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 Ἡ σύλληψις τοῦ Προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου. 

 Ῥαΐδος μάρτυρος, Ξανθίππης καὶ Πολυξένης ὁσίων (109). 

 Νικολάου νεομάρτυρος τοῦ Καρπενησιώτου (1672), 

 Ἰωάννου νεομάρτυρος τοῦ ἐκ Κονίτσης (1814).   
 

Η Κ Κ Κ ΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΜΜΜΑΘΗΤΩΝ 
 

 ΤΤΤΤο σημερινό Ευαγγέλιο μάς μιλάει για μια τέτοια συνάντηση. 
 

 ΠΠΠΠερνώντας ο Χριστός από την παραλία βρήκε αραγμένο ένα 
καΐκι. Οι ψαράδες έπλεναν τα δίχτυα τους. Είχαν σκοτωθεί στην 
δουλειά όλη νύχτα, μα δεν έπιασαν λέπι. 
 

 ΕΕΕΕπειδή πολύς κόσμος ακολουθούσε τον Χριστό, ανέβηκε στο 
καΐκι και παρεκάλεσε να το οδηγήσουν λίγο πιο πέρα, για να ακού-
γεται καλύτερα ο λόγος Του. 
 

 ΟΟΟΟ Πέτρος - ιδιοκτήτης του καϊκιού - δέχθηκε και να ανεβεί ε-
πάνω ο Χριστός και να το πάει παραπέρα. Γιατί; Γιατί ήταν άνθρω-
πος με καλή καρδιά και με καλή διάθεση. 
 

 ΑΑΑΑνεβασμένος στο καράβι ο Χριστός, άρχισε να μιλά στο πλή-
θος για την Βασιλεία του Θεού. Μιλούσε όπως πάντοτε, αλλά όχι ό-
πως όλοι. Όχι όπως εμείς. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, κήρυττε 
τον λόγο του Θεού πιο όμορφα και τον ανέλυε πιο βαθειά. 
 

 ΌΌΌΌταν τελείωσε, είπε στον Πέτρο: 
 – Εμπρός! Τώρα, οδήγησε το καράβι λίγο πιο βαθειά, να πιά-
σουμε και ψάρια. Σε ευχαριστώ που με εξυπηρέτησες… Κάνε το αυτό 
που σου λέω και δεν θα βγεις μετανιωμένος. 
 

 ΑΑΑΑπάντησε ο Πέτρος: 
  – Δεν πια ώρα για ψάρια. Τέτοια ώρα τα ψάρια, δεν πέφτουν 
στα δίχτυα. Τα βλέπουν και απομακρύνονται. Έτσι λέει η πείρα μας 
και η τέχνη μας. Αλλά επειδή το λες, «ἐπί τῷ ρήματί σου», θα το 
κάνω. 
 

 ΚΚΚΚαι έριξε το δίχτυ από ευγένεια, από απλή καλωσύνη. 
Κυριακή Α΄ του Λουκά 



Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ΓαλΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ΓαλΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ΓαλΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γαλ. . . . δδδδ΄ 2΄ 2΄ 2΄ 22222----27272727))))    
    

                ᾿ΑΑΑΑδελφοί, Ἀβραὰμ δύο υἱοὺς ἔσχεν, ἕνα ἐκ τῆς παιδίσκης καὶ ἕνα ἐκ 

τῆς ἐλευθέρας. Ἀλλ᾿ ὁ μὲν ἐκ τῆς παιδίσκης κατὰ σάρκα γεγέννηται, ὁ δὲ 

ἐκ τῆς ἐλευθέρας διὰ τῆς ἐπαγγελίας. Ἅτινά ἐστιν ἀλληγορούμενα· αὗ-

ται γάρ εἰσι δύο διαθῆκαι, μία μὲν ἀπὸ ὄρους Σινᾶ, εἰς δουλείαν γεννῶσα, 

ἥτις ἐστὶν Ἄγαρ. Τὸ γὰρ Ἄγαρ Σινᾶ ὄρος ἐστὶν ἐν τῇ Ἀραβίᾳ, συστοιχεῖ δὲ 

τῇ νῦν Ἱερουσαλήμ, δουλεύει δὲ μετὰ τῶν τέκνων αὐτῆς· ἡ δὲ ἄνω Ἱερου-

σαλὴμ ἐλευθέρα ἐστίν, ἥτις ἐστὶ μήτηρ πάντων ἡμῶν. Γέγραπται γάρ· εὐ-

φράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα, ῥῆξον καὶ βόησον ἡ οὐκ ὠδίνουσα· ὅτι 

πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα. 
 

 

ΤΤΤΤότε, Αυτός που κατά την δημιουργία είπε: «να γεμίσουν τα 
νερά πλήθος ζωντανές υπάρξεις», διέταξε τα ψάρια της Τιβεριάδος 
και μαζεύτηκαν στο δίχτυ του αποστόλου Πέτρου. Βλέπετε, τα ψά-
ρια κάνουν πιο εύκολα υπακοή στο θείο θέλημα, απ’ ότι εμείς! Συ-
γκεντρώθηκαν τόσα, που γέμισαν το δικό τους καράβι και ένα άλλο 
συνεταιρικό. Ήταν τόσα πολλά, που τα δυο πλοία κινδύνευαν να βυ-
θισθούν.  

 

 ΒΒΒΒλέποντας το θαύμα ο Πέτρος, έτρεξε, γονάτισε μπροστά 
στον Χριστό και του είπε: 
 – Κύριε, εγώ είμαι άνθρωπος αμαρτωλός. Φύγε από το καράβι 
μου. Μολύνεσαι, γιατί είμαι αμαρτωλός. Φτωχός σε καρδιά, σε φως, 
σε πίστη, σε καλά έργα. 
 

 ΟΟΟΟ Χριστός τού απάντησε: 
 – Εγώ, τέτοιους ψάχνω να βρω. Φτωχούς, που δεν έχουν με-
γάλη ιδέα για τον εαυτό τους. Φτωχούς σε «έργα» εντυπωσιασμού. 
Αλλά με πολλή ταπείνωση, με μεγάλη καρδιά και με μεγάλη συναίσθη-
ση. Εσένα θέλω. Άφησε λοιπόν τα ψάρια και το καράβι, και ακολού-
θησέ με. Δεν σου ταιριάζει να ασχολείσαι μ’ αυτά. Φαίνεσαι μικρός 
στους άλλους· και συ νομίζεις τον εαυτό σου ασήμαντο και φτωχό. Αλ-
λά για μένα είσαι μεγάλος. Δεν σου ταιριάζει ένα τέτοιο μικρό και 
φτωχό έργο. Από δω και πέρα, εγώ θα σε κάνω αλιέα ανθρώπων. Ψα-
ρά, να ψαρεύεις ανθρώπους. Όχι ψάρια για το τσουκάλι και το τηγάνι, 
αλλά ανθρώπους για την Βασιλεία του Θεού και για την αιώνια ζωή. 

Κυριακή Α΄ του Λουκά 
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                ΑΑΑΑδελφοί, ο Αβραάμ είχε δύο υιούς, ένα από την δούλην του και ένα από την 
ελευθέραν. Αλλ’ ο υιός της δούλης εγεννήθηκε κατά τον φυσικόν νόμον, ενώ 
της ελευθέρας εγεννήθηκε δυνάμει της υποσχέσεως του Θεού. Αυτά είναι αλ-
ληγορικά. Αι δύο αυταί γυναίκες είναι αι δύο διαθήκαι, η μία η οποία προήλθε 
από το όρος Σινά και γεννά παιδιά διά δουλείαν· αυτή είναι η Άγαρ, – διότι η 
λέξις Άγαρ σημαίνει το όρος Σινά εις την Αραβίαν – αντιστοιχεί δε εις την ση-
μερινήν Ιερουσαλήμ, η οποία είναι δούλη μαζί με τα παιδιά της. Η άνω όμως Ι-
ερουσαλήμ είναι ελευθέρα, και αυτή είναι μητέρα όλων μας, διότι είναι γραμ-
μένον, Να ευφρανθής εσύ η στείρα, που δεν γεννάς. Βγάλε φωνήν και φώναξε 
εσύ, που δεν κοιλοπονάς, διότι θα έχη περισσότερα παιδιά η εγκαταλειφθείσα 
παρά εκείνη που έχει άνδρα. (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής Διακονίας) 
 
 

 

ΑΑΑΑυτή ήταν η αποστολή του Χριστού! Να μαζέψει τον κόσμο 
στην Βασιλεία Του. Από καλωσύνη, από αγάπη, από ευσπλαγχνία. 

 

 ΚΚΚΚαι θέλει ο Θεός, αυτό το «καράβι» - η Εκκλησία Του - να 
γεμίζει τόσο, που να μη χωράει καθόλου. Να φτιάξουμε και άλλους 
ναούς, για να μη μένει κανείς έξω από την Εκκλησία Του. Κανείς 
έξω από την Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό είναι το θέλημά Του. 
 

 ΓΓΓΓιατί; Για τον απλούστατο λόγο: Αυτή η ζωή θα τελειώσει. 
Ενώ η άλλη, η αιώνια, που έχει ήδη αρχίσει, δεν θα τελειώσει ποτέ. 
 

 ΟΟΟΟ άνθρωπος, που προτιμά σαν το παιδάκι να παίζει και όχι να 
διαβάζει και να αποκτά γνώσεις, τέχνες, επιστήμες, όπλα για την ζω-
ή, δεν είναι «ο έξυπνος», αλλά - έστω και αν δεν το καταλαβαίνει - 
είναι ανόητος, καθυστερημένος· είναι άκριτος άνθρωπος. 
 

 ΤΤΤΤο ίδιο, κι εκείνος που σπαταλά την ζωή του κυνηγώντας τις 
απολαύσεις του κόσμου, και δεν εργάζεται για την Βασιλεία του Θε-
ού, είναι άκριτος, ακαταλόγιστος, ανόητος. 
 

 ΗΗΗΗ αιώνια ζωή και η Βασιλεία του Θεού είναι τα μεγαλύτερα 
πράγματα. 
 

* * * 
  

Κυριακή Α΄ του Λουκά 



ΚΚΚΚάποια φορά, αρρώστησε ένας πολύ καλός και ενάρετος άν-
θρωπος. Περίμενε το γιατρό, να του πει πώς πάει, και ταυτόχρονα 
τον παπά να του διαβάσει την ευχή και να τον κοινωνήσει. Το κατα-
λάβαινε. Ο θάνατος πλησίαζε. 

 

ΙΙΙΙερέας και γιατρός, έφτασαν μαζί. Τον ρώτησαν: 
 – Ήλθαν και οι δυο. Ποιος να περάσει πρώτος; 
 

 ΑΑΑΑπάντησε: 
 – Πρώτα η ψυχή! Μετά το σώμα. Πρώτα ο παπάς, μετά ο 
γιατρός. Αν περισσεύει καιρός, να περάσει και ο γιατρός. Αν δεν πε-
ρισσεύει είναι τρέλλα να προτιμά κανείς το γιατρό. 
Μητροπολίτου Νικοπόλεως Μελετίου, από το βιβλίο «ΣΠΕΡΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ 
ΑΓΡΟ», σελ. 9-12, έκδοση α΄, έκδοση Ιεράς Μονής Προφήτου Ηλιού Πρέβεζα 2013 

   
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)       ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  
Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
2)                                      ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ     
Την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 (8:30 μ.μ.) προς Πέμπτη 27 Σε-
πτεμβρίου 2018 (12:30 π.μ.) θα τελεστεί στο παρεκκλήσιο του Οσίου 
Δαυίδ Ιερά Αγρυπνία προς τιμήν της Αγίας Ακυλίνας της Ζαγκλιβερινής. 
3)                                      ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ     
Την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018 (8:00 μ.μ.) προς Δευτέρα 1η Ο-
κτωβρίου 2018 (01:00 π.μ.) θα τελεστεί στο Ναό μας Ιερά Αγρυπνία 
επ’ ευκαιρία της Συνάξεως της Υπεραγίας Θεοτόκου της Γοργοεπηκό-
ου. Θα ψάλλει Βυζαντινός χορός. 
4)                                              ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Ε.Φ.Α. 
Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ι. Ναού μας διοργανώνει 
την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018 απογευματινή προσκυνηματική εκδρο-
μή στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρι Αττι-
κής για Εσπερινό & ομιλία από τον π. Εφραίμ Παναούση. Ώρα ανα-
χώρησης 3:30 μ.μ. από τον Άγιο Νικόλαο. Τιμή εισιτηρίου 15 €.  
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