βίοι Αγίων, Εκδόσεις Ματιά. www.matia.gr
3). Απολυτίκια Αγίων,Byzmusic.gr, π. Νικόδημος Καβαρνός.

To βίο της Αγίας Παρασκευής τον αφιερώνω:

1. Σε όσους και όσες φέρουν βαπτιστικά το όνομα της Αγίας, με την ευχή να Την έχουν
προστάτη στη ζωή τους.
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2. Στο γιό μου Βασίλη που γιορτάζει τα γενέθλιά του, τα Χρόνια του να είναι Πολλά και να
προστατεύεται η ζωή του, από τη Χάρη της Αγίας.
3. Στην εγγονή μου Μαρκέλλα και στους γονείς της, να προστατεύονται στη ζωή τους από
τη Χάρη της Αγίας.

Σπήλι, Ιούλιος 2011.
Σταυριανάκης Κωνσταντίνος του Βασιλείου.

Θεολόγος, πρώην Διευθυντής Γενικού Λυκείου Σπηλίου.
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