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ΑΑΑΑποφεύγει ο Κύριος τη φήµη, κι αυτή τόσο περισσότερο 
Τον καταδιώκει. Ερχόταν ο κόσµος, κι Εκείνος ανεβαίνει στο 
πλοίο. Για να µιλάει από το πλοίο σ’ αυτούς που στέκονταν στην 
αµµουδιά· όλοι απέναντί Του.  

ΚΚΚΚι αφού µίλησε στο πλήθος, δεν άφησε χωρίς αµοιβή τον 
κύριο του πλοίου, αλλά τον ευεργετεί διπλά·  του χάρισε πλήθος 
ψάρια και τον κάνει µαθητή Του. Θαύµασε δε τον τρόπο του Κυ-
ρίου, πως προσελκύει καθένα µε τα δικά του και τους συντρό-
φους του·  όπως τους µάγους δια του αστέρος, έτσι και τους αλιείς 
δια των ιχθύων.  

ΒΒΒΒλέπε    δε    του Χριστού την ηπιότητα, πως παρακαλεί τον 
Πέτρο ν’ αποµακρύνει το πλοίο από τη γη· διότι το, ἠρώτησεν 

πρέπει να το πάρουµε στη θέση του, παρακάλεσε.  
ΑΑΑΑλλά και ο Πέτρος πόσο βολικός ήταν ώστε να δεχθεί στο 

πλοίο του άνθρωπο που δε γνώριζε και να Τον ακούει σε όλα. Ό-
ταν του είπε να πάνε ανοιχτά, δεν αρνήθηκε. Μπορούσε να πει, 
‘Όλη τη νύχτα κοπίασα και δεν κέρδισα τίποτα και τώρα να Σε 
ακούσω και να υποβληθώ σε νέους κόπους;’ ∆εν είπε τίποτα απ’ 
αυτά. Αλλά το αντίθετο. Αφού µε συµβουλεύεις θα ρίξω το δίχτυ 
στη θάλασσα. Τόσο θερµή ήταν η πίστη του και προτού πιστέψει.  

ΓΓΓΓι’ αυτό και πιάνει τόσα ψάρια, που δεν µπορεί να τα τρα-
βήξει και κάνει νόηµα στους συντρόφους του, στους συνεργάτες στο 
άλλο πλοίο. Με νοήµατα τούς προσκαλεί, γιατί η έκπληξή του από 
την ψαριά δεν τον άφηνε ούτε να µιλήσει.  

Κυριακή Α΄ του Λουκά 



ΜΜΜΜε πολύ σεβασµό έπειτα ο Πέτρος ζητεί από το Χριστό να 
µη µείνει στο πλοίο του, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του αµαρτω-
λό κι ανάξιο να µείνει µαζί Του.  

ΕΕΕΕρµήνευσέ τα αν θέλεις και αλληγορικά. Το πλοίο είναι η 
Συναγωγή των Ιουδαίων. Ο Πέτρος δίνει τον τύπο των διδασκά-
λων του Νόµου. Όλη τη νύχτα λοιπόν κοπίασαν οι πριν από το 
Χριστό διδάσκαλοι (διότι νύχτα είναι ο καιρός πριν από την έλευ-
ση του Χριστού), και δεν έπιασαν τίποτε. Κι όταν ήλθε ο Χριστός 
και έγινε ηµέρα, αφού πήραν τη θέση των νοµοδιδασκάλων οι 
απόστολοι στο λόγο Εκείνου δηλαδή στην προσταγή Του, ρίχνουν 
το δίχτυ του Ευαγγελίου και συλλαµβάνουν πλήθος ανθρώπους.  

ΜΜΜΜόνοι τους δεν µπορούν οι απόστολοι να τραβήξουν το 
δίχτυ µε τα ψάρια, αλλά κάνουν νόηµα στους συντρόφους και συ-
νεργάτες τους και συνεργάζονται µαζί τους. Αυτοί είναι οι κατά τις 
διάφορες εποχές ποιµένες και διδάσκαλοι των Εκκλησιών, που ε-
ξηγούν και ερµηνεύουν την αποστολική διδασκαλία και συνεργά-
ζονται µε τους αποστόλους για να συλλάβουν τους ανθρώπους.  

ΠΠΠΠρόσεξε όµως και τη φράση ρίχνουν τα δίχτυα. Το Ευαγ-
γέλιο είναι το δίχτυ, λέξη ταπεινή και συνηθισµένη που ταιριάζει µε 
την ασηµότητα εκείνων που την ακούν και γι’ αυτό και ο λόγος να 
ριχτεί στη θάλασσα. Κι αν κανένας έλεγε ότι φανερώνεται το βά-
θος των νοηµάτων µε την έκφραση ρίχνουν το δίχτυ στη θάλασσα, 
κι αυτό δε θα ήταν αταίριαστο. Εκπληρώθηκε ο λόγος του προ-
φήτου που είπε· «Ιδού, εγώ θα στείλω πολλούς ψαράδες, λέει ο 
Κύριος. Κι έπειτα θα στείλω πολλούς κυνηγούς και θα τους συλλά-
βουν» (Ιερεµίας ιστ΄ 16). Και ψαράδες εννοεί τους αγίους αποστό-
λους, ενώ κυνηγούς τούς κατά τις διάφορες εποχές προϊσταµένους 
και διδασκάλους των Εκκλησιών. 
Θεοφυλάκτου Βουλγαρίας, Ἑρμηνεία εἰς τὸ κατὰ Λουκᾶν περὶ τῆς ἄγρας τῶν ἰχθύων, Migne P. G. Τόμος 123ος  
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ΤΤΤΤῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἑστὼς ὁ Ἰησοῦς παρὰ τὴν λίμνην Γεννησαρέτ, εἶδε 

δύο πλοῖα ἑστῶτα παρὰ τὴν λίμνην· οἱ δὲ ἁλιεῖς ἀποβάντες ἀπ᾿ αὐτῶν ἀπέ-

πλυναν τὰ δίκτυα. Ἐμβὰς δὲ εἰς ἓν τῶν πλοίων, ὃ ἦν τοῦ Σίμωνος, ἠρώτησεν 

αὐτὸν ἀπὸ τῆς γῆς ἐπαναγαγεῖν ὀλίγον· καὶ καθίσας ἐδίδασκεν ἐκ τοῦ πλοίου 

τοὺς ὄχλους. Ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλῶν, εἶπε πρὸς τὸν Σίμωνα· Ἐπανάγαγε εἰς 

τὸ βάθος καὶ χαλάσατε τὰ δίκτυα ὑμῶν εἰς ἄγραν. Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Σίμων εἶ-

πεν αὐτῷ· Ἐπιστάτα, δι᾿ ὅλης τῆς νυκτὸς κοπιάσαντες οὐδὲν ἐλάβομεν· ἐπὶ δὲ 

τῷ ῥήματί σου χαλάσω τὸ δίκτυον. Καὶ τοῦτο ποιήσαντες συνέκλεισαν πλῆ-

θος ἰχθύων πολύ· διερρήγνυτο δὲ τὸ δίκτυον αὐτῶν. Καὶ κατένευσαν τοῖς με-

τόχοις τοῖς ἐν τῷ ἑτέρῳ πλοίῳ τοῦ ἐλθόντας συλλαβέσθαι αὐτοῖς· καὶ ἦλθον 

καὶ ἔπλησαν ἀμφότερα τὰ πλοῖα, ὥστε βυθίζεσθαι αὐτά. Ἰδὼν δὲ Σίμων Πέ-

τρος προσέπεσε τοῖς γόνασιν Ἰησοῦ λέγων· Ἔξελθε ἀπ᾿ ἐμοῦ, ὅτι ἀνὴρ ἁμαρ-

τωλός εἰμι, Κύριε· θάμβος γὰρ περιέσχεν αὐτὸν καὶ πάντας τοὺς σὺν αὐτῷ ἐπὶ 

τῇ ἄγρᾳ τῶν ἰχθύων ᾗ συνέλαβον, ὁμοίως δὲ καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην, υἱοὺς 

Ζεβεδαίου, οἳ ἦσαν κοινωνοὶ τῷ Σίμωνι. Καὶ εἶπε πρὸς τὸν Σίμωνα ὁ Ἰησοῦς· 

Μὴ φοβοῦ· ἀπὸ τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν. Καὶ καταγαγόντες τὰ 

πλοῖα ἐπὶ τὴν γῆν, ἀφέντες ἅπαντα ἠκολούθησαν αὐτῷ. 
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ΕΕΕΕκείνο τον καιρό, καθώς στεκόταν ο Ιησούς στην όχθη της λίµνης Γεν-
νησαρέτ, είδε δύο ψαροκάικα στην άκρη της λίµνης. Οι ψαράδες είχαν κατεβεί 
απ’ αυτά και έπλεναν τα δίχτυα. Εκείνος ανέβηκε σ’ ένα από τα ψαροκάικα, σ’ 
αυτό που ήταν του Σίµωνα, και τον παρακάλεσε να τραβηχτεί λίγο από την ξηρά. 
Κάθισε στο ψαροκάικο και απ’ αυτό δίδασκε τα πλήθη. Όταν τελείωσε την οµιλία 
του, είπε στον Σίµωνα: «Πήγαινε στα βαθιά και ρίξτε τα δίχτυα σας για ψάρεµα». 
Ο Σίµων τού αποκρίθηκε: «∆ιδάσκαλε, όλη τη νύχτα παιδευόµασταν και δεν πιά-
σαµε τίποτε· επειδή όµως το λες εσύ, θα ρίξω το δίχτυ». Το έριξαν κι έπιασαν πά-
ρα πολλά ψάρια, τόσα που το δίχτυ τους άρχισε να σκίζεται. Με νεύµατα ειδο-
ποίησαν τους συνεταίρους τους, που ήταν στο άλλο πλοίο να έρθουν να τους βοη-
θήσουν. Εκείνοι ήρθαν και γέµισαν και τα δύο ψαροκάικα σε σηµείο που να 
κινδυνεύουν να βυθιστούν. Όταν ο Σίµων Πέτρος είδε τι έγινε, έπεσε στα γόνατα 
του Ιησού και του είπε: «Βγες από το καΐκι µου, Κύριε, γιατί είµαι άνθρωπος 
αµαρτωλός». Αυτά τα είπε γιατί είχε κυριευτεί από δέος, αυτός και όλοι όσοι ή-
ταν µαζί του, για τα πολλά ψάρια που είχαν πιάσει. Το ίδιο συνέβη και µε τα 
παιδιά του Ζεβεδαίου, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, που ήταν συνεργάτες του 
Σίµωνα. Ο Ιησούς τότε είπε στον Σίµωνα: «Μη φοβάσαι, από τώρα θα ψαρεύεις 
ανθρώπους». Ύστερα, αφού τράβηξαν τα ψαροκάικα στη στεριά, άφησαν τα 
πάντα και τον ακολούθησαν. (ΕΚΛΟΓΑ∆ΙΟΝ)    
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Μέλλων ὁ ἱερεὺς τὴν θείαν ἐπιτελεῖν Μυσταγωγίαν, ὀφείλει προηγουμέ-

νως μὲν κατηλλαγμένος εἶναι μετὰ πάντων καὶ μὴ ἔχειν τι κατά τινος· καὶ καρ-

δίαν δέ, ὅση δύναμις, ἀπὸ πονηρῶν τηρῆσαι λογισμῶν, ἐγκρατεύεσθαί τε μικρὸν 

ἀφ᾿ ἑσπέρας καὶ ἐγρηγορηκὼς διάγειν μέχρι τοῦ τῆς Ἱερουργίας καιροῦ.    

    

ΟΟΟΟ ιερεύς είναι λειτουργός και διάκονος του µυστηρίου της 
σωτηρίας του ανθρώπου. Με τη διακονία του ιερέως ο άνθρωπος 
αποχωρίζεται από τον κόσµο της αµαρτίας και οδηγείται στο Θεό. 
Σκοπός της ιερατικής διακονίας είναι «να δώσει φτερά στην ψυχή, 
να την αρπάξει από τον κόσµο και να τη δώσει στο Θεό… Να βά-
λει, µε τη χάρη του Αγίου Πνεύµατος, το Χριστό να κατοικήσει στις 
καρδιές των πιστών… και να θεοποιήσει τον άνθρωπο» (Γρηγό-
ριος θεολόγος, Μ. 35, 432 Β). Ο άνθρωπος, µε τη συµπαράσταση 
του λειτουργού του Θεού, υψώνεται στην «άνω µακαριότητα».  
 ΜΜΜΜε τη διακονία του αυτή ο ιερεύς φανερώνει στον κόσµο 
την καινούργια ζωή που µας έφερε ο Χριστός. Γιατί αυτός γίνεται 
το χέρι µε το οποίο ο Θεός προσφέρει στον άνθρωπο την καινούρ-
για αυτή ζωή, τη ζωή Του. Και επειδή η θεία Λειτουργία είναι το 
µυστήριο δια του οποίου η ζωή του Χριστού προσφέρεται στους 
πιστούς, είναι ταυτόχρονα και το κέντρο της διακονίας του ιερέως. 
 ΗΗΗΗ σηµαντική αυτή προσφορά του ιερέως προς τους αδελ-
φούς του δεν είναι αποτέλεσµα κάποιου απλού συµβολισµού του 
ιερέως ως αντιπροσώπου του Θεού, αλλά αντανακλά µια πραγµα-
τικότητα που έχει την υποχρέωση να ζει ο ιερεύς. Γι’ αυτό ο θεολό-
γος άγιος Γρηγόριος µάς λέει ότι ο δρόµος που οδηγεί τον ιερέα στο 
άγιο θυσιαστήριο είναι η θυσία του εαυτού του: «Μηδεὶς ἄξιος τοῦ 

μεγάλου Θεοῦ καὶ θύματος καὶ ἀρχιερέως, ὅστις μὴ πρότερον 

ἑαυτὸν παρέστησε τῷ Θεῷ θυσίαν ζῶσαν, ἁγίαν»(Μ. 35, 497 Α). 
ΟΟΟΟ ιερεύς που πλησιάζει τα άγια µυστήρια χωρίς πρωτύτερα 

να έχει θυσιάσει τον εαυτό του, πλησιάζει φωτιά που κατακαίει: 
«Συ που καταξιώθηκες της ιερωσύνης, χρωστάς πριν απ’ όλα να 
έχεις θυσιάσει τον εαυτό σου µε το θάνατο των παθών, και τότε να 
τολµάς να εγγίζεις τη ζωηφόρο και φρικτή θυσία, αν δε θέλεις να 
κατακαείς από τη θεία φωτιά» (όσιος Θεόγνωστος, Φ. 2, 257). 
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ΤΤΤΤον εαυτό µας λοιπόν τον θυσιάζουµε µε το θάνατο των 
παθών, δηλ. µε τη µετάνοια. Γι’ αυτό ο όσιος Θεόγνωστος συµ-
βουλεύει το λειτουργό: «Αφού γίνεις πιο λευκός από το χιόνι, χύ-
νοντας ποτάµια δακρύων, τότε µε συνείδηση που λευκάνθηκε δια 
της καθαρότητος, άγγιξε τα άγια ως άγιος» (Φ. 2, 258). 
 ΌΌΌΌµως τη χάρη και τη χαρά της µετανοίας µάς τη δίνει η ί-
δια η θεία Λειτουργία. Γι’ αυτό, όπως γράφει ο ιερός Καβάσιλας, 
οι ευχές της θείας Λειτουργίας, είναι η καλύτερη προετοιµασία του 
λειτουργού για τη θεία Λειτουργία: Οι ευχές και τα ιερά αναγνώ-
σµατα, που λέγονται στην αρχή της θείας Λειτουργίας, «ετοιµάζουν 
τον ιερέα να σταθεί άξιος να τελέσει τη θυσία» (Μ. 150, 369 C).  
 ΤΤΤΤο βράδυ που προηγείται της θείας Λειτουργίας ο λει-
τουργός µόνος του, ἐνώπιος Ἐνωπίῳ, καθαρίζει την καρδιά του 
από αισθήµατα που διώχνουν την αγάπη. Νηστεύει από λογισµούς 
πονηρούς και από τροφές. Αγρυπνεί. Σε λίγο, µέσα στο Ναό, µαζί 
µε τους πιστούς, θα ζητήσει την εξ ύψους δύναµη για να προχω-
ρήσει στο άγιο θυσιαστήριο. Για να µπορέσει να πει µαζί µε τον 
προφήτη: Είναι έτοιµη, Θεέ µου, η καρδιά µου. Είναι έτοιµη. Με τη 
ζωή µου και µε τα µουσικά όργανα, θα ψάλω µ’ όλη µου τη δύ-
ναµη: «Ἑτοίμη ἡ καρδία μου ὁ Θεός, ἑτοίμη ἡ καρδία μου, ᾄσο-

μαι καὶ ψαλῶ ἐν τῇ δόξῃ μου» (Ψαλµ. 107, 2). 
(από το κεφάλαιο «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» του βιβλίου ‘Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – Σχόλια του Ιεροµονάχου Γρηγορίου’, εκδ. Περιοδικό «Σύναξη», Αθήνα 1982) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1) �  ΤΡΙΗΜΕΡΗ  ΕΚ∆ΡΟΜΗ  ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ  Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΟΣ  � 
Τρίτη 24 - Τετάρτη 25 - Πέµπτη 26 Σεπτεµβρίου 2013 η Ενοριακή Φι-
λόπτωχος Αδελφότητα του Ναού µας διοργανώνει Τριήµερη Προσκυνη-
µατική Εκδροµή στην Παναγία Σουµελά - Βεργίνα - Βέροια - Νάουσα 
& Μετέωρα. Ώρα αναχώρησης 7:00π.µ. της Τρίτης της 24ης Σεπτεµ-
βρίου 2013 από τον Άγιο Νικόλαο. Τιµή εισιτηρίου 140 € (στην τιµή 
συµπεριλαµβάνονται µετακινήσεις�, ξενοδοχείο � και πρωινό�). 
Επιστροφή το βράδυ της Πέµπτης της 26ης Σεπτεµβρίου 2013.� 
2)                                  � ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ � 
Τη ∆ευτέρα 30 Σεπτεµβρίου 2013, 8:00µ.µ. - 12:30π.µ. Ιερά Αγρυπνία 
στο Ναό µας, επ’ ευκαιρία της συνάξεως της Υπεραγίας Θεοτόκου της 
Γοργοεπηκόου. Θα ψάλλει Βυζαντινός χορός. 

ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Τ.Κ. 19003, ΤΗΛ. ΚΑΙ FAX: 22990 40040, e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr, ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΝΑΟΥ: www.agnikmark.gr 
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