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Ὑπέρ Ἀναπαύσεως

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΝΤΗ
Αἰωνία ἡ Μνήμη αὐτοῦ
Simon. And Jesus said to Simon, "Do not be afraid; henceforth
you will be catching men." And when they had brought their
boats to land, they left everything and followed him.

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἑστὼς ὁ Ἰησοῦς παρὰ τὴν λίμνην
Γεννησαρέτ, καὶ εἶδε δύο πλοῖα ἑστῶτα παρὰ τὴν λίμνην· οἱ δὲ
ἁλιεῖς ἀποβάντες ἀπ᾿ αὐτῶν ἀπέπλυναν 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 εἶπεν αὐτῷ· ἐπιστάτα, δι᾿ ὅλης
τῆς νυκτὸς κοπιάσαντες οὐδὲν ἐλάβομεν· ἐπὶ δὲ τῷ ῥήματί σου
χαλάσω τὸ δίκτυον. καὶ τοῦτο ποιήσαντες συνέκλεισαν πλῆθος
ἰχθύων πολύ· διερρήγνυτο δὲ τὸ δίκτυον αὐτῶν. καὶ κατένευσαν
τοῖς μετόχοις τοῖς ἐν τῷ ἑτέρῳ πλοίῳ τοῦ ἐλθόντας συλλαβέσθαι αὐτοῖς· καὶ ἦλθον καὶ ἔπλησαν ἀμφότερα τὰ πλοῖα, ὥστε
βυθίζεσθαι αὐτά. ἰδὼν δὲ Σίμων Πέτρος προσέπεσε τοῖς γόνασιν ᾿Ιησοῦ λέγων· ἔξελθε ἀπ᾿ ἐμοῦ, ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἰμι,
Κύριε· θάμβος γὰρ περιέσχεν αὐτὸν καὶ πάντας τοὺς σὺν αὐτῷ
ἐπὶ τῇ ἄγρᾳ τῶν ἰχθύων ᾗ συνέλαβον, ὁμοίως δὲ καὶ ᾿Ιάκωβον
καὶ ᾿Ιωάννην, υἱοὺς Ζεβεδαίου, οἳ ἦσαν κοινωνοὶ τῷ Σίμωνι. καὶ
εἶπε πρὸς τὸν Σίμωνα ὁ ᾿Ιησοῦς· μὴ φοβοῦ· ἀπὸ τοῦ νῦν
ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν. καὶ καταγαγόντες τὰ πλοῖα ἐπὶ τὴν
γῆν, ἀφέντες ἅπαντα ἠκολούθησαν αὐτῷ.
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Κυριακή Α’Λουκᾶ
First Sunday of Luke
Η ΜΕΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
Ο Ιωάννης, ο αγαπημένος
μαθητής του Ιησού, ήταν γιος του Ζεβεδαίου και της Σαλώμης και νεώτερος αδελφός του αποστόλου Ιακώβου. Γεννήθηκε στη Γαλιλαία και δεν
μορφώθηκε καθώς από μικρός βοηθούσε τον πατέρα του που ήταν ψαράς. Στην αρχή έγινε μαθητής του
Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και
αμέσως μόλις γνώρισε τον Ιησού
έγινε μαθητής του μαζί με τον αδερφό
του τον Ιάκωβο. Eίναι ο Ευαγγελιστής
της αγάπης. Όχι μόνο γιατί αναφέρεται συνεχώς στα κείμενα του στη αγάπη, αλλά κυρίως γιατί την
βίωνε και την εξέφραζε. Αγαπούσε πολύ τον Διδάσκαλό του.
Τον ακολούθησε και στις πιο δύσκολες ώρες της επίγειας ζωής Του. Όταν οι άλλοι μαθητές ήταν κρυμμένοι «διά τον φόβον
των Ιουδαίων», αυτός ήταν παρών στην σύλληψή Του, στην
δίκη και στον Γολγοθά, όπου κάτω από τον Σταυρό στις κρίσιμες εκείνες στιγμές του εμπιστεύθηκε ο Χριστός την μητέρα
Του. Και αυτός τίμησε την επιθυμία του Κυρίου και μέχρι την
Κοίμηση της την φρόντιζε ως αληθινή του μητέρα. Μαζί με τον
αδελφό του Ιάκωβο και τον Πέτρο αποτελούσαν την τριάδα
τον μαθητών που είχε μαζί του ο Χριστός στην ανάσταση της
κόρης του Ιαείρου, στο όρος Θαβώρ, όπου «μετεμορφώθη

έμπροσθεν αυτών», καθώς και στην Γεσθημανή, όπου προσευχήθηκε πριν από το πάθος Του.
Ο Ιωάννης είναι ο συγγραφέας του 4ου κατά σειρά
Ευαγγελίου στην Καινή Διαθήκη, το θεολογικότερο όλων και
θεωρούμενο ως Ευαγγέλιο της αγάπης, καθώς επίσης τριών
Καθολικών Επιστολών και της Αποκάλυψης. Τη ζωή του κοντά στον Κύριο τη γνωρίζουμε μέσα από τα Ευαγγέλια της
Καινής Διαθήκης. Ο Ιωάννης συνέχισε έντονα την δράση του
και μετά την Ανάληψη του Κυρίου. Αυτός και ο Πέτρος ήταν οι
πρώτοι που κήρυξαν μετά την επιφοίτηση του Αγ. Πνεύματος
σε όλο τον κόσμο το λόγο του Κυρίου. O Ιωάννης κήρυξε το
Ευαγγέλιο στη Μικρά Ασία, και ιδιαίτερα στην Έφεσο. Στα
χρόνια του αυτοκράτορα Δομετιανού βασανίστηκε και εξορίστηκε στη Πάτμο, όπου έγραψε την Αποκάλυψη. Σε μεγάλη
ηλικία ξαναγύρισε στην Έφεσσο όπου συνέγραψε το ευαγγέλιο του.
Ὁ Ἰωάννης δὲν πέθανε, ἀλλὰ μετατέθηκε στὴν ἄλλη
ζωή, ὅπως ὁ Ἐνὼχ καὶ ὁ Ἠλίας. Ἀφορμὴ γι' αὐτὴ τὴν ἄποψη
ἔδωσε τὸ γνωστὸ εὐαγγελικὸ χωρίο, Ἰωάννου κα’ 22. Ὅμως,
ὁ ἀμέσως ἑπόμενος στίχος κα’ 23 διευκρινίζει τὰ πράγματα.Ἡ
παράδοση ποὺ ἀσπάσθηκε ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι ἡ ἕξης: Ὁ
Ἰωάννης σὲ βαθειὰ γεράματα πέθανε στὴν Ἔφεσο καὶ τάφηκε
ἔξω ἀπ’ αὐτήν. Ἀλλὰ μετὰ ἀπὸ μερικὲς ἡμέρες, ὅταν οἱ μαθητὲς του ἐπισκέφθηκαν τὸν τάφο, βρῆκαν αὐτὸν κενό.Ἡ
Ἐκκλησία, δέχεται ὅτι στὸν ἀγαπημένο μαθητὴ τοῦ Κυρίου
συνέβη ὅτι καὶ μὲ τὴν Παναγία μητέρα Του. Δηλαδή, ὁ
Ἰωάννης ναὶ μὲν πέθανε καὶ ἐτάφη, ἀλλὰ μετὰ τρεῖς ἡμέρες
ἀναστήθηκε καὶ μετέστη στὴν αἰώνια ζωή, γιὰ τὴν ὁποία ὁ
ἴδιος, νὰ τί λέει σχετικά: «Ὁ ἔχων τὸν υἱὸν ἔχει τὴν ζωήν, ὁ μὴ
ἔχων τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὴν ζωὴν οὐκ ἔχει». Ἐκεῖνος, δηλαδή,
ποὺ εἶναι ἑνωμένος μέσῳ τῆς πίστης μὲ τὸν Χριστὸ καὶ τὸν
ἔχει δικό του, ἔχει τὴν ἀληθινὴ καὶ αἰώνια ζωή. Ἐκεῖνος, ὅμως,
ποὺ δὲν ἔχει τὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ, νὰ ἔχει ὑπ’ ὄψιν του πὼς δὲν
ἔχει καὶ τὴν ἀληθινὴ καὶ αἰώνια ζωή.

THE SUNDAY GOSPEL
1st Sunday of Luke
The Reading is from Luke 5:1-11

At that time, Jesus was standing by the lake of
Gennesaret. And he saw two boats by the lake; but the fishermen had gone out of them and were washing their nets. Getting into one of the boats, which was Simon's, he asked him
to put out a little from the land. And he sat down and taught
the people from the boat. And when he had ceased speaking,

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ
Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου
ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
7:30 - 9:30 τό πρωί: Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία
στό Παρεκκλήσιο Παναγίας Ἐλευθερωτρίας
καί Ἁγ. Φανουρίου
Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΑΣ
7:30 - 9:30 τό πρωί: Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία
στό Παρεκκλήσιο Παναγίας Ἐλευθερωτρίας
καί Ἁγ. Φανουρίου
Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου
ΜΕΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
7:30 - 9:30 τό πρωί: Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία
στό Παρεκκλήσιο Παναγίας Ἐλευθερωτρίας
καί Ἁγ. Φανουρίου
Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου
7:30 - 9:30 τό πρωί: Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία καί
Ἁγιασμός στό Παρεκκλήσιο Παναγίας Ἐλευθερωτρίας
καί Ἁγ. Φανουρίου
Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου Β’ ΛΟΥΚΑ
8:00 - 11:30 π.μ.: Ὄρθρος, Θεία Ἀρχιερατική Λειτουργία
στό Καθολικό τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς Μονῆς.

Κάθε Τετάρτη 7:00 μ.μ.: Ἑσπερινός καί Παράκλησις
Καθημερινά
7:00 μ.μ.: Ἑσπερινός
he said to Simon, "Put out into the deep and let down your
nets for a catch." And Simon answered, "Master, we toiled all
night and took nothing! But at your word I will let down the
nets." And when they had done this, they enclosed a great
shoal of fish; and as their nets were breaking, they beckoned
to their partners in the other boat to come and help them. And
they came and filled both the boats, so that they began to
sink. But when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus'
knees, saying, "Depart from me, for I am a sinful man, O
Lord." For he was astonished, and all who were with him, at
the catch of fish which they had taken; and so also were
James and John, sons of Zebedee, who were partners with

