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Κυριακή Δ' Λουκά
Αγαπητοί Ενορίτες,
Ο Λόγος του Θεού προσφέρεται πλουσιοπάροχα σε όλο τον κόσμο και δεν περιορίζεται σε
συγκεκριμένο λαό ή φυλή. Ο Κύριος ήρθε στη γη για να προσφέρει το μήνυμα της Σωτηρίας του
ανθρώπου σε όλο το κόσμο, κάτι που εγωιστικά και πεισματικά δεν ήταν εις θέση να
κατανοήσουν, ή να αποδεχθούν οι Ιουδαίοι. Αυτό έγινε διότι είχαν ήδη διαμορφωμένες
αντιλήψεις που δεν τους άφηναν να δουν την πραγματική παρουσία του Θεού στο πρόσωπο του
Ιησού Χριστού. Όποιος έχει διάθεση και νου ελεύθερα, μπορεί να ασπασθεί τον Λόγο του Θεού.
Γι' αυτό το λόγο η σημερινή "Παραβολή του Σπορέα" έχει τόσο σημασία για μας τους
Χριστιανούς.
Ο σπόρος στην Παραβολή του Σπορέα, είναι ο Λόγος του Θεού που σπείρεται προς όλες
τις κατευθύνσεις αδιάκριτα. Όμως μόνο εκεί που βρίσκει έφορο έδαφος ο σπόρος πιάνει.
Πολλές φορές σε κάποιους ο Λόγος του Θεού είναι ακατανόητος, κι’ αυτό προέρχεται από
την αδιαφορία των ανθρώπων που δεν έχουν διάθεση να ερευνήσουν ή να μάθουν. Με αυτό το
σκεπτικό αναφέρει ο Κύριος, "Σε εσάς έδωσε ο Θεός το να γνωρίσετε τα μυστήρια της βασιλείας
Του, ενώ στους υπολοίπους, αυτά δίνονται με παραβολές, ώστε να κοιτάζουν και να μη βλέπουν
και να ακούνε αλλά να μην καταλαβαίνουν"(Λουκά 8:10). Ο Κύριος εξήγησε την παραβολή,
μόνο στους αποστόλους Του. Όμως, αυτό ισχύει και σήμερα για αυτούς που ακούν αλλά
αδιαφορούν.
Τα μηνύματα του Θεού, είναι για αυτούς που έχουν διάθεση να τ’ ακούσουν και να τα
δεχθούν. Δεν είναι για αυτούς που έρχονται μόνο από περιέργεια και είναι αδιάφοροι. Αυτοί οι

άνθρωποι, ποτέ δεν θα μπορέσουν να γνωρίσουν στην καρδιά τους τα βαθύτερα νοήματα του
Θεού. Αυτό δεν γίνεται επειδή δεν θέλει ο Θεός, αλλά διότι ο άνθρωπος δεν έχει διάθεση.
Πόσες φορές ο Ιησούς Χριστός κατέκρινε τους ακροατές Του, διότι γνώριζε πως τον
πλησίαζαν μόνο για να δουν κάποιο θαύμα και να εντυπωσιαστούν εξωτερικά, όμως εσωτερικά
παρέμεναν ψυχικά αμετακίνητοι ή και άπιστοι; Αυτοί είναι οι άνθρωποι που "'κοιτάζουν αλλά
δεν βλέπουν, ακούνε αλλά δεν καταλαβαίνουν".
Αδελφοί μου, ζούμε σε μία εποχή που η πίστη μας στο Θεό πολεμάται με τον χειρότερο
τρόπο είτε με την ανήθικη ζωή ή με την αύξηση της αθεΐας. Είναι καιρός που πρέπει όλοι μας να
κάνουμε αγώνα για να σπείρουμε τον Λόγο του Θεού στα παιδιά μας.
Ο σπόρος για να πιάσει πρέπει να ξεκινήσει σε σωστή εποχή, αλλιώς ο σπόρος δε θα
πιάσει. Έτσι λοιπόν, εάν δεν σπείρουμε τον Λόγο του Θεού όταν είναι μικρά τα παιδιά, πώς
περιμένουμε να γίνουν Χριστιανοί όταν μεγαλώσουν και οι πειρασμοί είναι πολλοί και τα μέσα
ενημέρωσης επηρεάζουν ποιο δυναμικά τα παιδιά μας;
Άμα δεν διδάξουμε τα παιδιά μας από μικρά που είναι διατεθειμένα να πλασθούν σωστά,
μη περιμένουμε να τα διδάξουμε όταν μεγαλώσουν και επηρεάζονται πιο πολύ από τους φίλους
και από τη κοινωνία και λιγότερο από το σπίτι. Ας είμαστε προσεκτικοί τώρα, για να μην
απογοητευθούμε στο μέλλον.
ΑΜΗΝ
 Αρχιμ. Νεκτάριος Παπαζαφειρόπουλος
Ιερατικώς Προϊστάμενος
................................................................................................................................................................................

20 Οκτωβρίου - Ὁ Ὅσιος Γεράσιμος ὁ νέος ἀσκητής, ὁ Πελοποννήσιος
(Μνήμη ἀνακομιδῆς ἱερῶν λειψάνων του) Γεννήθηκε τὸ 1509 στὰ Τρίκαλα τῆς Κορινθίας. Καταγόταν ἀπὸ τὴν ἐπίσημη οἰκογένεια τῶν
Νοταράδων καὶ ἦταν γιὸς τοῦ Δημητρίου καὶ τῆς Καλῆς.Ἀπὸ μικρὸς ἔλαβε χριστιανικὴ καὶ
ἀρχοντικὴ ἀνατροφὴ καὶ διακρινόταν στὸ σχολεῖο γιὰ τὴν εὐστροφία καὶ τὴν εὐφυΐα τοῦ μυαλοῦ
του. Εὐγενικὴ ψυχὴ ὁ Γεράσιμος, συμπαθοῦσε τοὺς φτωχοὺς συμμαθητές του καὶ τοὺς βοηθοῦσε
μὲ κάθε τρόπο.Ὅταν ἔφτασε σὲ ὥριμη ἡλικία, περιηγήθηκε διάφορα μέρη, ὅπως τὴν Ζάκυνθο,
τὴν Κωνσταντινούπολη καὶ τὰ γύρω ἀπ’ αὐτή, τὸ Ἅγιον Ὄρος, διάφορες Μονὲς τῆς Ἀνατολῆς
γιὰ νὰ μείνει στὴν Ἱερουσαλήμ. Ἐκεῖ ὑπηρέτησε σὰν νεωκόρος γιὰ ἕνα χρόνο στὸν Ναὸ τῆς
Ἀναστάσεως καὶ χειροτονήθηκε Διάκονος καὶ ἀργότερα Πρεσβύτερος, ἀπὸ τὸν Πατριάρχη
Ἱεροσολύμων Γερμανό. Κατόπιν ἔφυγε καὶ ἀπὸ ἐκεῖ καὶ κατέληξε στὴν τοποθεσία Ὁμαλὰ τῆς
Κεφαλονιᾶς, ὅπου ἔκτισε γυναικεῖο Μοναστήρι καὶ τὸ ὀνόμασε Νέα Ἱερουσαλήμ. Στὴ Μονὴ
αὐτὴ λοιπόν, ἀφοῦ ἔζησε ἀσκητικὰ καὶ ἀνέπτυξε μεγάλες ἀρετές, βοηθώντας πνευματικὰ καὶ
ὑλικὰ τοὺς κατοίκους τῆς Κεφαλονιᾶς, ἀπεβίωσε εἰρηνικὰ στὶς 15 Αὐγούστου τοῦ 1579, σὲ ἡλικία
περίπου 70 ἐτῶν. (Κυρίως αὐτὴ τὴ μέρα, ἑορτάζεται ἡ μνήμη τῆς ἀνακομιδῆς τῶν Ἱερῶν
λειψάνων του τὸ 1580 – 81).

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ
Κατὰ Λουκᾶν 8:5-15
Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολὴν ταύτην·
Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον
αὐτοῦ. καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν ὃ μὲν ἔπεσε
παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ κατεπατήθη, καὶ τὰ
πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατέφαγεν αὐτό· καὶ
ἕτερον ἔπεσεν ἐπὶ τὴν πέτραν, καὶ φυὲν
ἐξηράνθη διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα· καὶ ἕτερον
ἔπεσεν ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν, καὶ
συμφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν αὐτό. καὶ
ἕτερον ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, καὶ
φυὲν ἐποίησε καρπὸν κατονταπλασίονα.
ταῦτα λέγων ἐφώνει· ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν
ἀκουέτω. ᾿Επηρώτων δὲ αὐτὸν οἱ μαθηταὶ
αὐτοῦ λέγοντες· τίς εἴη ἡ παραβολὴ αὕτη; ὁ
δὲ εἶπεν· ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια
τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, τοῖς δὲ λοιποῖς ἐν
παραβολαῖς, ἵνα βλέποντες μὴ βλέπωσι καὶ
ἀκούοντες μὴ συνιῶσιν. ἔστι δὲ αὕτη ἡ
παραβολή· ὁ σπόρος ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ·
οἱ δὲ παρὰ τὴν ὁδόν εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, εἶτα
ἔρχεται ὁ διάβολος καὶ αἴρει τὸν λόγον ἀπὸ
τῆς καρδίας αὐτῶν, ἵνα μὴ πιστεύσαντες
σωθῶσιν. οἱ δὲ ἐπὶ τῆς πέτρας οἳ ὅταν
ἀκούσωσι, μετὰ χαρᾶς δέχονται τὸν λόγον,
καὶ οὗτοι ῥίζαν οὐκ ἔχουσιν, οἳ πρὸς καιρὸν
πιστεύουσι καὶ ἐν καιρῷ πειρασμοῦ
ἀφίστανται. τὸ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας πεσόν,
οὗτοί εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, καὶ ὑπὸ μεριμνῶν
καὶ πλούτου καὶ ἡδονῶν τοῦ βίου
πορευόμενοι
συμπνίγονται
καὶ
οὐ
τελεσφοροῦσι. τὸ δὲ ἐν τῇ καλῇ γῇ, οὗτοί
εἰσιν οἵτινες ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῇ
ἀκούσαντες τὸν λόγον κατέχουσι καὶ
καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ. ταῦτα λέγων
ἐφώνει· ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.
Sunday of the 7th Ecumenical Council
The Gospel according to Luke 8:5-15
The Lord said this parable: "A sower went out
to sow his seed; and as he sowed, some fell
along the path, and was trodden under foot,

and the birds of the air devoured it. And some
fell on the rock; and as it grew up, it withered
away, because it had no moisture. And some
fell among thorns; and the thorns grew with it
and choked it. And some fell into good soil and
grew, and yielded a hundredfold." And when
his disciples asked him what this parable
meant, he said, "To you it has been given to
know the secrets of the kingdom of God; but
for others they are in parables, so that seeing
they may not see, and hearing they may not
understand. Now the parable is this: The seed
is the word of God. The ones along the path are
those who have heard; then the devil comes
and takes away the word from their hearts,
that they may not believe and be saved. And
the ones on the rock are those who, when they
hear the word, receive it with joy; but these
have no root, they believe for a while and in
time of temptation fall away. And as for what
fell among the thorns, they are those who hear,
but as they go on their way they are choked by
the cares and riches and pleasures of life, and
their fruit does not mature. And as for that in
the good soil, they are those who, hearing the
word, hold it fast in an honest and good heart,
and bring forth fruit with patience." As he said
these things, he cried out "He who has ears to
hear, let him hear."
Από την Επιστολή Αποστόλου Παύλου
Πρὸς Τίτον 3:8-15
Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων
ἡμῶν.Στίχ. Ὅτι δίκαιος εἶ ἐπὶ πᾶσιν, οἷς
ἐποίησας ἡμῖν.
Πιστὸς ὁ λόγος, καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε
διαβεβαιοῦσθαι, ἵνα φροντίζωσιν καλῶν
ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες θεῷ.
ταῦτά ἐστιν καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς
ἀνθρώποις · μωρὰς δὲ ζητήσεις καὶ
γενεαλογίας καὶ ἔριν καὶ μάχας νομικὰς
περιΐστασο, εἰσὶν γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ
μάταιοι. αιῥετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ

δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι
ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει, ὢν
αὐτοκατάκριτος. Ὅταν πέμψω Ἀρτεμᾶν
πρὸς σὲ ἢ Τυχικόν, σπούδασον ἐλθεῖν πρός
με εἰς Νικόπολιν, ἐκεῖ γὰρ κέκρικα
παραχειμάσαι. Ζηνᾶν τὸν νομικὸν καὶ
Ἀπολλῶν σπουδαίως πρόπεμψον, ἵνα μηδὲν
αὐτοῖς λείπῃ. μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ
ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς
ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι.
Ἀσπάζονταί σε οἱ μετ ᾽ἐμοῦ πάντες.
Ἄσπασαι τοὺς φιλοῦντας ἡμᾶς ἐν πίστει. ἡ
χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν.
St. Paul's Letter to Titus 3:8-15
Blessed are you, O Lord, the God of our fathers.
Verse: For you are just in all you have done.
TITUS, my son, the saying is sure. I desire you
to insist on these things, so that those who
have believed in God may be careful to apply
themselves to good deeds; these are excellent
and profitable to men. But avoid stupid
controversies, genealogies, dissensions, and
quarrels over the law, for they are unprofitable
and futile. As for a man who is factious, after
admonishing him once or twice, have nothing
more to do with him, knowing that such a
person is perverted and sinful; he is selfcondemned.
When I send Artemas or Tychicos to you, do
your best to come to me at Nicopolis, for I have
decided to spend the winter there. Do your
best to speed Zenas the lawyer and Apollos on
their way; see that they lack nothing. And let
our people learn to apply themselves to good
deeds, so as to help cases of urgent need, and
not to be unfruitful.
All who are with me send greeting to you.
Greet those who love us in the faith. Grace be
with you all. Amen.

Adult Greek Classes Registration
The Greek Afternoon School
offers a successful program the << Adult
Greek Program>>. We offer beginners
classes and advance
classes. This year
classes will be held
again on Wednesday
6:30p.m. to 8:30p.m.
Tuition for the school year 2016 - 2017 is
$500.
Μνημόσυνα Σαββάτου, Κυριακής
Άγιος Δημήτριος
Δημοσθένη Παυλάκου
Ελένης Βλάχου
Θεοδώρου Κουμάντου
Παναγιώτας & Κωνσταντίνου
Λαμπρακόπουλου
Σοφίας Παύλου
Βασιλείου Βλάμη

Μνημόσυνα Σαββάτου, Κυριακής
Αγία Aικατερίνη
Χρήστου Χρυσομαλίδη
Θεωδόρου & Καλλιρόης Γιαρούκα
Σύλλογος Ποντίων Κομνηνοί
Αγγελικής Παπαδάτου
Πανωραίας Χατζηαλεξάνδρου
Ζαφειρίου Μαρκάκη
Σωτηρίου Ανδρέου
Χρήστου Βεργίδη
Ευανθίας Μακρίδου
Νικολάου Γεωργάκη
Αρτοκλασία
Συλλόγος Πατμίων Ξάνθος ο Φιλικός

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓIΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Τρίτη, 18 Οκτωβρίου, 2016

LITURGICAL SCHEDULE OF
DIVINE SERVICES
Tuesday October 18, 2016

Λουκά του Ευαγγελιστού

Luke the Apostle and Evangelist

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 8:00-10:00 π.μ
Παράκληση στα Αγγλικά
6:00-7:00 μ.μ.
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 8:00-10:00 π.μ

SAINT DEMETRIOS

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου, 2016

Wednesday, October 19, 2016

Orthros & Divine Liturgy
Paraklisis in English

8:00-10:00 a.m.
6:00-7:00 p.m.

SAINT CATHERINE

Orthros & Divine Liturgy

8:00-10:00 a.m.

Joel the Prophet

Ιωήλ Προφήτου
Πολιτ. Κεντρο Ιεράς Αρχιεπ. (27-09 Cres St.)
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 8:00-10:00 π.μ.
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Μελέτη Αγίας Γραφής
6:00-7:00 μ.μ.
Παράκληση
7:00-8:00 μ.μ.

Cultural Center of Archdiocese(27-09Cresc. St.)
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-10:00 a.m.
SAINT CATHERINE
Bible study
6:00-7:00 p.m.
Paraklisis
7:00-8:00 p.m.
Thursday October 20, 2016

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου, 2016

Γερασίμου Κεφαλληνίας

Gerasimos of Kephallenia

ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Πέτρος Πατρίδης
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 8:00-10:00 π.μ.

SAINT CATHERINE- Petros G. Patrides
Orthros & Divine Liturgy
8:00-10:00 a.m.

Σαββάτο 22, Οκτωβρίου, 2016

Saturday, October 22, 2016

Αβερκίου Επισκόπου Ιεραπόλεως

Averkios Bishop of Hierapolis

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 8:00-10:00 π.μ
Ἐσπερινός
6:00-7:00 μ.μ
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 8:00-10:00 π.μ

SAINT DEMETRIOS
Orthros & Divine Liturgy
Vespers
SAINT CATHERINE
Orthros & Divine Liturgy

Κυριακή 23, Οκτωβρίου, 2016

Sunday, October 23, 2016

8:00-10:00 a.m.

6th SUNDAY OF LUKE

ΣΤ’ΛΟΥΚΑ
1.Όρθρος & Θ. Λειτουργία
2.Θεία Λειτουργία
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία

8:00-10:00 a.m.
6:00-7:00 p.m.

7:30-10:30π.μ.
10:45-12:30μ.μ.
8:00:11:00π.μ.

SAINT DEMETRIOS- SAINT CATHERINE
Orthros & Divine Liturgy
8:00-11:00a.m
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὄρθρος καί ΘείαΛειτουργία 8:00-11:00π.μ.

Family Night Sts. Catherine & St. George
Greek Orthodox Church of Astoria
October 21 2016 @ 5:30 -7:30 PM
Christ said, “I am the Good Shepherd.” We are part of His chosen
flock; what does this mean?
Small Compline in the Church, Family Activity, Dinner,
Breakout Sessions for adults and youth of all ages!
THIS IS A FREE EVENT Contact Fr. Anastasios
to RSVP at 718 728 1718
or e-mail at pourakiseg@yahoo.com

Welcome to Hellenic Orthodox
Community of St. Demetrios
We welcome all our visitors
this morning and thank you
for praying with us during the
Divine Liturgy. While Holy
Communion may only be
received
by
prepared
Orthodox Christians, our
non-Orthodox guests are
welcome to join us in
receiving blessed bread (Antidoron) from
the priest at the conclusion of the Divine
Liturgy.

Ἐπενθυμίζουμε
τούς
εὐσεβεῖς
παροίκους μας ὅτι ὁ Κύκλος μελέτης
Ἅγίας Γραφῆς τῆς Πέμπτης καί ὥρα
1:00μ.μ.
ἔχει
ἥδη
ἀρχίσει,
στόν
Ἱερό
Καθεδρικό
Ναό
τού
Ἁγίου
Δημητρίου.

ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗΣ
Κάθε Τετάρτη και ώρα 7:00μ.μ.
τελείται Ιερά Παράκλησης προς την
Παναγία Θεοτόκο εις τον Ιερό Ναό των
Αγίων Αικατερίνης και Γεωργίου δια την
υγεία και προστασία όλων των ευσεβών
Χριστιανών.
Επίσης εις το τέλος της Ιερά
Παράκλησης όποιος επιθυμεί, μπορεί
να προσφέρει αρτοκλασία ή και
φανουρόπιτα δια την υγεία της
οικογένειας του.


PARAKLISIS
Services of the Supplication to the
Virgin Mary, Every Wednesday night,
7:00p.m. at SS. Catherine & George
Church. Also at that time any of the
faithful may bring an Artoklasia or
Fanouropita for the blessing and
health of their families.

16 Οκτωβρίου - Ὁ Ἅγιος Λογγῖνος ὁ ἙκατόνταρχοςἮταν ἐπικεφαλὴς ἀξιωματικὸς τῶν ρωμαίων στρατιωτῶν, στὴν ἐκτέλεση τῆς θανατικῆς
καταδίκης τοῦ Χριστοῦ. Ὅταν ἐκτελοῦσε τὴ διαταγὴ τοῦ Πιλάτου, ἀγνοοῦσε ποιὸς ἦταν ὁ
Ἰησοῦς, γι’ αὐτὸ παρέστη σὲ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς φρικτῆς τραγωδίας. Ὅμως ἡ ψυχὴ τοῦ
Λογγίνου δὲν εἶχε τὶς φαρισαϊκὲς παρωπίδες καὶ τὴν ἀχρειότητα τῶν ρωμαίων στρατιωτῶν. Εἶδε
σὲ βάθος τὸ θύμα καὶ πρόσεξε σ’ αὐτὸ τὴν ἀγαθότητα, τὴ σεμνότητα, ἀλλὰ καὶ τὴν γαλήνη ποὺ
τὸ διέκρινε.
Μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Κυρίου, ὅταν εἶδε τὸ καταπέτασμα τοῦ Ναοῦ νὰ σχίζεται στὰ δυό, τὴν γῆ
νὰ σείεται, τὶς πέτρες νὰ ραγίζουν καὶ τὰ μνημεῖα νὰ ἀνοίγουν, φωτίσθηκε ἀκόμα περισσότερο.
Δὲ χωροῦσε πλέον καμιὰ ἀμφιβολία μέσα του, καὶ μὲ ὅλη του τὴν δύναμη διακήρυξε κάτι, ποὺ
ὅλοι ὅσοι ἔχουν καθαρὰ τὰ μάτια τῆς ψυχῆς τους στὴν παντοδυναμία τοῦ Κυρίου
διακηρύττουν: «Ἀληθῶς ὁ ἄνθρωπος οὗτος υἱὸς ἣν Θεοῦ». Ἀλήθεια, ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς ἦταν υἱὸς
Θεοῦ, ὁ Θεάνθρωπος Σωτὴρ τοῦ κόσμου. Ἡ εἴδηση ὅτι ὁ Λογγῖνος ἀσπάσθηκε καὶ κήρυττε τὴν
χριστιανικὴ πίστη, ἐξήγειρε τὴν μανία τῶν Ἰουδαίων, καὶ μὲ ἐνέργειές τους στὴ ρωμαϊκὴ
ἐξουσία, τὸν ἀποκεφάλισαν.

17 Οκτωβρίου- Ἀνακομιδὴ καὶ Κατάθεσις τοῦ Λειψάνου
τοῦ Ἁγίου καὶ Δικαίου Λαζάρου Ὅπως γνωρίζουμε ἀπὸ τὴν Καινὴ Διαθήκη ἦταν ὁ φίλος τοῦ Χριστοῦ καὶ τὸν ὁποῖο ἀνάστησε.
Αὐτὸς λοιπὸν πῆγε στὴν Κύπρο, ὅπου χειροτονήθηκε ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους, ἐπίσκοπος
Κιτίου καὶ δίδασκε τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ. Ἀφοῦ ἐπὶ πολλὰ χρόνια ποίμανε θεάρεστα τὸ ποίμνιο τοῦ
Χριστοῦ, ἀπεβίωσε εἰρηνικά, κάνοντας πολλὰ θαύματα. Μετὰ ἀπὸ πολλὰ χρόνια, τὸ 890, ὁ
αὐτοκράτορας τοῦ Βυζαντίου Λέων ὁ ΣΤ’, ἀφοῦ ἔκτισε μεγαλόπρεπο Ναὸ καὶ Μοναστήρι στὸ
ὄνομα τοῦ Ἁγίου καὶ Δικαίου Λαζάρου, ἔδωσε διαταγὴ καὶ ἀνακομίστηκε τὸ ἱερὸ λείψανο τοῦ
Ἁγίου, ἀπὸ τὴν πόλη τῶν Κιτιαίων, στὸν προαναφερθέντα Ναὸ στὴν Κωνσταντινούπολη.

18 Οκτωβρίου - Ὁ Ἅγιος Λουκᾶς ὁ ΕὐαγγελιστήςΚαταγόταν ἀπὸ τὴν Ἀντιόχεια τῆς Συρίας. Ἦταν γιατρὸς στὸ ἐπάγγελμα, ὅμως γνώριζε πολὺ
καλὰ τὴ ζωγραφικὴ τέχνη. Μάλιστα σὲ αὐτὸν ἀποδίδονται οἱ πρῶτες εἰκόνες τῆς Θεοτόκου μὲ
τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ βρέφος στὴν ἀγκαλιά της, καθὼς καὶ αὐτὲς τῶν Ἀποστόλων Πέτρου καὶ
Παύλου. Στὴν χριστιανικὴ πίστη κατηχήθηκε ἀπὸ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο καὶ ἔκτοτε ἀφοσιώθηκε
στὸ κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου. Περιόδευσε στὴ Δαλματία, Ἰταλία, Βοιωτία κ.ἄ.
Συνέγραψε τὸ τρίτο κατὰ σειρὰ Εὐαγγέλιο τῆς Καινῆς Διαθήκης, καθὼς καὶ τὶς πράξεις τῶν
Ἀποστόλων. Ἀναπαύθηκε εἰρηνικὰ σὲ ἡλικία 80 ἐτῶν. Ἀργότερα ὁ γιὸς τοῦ Μεγάλου
Κωνσταντίνου, ὁ Κωνστάντιος διέταξε νὰ μεταφερθεῖ τὸ λείψανο τοῦ Εὐαγγελιστοῦ στὴν
Κωνσταντινούπολη καὶ νὰ τοποθετηθεῖ κάτω ἀπὸ τὴν Ἁγία Τράπεζα τοῦ Ἱ. Ν. τῶν Ἀγ.
Ἀποστόλων, μαζὶ μὲ τὰ λείψανα τῶν Ἀποστόλων Ἀνδρέου καὶ Τιμοθέου.

