
Αζελά

Αγγειηθή 



 Η Παναγία, ε νπνία ζπρλά
αλαθέξεηαη κε ην πξαγκαηηθό
ηεο όλνκα Μαρία αιιά θαη σο
Παρθένος
Μαρία θαη Θεοτόκος.

 θαηαγόηαλ από ηε Ναδαξέη
ηεο Γαιηιαίαο θαη ζύκθσλα κε
ηελ Καηλή Δηαζήθε είλαη ε
κεηέξα ηνπ Θεζνύ Φξηζηνύ.



Η Παλαγία, ζπιιακβάλεηαη, σο θαξπόο πξνζεπρήο,

από ηνπο αγίνπο Θσαθείκ θαη Άλλα, ηνπο γνλείο ηεο.

Υπέξ ηνπο λόκνπο ηεο θύζεσο (δηόηη, ε κεηέξα ηεο

ήηαλ ζηείξα θαη γεξαηά, όηαλ ζπλέιαβε).

Η Σύιιεςηο ηεο Παλαγίαο εηο ηελ θνηιίαλ ηεο αγίαο

Άλλεο ενξηάδεηαη ηελ 9ελ Δεθεκβξίνπ.



 Η Παλαγία γελλήζεθε, ζηα 

Θεξνζόιπκα ην έηνο 16 

π.Φ. Τν Γελεζιίσλ ηεο 

Παλαγίαο ενξηάδεηαη 

8 Σεπηεκβξίνπ.



 Σε ειηθία ηξηώλ εηώλ, νη γνλείο ηεο ηελ αθηεξώλνπλ 
ζηνλ  Θεό, θαη ηελ παξαδίδνπλ ζηα ρέξηα ηνπ πξνθήηε 
Ζαραξία, αξρηεξέα, ηόηε, ηνπ λανύ ηνπ Σνινκόληαο, θαη 
παηξόο, κεηέπεηηα, ηνπ Τηκίνπ Πξνδξόκνπ.

 Ο νπνίνο ηελ εηζάγεη, ζηα Άγηα ησλ Αγίσλ ηνπ λανύ ηνπ 
Σνινκόληαο.

 Η είζνδνο ηεο Παλαγίαο ζηα  Άγηα ησλ Αγίσλ 
ενξηάδεηαη ηελ 21ελ Ννεκβξίνπ.



 Εθεί, ε Παλαγία, πεξέκεηλε
έγθιεηζηε δώδεθα ρξόληα, 
έσο όηνπ έγηλε ειηθίαο 15 
εηώλ. Καζ’ όιν απηό ην 
δηάζηεκα, εηξέθεην.

 θαζεκεξηλώο κε νπξάλην 
άξην, δηα ρεηξόο ηνπ 
αξραγγέινπ Γαβξηήι, έδε
ππέξ ηνπο λόκνπο ηεο 
θύζεσο, θαη ήην 
αθηεξσκέλε ζην αδηάιεηπην 
λνεξά πξνζεπρή



 · Σε ειηθία 15 εηώλ, ηελ εμάγεη , ν πξνθήηεο 

Ζαραξίαο, από ηνλ λαό ηνπ Σνινκώληνο, θαη ηελ 

κλεζηεύεη, παξαδίδνληάο ηελ πξνο ηνλ δίθαην 

Θσζήθ ηνπ νπνίνπ ε λόκηκε ζύδπγνο είρε πεζάλεη 

θαη κε ηελ νπνίαλ είρε απνθηήζεη πηνύο θαη 

ζπγαηέξαο.

 Ο Θσζήθ, παξαιακβάλεη ηελ Παλαγία θαη ηελ 

εγθαζηζηά ζηνλ νίθν ηνπ ζηελ  Ναδαξέη.



 Η Παλαγία  ζε ειηθία 59 

εηώλ, ζάθηεθε ζηνλ θήπν 

ηεο Γεζζεκαλήο, ζηα 

Θεξνζόιπκα από όπνπ θαη 

πέζαλε.

 Ακέζσο πήγε  ζηνπο 

νπξαλνύο, κε ην ζώκα 

ηεο όπσο θαη ν Φξηζηόο.



Το Πάνσεπτο Θεομητορικό 
μνήμα, επίζεο Τάυος της 
Παναγίας, είλαη έλα 
Φξηζηηαληθό κλεκείν ζηελ 
Κνηιάδα ησλ Κέδξσλ –
ζηνπο πξόπνδεο ηνπ όξνπο 
ησλ 
Ειαηώλ ζηελ Θεξνπζαιήκ 
θαη εθιακβάλεηαη από ηνπο 
Φξηζηηαλνύο ηεο Αλαηνιήο 
σο ν ηόπνο ηαθήο ηεο 
Μαξίαο κεηέξα ηνπ Θεζνύ.



 Με ηελ ιέμε Εσαγγελισμός αλαθεξόκαζηε

ζηε χαρμόζυνη είδηζη γηα ηνλ Φξηζηηαληζκό, ηεο

επηθείκελεο γέλλεζεο ηνπ Θεζνύ Φξηζηνύ, πνπ

δόζεθε από ηνλ αξράγγειν Γαβξηήι πξνο

ηε Μαξηάκ.

 Επίζεο, κε ηνλ ίδην όξν αλαθεξόκαζηε 

ζηελ εθθιεζηαζηηθή ζενκεηνξηθή ενξηή πνπ 

ηειείηαη ηελ 25ε Μαξηίνπ πξνο αλάκλεζε ηνπ 

γεγνλόηνο απηνύ.



 Θενκεηνξηθή ενξηή ηεο
Φξηζηηαλνζύλεο. Ενξηάδεηαη
θάζε ρξόλν ζηηο 15
Απγνύζηνπ κε ην Νέν
Ηκεξνιόγην θαη ζηηο 28
Απγνύζηνπ κε ην Παιαηό
(Παιαηoεκεξνινγίηεο).

 Σηελ Οξζόδνμε Φξηζηηαληθή
Εθθιεζία ν ενξηαζκόο ηεο
Κνίκεζεο ηεο Θενηόθνπ
πεξηιακβάλεη θαηά πξώην
ιόγν ην ζάλαην θαη ηελ ηαθή
ηεο Παλαγίαο θαη θαηά
δεύηεξν ηελ αλάζηαζε θαη ηε
κεηάζηαζή ηεο ζηνπο
νπξαλνύο.



Απηή ήηαλ ε παξνπζίαζε καο!!  

πηζηεύνπκε λα ζαο άξεζε!!


