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ΚΥΡΙΑΚΗ 29 Οκτωβρίου 2017
Κυριακή Ζ’ Λουκά
<< ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν· ἥψατό μού τις· ἐγὼ γὰρ ἔγνων δύναμιν ἐξελθοῦσαν ἀπ᾿ ἐμοῦ. ἰδοῦσα
δὲ ἡ γυνὴ ὅτι οὐκ ἔλαθε, τρέμουσα ἦλθε καὶ προσπεσοῦσα αὐτῷ δι᾿ ἣν αἰτίαν ἥψατο αὐτοῦ
ἀπήγγειλεν αὐτῷ ἐνώπιον παντὸς τοῦ λαοῦ, καὶ ὡς ἰάθη παραχρῆμα. ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ· θάρσει,
θύγατερ, ἡ πίστις σου σέσωκέ σε·>>.
Στην σημερινή Ευαγγελική περικοπή αδελφοί μου, ο Χριστός κάνει δύο θαύματα. Εγώ θα
παραμείνω στο πρώτο θαύμα που αναφέρεται στην θεραπεία της αιμορροούσης γυναικός. Αυτό
το θαύμα της θεραπείας της γυναικός, διαφέρει από τα άλλα θαύματα του Κυρίου. Η διαφορά
είναι ότι, δεν γίνεται διάλογος με τον Χριστό πριν την θεραπεία της. Συνήθως οι άνθρωποι
ευβρίσκοντο ενώπιον του Κυρίου ζητώντας να τους θεραπεύσει.
Σε αυτήν την γυναίκα, βλέπουμε κάτι παράδοξο. Δεν φανερώνεται για να συνομιλήσει
με τον Κύριο, δεν κάνει προφορικό αίτημα για να θεραπευθεί. Απλά πίστευει ότι, αγγίζοντας τα
ρούχα του Κυρίου θα θεραπευθεί. Και όπως έγινε, μόλις άγγιξε τα ρούχα του Κυρίου, μέσα σε
όλο αυτό τον όχλο, αμέσως θεραπεύτηκε.
Ο κύριος γνωρίζοντας τι είχε γίνει αμέσως λέει: <<Κάποιος με άγγιξε, γιατί εγώ ένιωσα να
βγαίνει από μένα δύναμη>>. Οι μαθητές Του όμως, βλέποντας τον όχλο να πιέζει τον Κύριο,
εσχολίασαν αρνητικά την ερώτηση του Κυρίου. Ο Κύριος δεν ασχολείται με τον όχλο ο οποίος
βρισκόταν κοντά Του. Γιατί αυτός ο όχλος, δεν ήθελε να ακούσει το κηρυγμά Του και να
οικοδομηθεί πνευματικά, αλλά γιατί περίμενε να δει κανένα θαύμα για να εντυπωσιαστεί.
Γι’αυτό ο Ευαγγελιστής χρησιμοποιεί την λέξη όχλο. Ο όχλος δεν έχει προσωπικότητα,
αλλά πάει όπου τον πάνε. Γι’αυτό ο ίδιος ο όχλος που φώναζε: << Ωσαννά τω υιώ Δαυίδ,
ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ωσαννά εν τοις ύψιστοις>>, μετά από λίγες ημέρες
ο ίδιος ο όχλος φώναζε το: <<Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν>>. Έτσι ο Κύριος γνωρίζοντας το

βάθος της καρδιάς του καθενός, γνωρίζει ποιος τον ακολουθεί με ειλικρινά αισθήματα και ποιος
από περιέργεια.
Μέσα στον όχλο βρίσκεται και μια γυναίκα με ευλάβεια και φόβο Θεού. Αυτή η γυναίκα
δεν επιθυμεί να απασχολήσει τον Κύριο, γιατί νιώθει τον εαυτό της ανάξιο. Πλησιάζει τον
Κύριο κατευθυνόμενη από την πίστη της και ελπίζει ότι θα λάβει αυτό που ζητεί. Ναι!! Πιστεύει
ότι, μόνο με το άγγιγμα των ρούχων του Κυρίου θα θεραπευθεί. Η γυναίκα πλησιάζει και
αγγίζει τον Κύριο και αμέσως θεραπεύεται από την ασθένειά της. Η Θεία Χάρις της δίδει το
ποθούμενο.
Όταν ο Κύριος την αναζητεί, αναγκάζεται να αποκαλυφθεί και να διηγηθεί το θαύμα το
οποίο έγινε εν κρυπτώ. Ο Κύριος δεν επιθυμεί να την ντροπιάσει, αλλά θέλει η πίστη αυτής της
γυναίκας να γίνει παράδειγμα για τους υπόλοιπους. Γι’αυτό μέσα σε τόσο πολύ πλήθος
ανθρώπων, ο Κύριος σταματά για να ασχοληθεί με μια ασήμαντη γυναίκα, κατά τα ανθρώπινα
δεδομένα, αλλά πλούσια σε πνευματικό περιεχόμενο και πλούσια σε πίστη. Ο ίδιος ο Κύριος
είπε στους Αποστόλους: <<Σας βεβαιώνω πως, εάν έχετε πίστη έστω και σαν κόκκο σιναπιού, θα
λέτε σ’αυτό το βουνό -πήγαινε από δω, εκεί - και θα πηγαίνει και κανένα πράγμα δεν θα είναι
αδύνατο για σας>>(Ματ. 17,20).
Την φανερώνει την γυναίκα στο πλήθος, την αναγκάζει να αποκαλυφθεί. Ο Κύριος στη
διάρκεια της ποιμαντορίας Του, έδεινε έμφαση στο θέμα της πίστης. Η πίστη είναι η βάση στην
σχέση μας με τον Θεό. Έτσι και αυτή την φορά, του δίδεται η αφορμή και επαινεί την
αιμορροούσα γυναίκα για ένα και μόνο πράγμα, την πίστη της.
Η πράξη αυτή του Κυρίου μας, αποκαλύπτει και κάτι άλλο. Ο Θεός είναι και προσωπικός
Θεός. Ασχολείται με κάθε ένα άνθρωπο ξεχωριστά. Σε αυτήν την σχέση, εξαρτάται πόσο εμείς
θα προσφέρουμε. Ανάλογα πόσο προσφέρουμε, τόσο θα λάβουμε. Όταν δίνουμε τον εαυτόν
μας ολοκληρωτικά στον Θεό, ελπίζοντας και πιστεύοντας σ’Αυτόν, τότε Εκείνος μας δίνει τα
πάντα για την σωτηρία της ψυχής.
Αυτό έκανε και η αιμορροούσα γυναίκα στην σημερινή περικοπή αδελφοί μου και ο Θεός
της έδωσε την απάντηση θεραπεύοντας την ασθένεια της. Την επαινεί και για το θέμα της
πίστης της. Ο Κύριος της λέει: << Έχε θάρρος κόρη μου, η πίστη σου σε έσωσε, πήγαινε στο
καλό>>.
Αυτή είναι η χάρις της πίστης. Ενώ όλα δεν πάνε όπως τα προγραμματίζουμε, έχοντας
όμως ελπίδα και πίστη στον Θεό, Εκείνος μας δίνει την δύναμη να τα καταφέρουμε στην ζωή. Η
πίστη στον Κύριον υμών Ιησού Χριστό, είναι αυτό που μας αναζωογονεί και μας δίνει την
απαιτούμενη δύναμη να αντιμετωπίσουμε κάθε εμπόδιο. Η πίστη, είναι αυτή που μας δίνει το
κίνητρο να αποκτήσουμε και τις άλλες αρετές οι οποίες εφοδιάζουν την ψυχή στον πνευματικό
αγώνα μας.
Εύχομαι αδελφοί μου, όλοι να αξιωθούμε να αποκτήσουμε αυτή την ανεκτίμητη πίστη της
αιμορροούσης γυναικός και όταν βλέπουμε ότι, στερούμαστε στην πίστη, ας προσευχόμαστε
στον Κύριο λέγοντας: <<Κύριε πρόσθες ημίν πίστιν>>.
ΑΜΗΝ.
Αρχιμ. Νεκτάριος Παπαζαφειρόπουλος
Ιερατικώς Προϊστάμενος

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΛΟΥΚΑΝ
Ἐκ τοῦ Κατὰ Λουκᾶν 8:41-56

7th Sunday of Luke
The Gospel According to Luke 8:41-56

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ
Ἰησοῦ ᾧ ὄνομα ᾿Ιάειρος, καὶ αὐτὸς ἄρχων τῆς
συναγωγῆς ὑπῆρχε· καὶ πεσὼν παρὰ τοὺς πόδας
τοῦ ᾿Ιησοῦ παρεκάλει αὐτὸν εἰσελθεῖν εἰς τὸν
οἶκον αὐτοῦ, ὅτι θυγάτηρ μονογενὴς ἦν αὐτῷ ὡς
ἐτῶν δώδεκα, καὶ αὕτη ἀπέθνησκεν. ᾿Εν δὲ τῷ
ὑπάγειν αὐτὸν οἱ ὄχλοι συνέπνιγον αὐτόν. καὶ
γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος ἀπὸ ἐτῶν δώδεκα,
ἥτις ἰατροῖς προσαναλώσασα ὅλον τὸν βίον
οὐκ ἴσχυσεν ὑπ᾿ οὐδενὸς θεραπευθῆναι,
προσελθοῦσα ὄπισθεν ἥψατο τοῦ κρασπέδου
τοῦ ἱματίου αὐτοῦ, καὶ παραχρῆμα ἔστη ἡ ῥύσις
τοῦ αἵματος αὐτῆς. καὶ εἶπεν ὁ ᾿Ιησοῦς· τίς ὁ
ἁψάμενός μου; ἀρνουμένων δὲ πάντων εἶπεν ὁ
Πέτρος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ· ἐπιστάτα, οἱ ὄχλοι
συνέχουσί σε καὶ ἀποθλίβουσι, καὶ λέγεις τίς ὁ
ἁψάμενός μου; ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν· ἥψατό μού
τις· ἐγὼ γὰρ ἔγνων δύναμιν ἐξελθοῦσαν ἀπ᾿
ἐμοῦ. ἰδοῦσα δὲ ἡ γυνὴ ὅτι οὐκ ἔλαθε, τρέμουσα
ἦλθε καὶ προσπεσοῦσα αὐτῷ δι᾿ ἣν αἰτίαν
ἥψατο αὐτοῦ ἀπήγγειλεν αὐτῷ ἐνώπιον παντὸς
τοῦ λαοῦ, καὶ ὡς ἰάθη παραχρῆμα. ὁ δὲ εἶπεν
αὐτῇ · θάρσει, θύγατερ, ἡ πίστις σου σέσωκέ σε·
πορεύου εἰς εἰρήνην.῎Ετι αὐτοῦ λαλοῦντος
ἔρχεταί τις παρὰ τοῦ ἀρχισυναγώγου λέγων
αὐτῷ ὅτι τέθνηκεν ἡ θυγάτηρ σου· μὴ σκύλλε
τὸν διδάσκαλον. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἀκούσας ἀπεκρίθη
αὐτῷ λέγων· μὴ φοβοῦ · μόνον πίστευε, καὶ
σωθήσεται. ἐλθὼν δὲ εἰς τὴν οἰκίαν οὐκ ἀφῆκεν
εἰσελθεῖν οὐδένα εἰ μὴ Πέτρον καὶ ᾿Ιωάννην καὶ
᾿Ιάκωβον καὶ τὸν πατέρα τῆς παιδὸς καὶ τὴν
μητέρα. ἔκλαιον δὲ πάντες καὶ ἐκόπτοντο αὐτήν.
ὁ δὲ εἶπε· μὴ κλαίετε· οὐκ ἀπέθανεν, ἀλλὰ
καθεύδει. καὶ κατεγέλων αὐτοῦ, εἰδότες ὅτι
ἀπέθανεν. αὐτὸς δὲ ἐκβαλὼν ἔξω πάντας καὶ
κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτῆς ἐφώνησε λέγων· ἡ
παῖς, ἐγείρου. καὶ ἐπέστρεψε τὸ πνεῦμα αὐτῆς,
καὶ ἀνέστη παραχρῆμα, καὶ διέταξεν αὐτῇ
δοθῆναι φαγεῖν. καὶ ἐξέστησαν οἱ γονεῖς αὐτοῖς.
ὁ δὲ παρήγγειλεν αὐτοῖς μηδενὶ εἰπεῖν τὸ
γεγονός.

At that time, there came to Jesus a man named
Jairus, who was a ruler of the synagogue; and
falling at Jesus' feet he besought him to come to
his house, for he had an only daughter, about
twelve years of age, and she was dying. As he
went, the people pressed round him. And a
woman who had had a flow of blood for twelve
years and had spent all her living upon
physicians and could not be healed by anyone,
came up behind him, and touched the fringe of
his garment; and immediately her flow of blood
ceased. And Jesus said, "Who was it that touched
me?" When all denied it, Peter and those who
were with him said, "Master, the multitudes
surround you and press upon you!" But Jesus
said, "Some one touched me; for I perceive that
power has gone forth from me." And when the
woman saw that she was not hidden, she came
trembling, and falling down before him declared
in the presence of all the people why she had
touched him, and how she had been immediately
healed. And he said to her, "Daughter, your faith
has made you well; go in peace." While he was
still speaking, a man from the ruler's house came
and said, "Your daughter is dead; do not trouble
the Teacher any more." But Jesus on hearing this
answered him, "Do not fear; only believe, and she
shall be well." And when he came to the house,
he permitted no one to enter with him, except
Peter and John and James, and the father and
mother of the child. And all were weeping and
bewailing her; but he said, "Do not weep; for she
is not dead but sleeping." And they laughed at
him, knowing that she was dead. But taking her
by the hand he called, saying, "Child, arise." And
her spirit returned, and she got up at once; and
he directed that something should be given her
to eat. And her parents were amazed; but he
charged them to tell no one what had happened.

Από την Επιστολή Αποστόλου Παύλου Πρὸς Γαλάτας 2:16-20
Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου Κύριε, πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας.
Στίχ. Εὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον.
Ἀδελφοί, εἰδότες ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου, ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ
ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ, καὶ οὐκ ἐξ ἔργων
νόμου· διότι οὐ δικαιωθήσεται ἐξ ἔργων νόμου πᾶσα σάρξ. Εἰ δέ, ζητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν Χριστῷ,
εὑρέθημεν καὶ αὐτοὶ ἁμαρτωλοί, ἆρα Χριστὸς ἁμαρτίας διάκονος; Μὴ γένοιτο. Εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα,
ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ, παραβάτην ἐμαυτὸν συνίστημι. Ἐγὼ γὰρ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον, ἵνα θεῷ
ζήσω. Χριστῷ συνεσταύρωμαι· ζῶ δέ, οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός· ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί, ἐν
πίστει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ, τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ.

St. Paul's Letter to the Galatians 2:16-20
O Lord, how manifold are your works. You have made all things in wisdom.
Verse: Bless the Lord, O my soul.
Brethren, knowing that a man is not justified by works of the law but through faith in Jesus
Christ, even we have believed in Christ Jesus, in order to be justified by faith in Christ, and not
by works of the law, because by works of the law shall no one be justified. But if, in our endeavor
to be justified in Christ, we ourselves were found to be sinners, is Christ then an agent of sin?
Certainly not! But if I build up again those things which I tore down, then I prove myself a
transgressor. For I through the law died to the law, that I might live to God. I have been
crucified with Christ; it is no longer I who live, but Christ who lives in me; and the life I now live
in the flesh I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me.

Προσκύνημα στους Αγίους Αναργύρους



Σας γνωστοποιούμε ότι, όπως κάθε
χρόνο έτσι και φέτος, η Κοινότητά μας θα
διαθέσει 2 (δύο) λεωφορεία για να
μεταφέρουν τους πιστούς στον Ιερόν Ναόν
των Αγίων Αναργύρων στο Μανχάταν, για
τον Εσπερινόν, την Τρίτη, 31η Οκτωβρίου
2017.
Η ώρα αναχωρήσεως είναι 6:00 μ.μ. από τους δύο Ιερούς μας Ναούς, και το
εισιτήριο είναι ΔΩΡΕΑΝ. Δηλώστε τις θέσεις σας εγκαίρως τηλεφωνώντας στο
Γραφείο της Κοινότητας του Αγίου Δημητρίου Αστόριας:(718) 728 -1718. 

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓIΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου, 2017
ΚΟΣΜΑ & ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία
8:00-10:00 π.μ.
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 8:00-10:00 π.μ.
Παράκληση
7:00-8:00 μ.μ.
Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου, 2017
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Σχολική Θ. Λειτουργία
8:00-10:00 π.μ.
Σαββάτο 4, Νοεμβρίου, 2017
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.
για παιδιά με ειδικές ανάγκες
Κυριακή, 5, Νοεμβρίου, 2017
ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ’ΛΟΥΚΑ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 8:00-11:00 π.μ.
Μνημόσυνα Κυριακής - Ἀγιος Δημήτριος
Παναγιώτης Γρίβας
Παναγιώτης Μίχας
Θεωδόρου Μπάρκα
Καλλιόπης Δήμητρα Λυριστάκη
Αρτοκλασία
Για τους 4 Μάρτυρες εκ Ρεθύμνης Κρήτης
Γεωργίου, Αγγελή,
Εμμανουήλ & Νικολάου
Μνημόσυνα Κυριακής - Αγία Aικατερίνη
Κωνσταντίνου Ζούβελου
Μαίρη Ζέμπη
Καλλιόπης Πολίτη
Κωνσταντίνου Γρηγορίου
Αρτοκλασία
Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματίων

LITURGICAL SCHEDULE
OF DIVINE SERVICES
Wednesday, Νοvember, 1, 2017
COSMAS & DAMIAN THE HOLY
UNMERCENARIES
SAINT DEMETRIOS
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-10:00 a.m.
SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-10:00 a.m
Paraklisis
7:00-8:00 p.m.
Friday, Νοvember, 3, 2017
SAINT CATHERINE
School Liturgy
8:00-10:00 a.m.
Saturday, Νοvember 4, 2017
SAINT DEMETRIOS
Orthros & Divine Liturgy
8:00-10:00 a.m.
Vespers
6:00-7:00 p.m.
SAINT CATHERINE
Orthros & Divine Liturgy
8:00-10:00 a.m.
For children with special needs
Sunday, November 5, 2017
5th Sunday of Luke
SAINT DEMETRIOS-SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-11:00 a.m.

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
and
baptized
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.

10 ΗΜΕΡΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ Ι Ε Ρ Ο Σ Ο Λ Υ Μ Α ΜΕ $2990 ΤΟ ΆΤΟΜΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
1η Ημέρα Δευτέρα 15/01/18
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Τελ Αβίβ στις 18.20 πτήση LY 002.
2η Ημέρα Τρίτη 16/01/18 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΤΕΛ ΑΒΙΒ - ΝΑΖΑΡΕΤ
Άφιξη στις 11.35, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για τη Ναζαρέτ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα
επίσκεψη στην Μητρόπολή Ναζαρέτ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
3η Ημέρα Τετάρτη 17/01/18
ΝΑΖΑΡΕΤ-ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ
Πρωινή θεία Λειτουργία στον Ναό του Ευαγγελισμού. Έπειτα θα αναχωρήσουμε για την περιοχή της Γαλιλαίας όπου θα
επισκεφθούμε τη Σεβασμία Πατριαρχική Μονή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Όρος Θαβώρ, την Κανά της Γαλιλαίας,
όπου έγινε το πρώτο θαύμα του Κυρίου της μετατροπής ύδατος σε οίνο, την Καπερναούμ και το Όρος των Μακαρισμών, όπου
ο Κύριος έκανε την επί του Όρους Ομιλία (καθώς και ο τόπος, όπου ευλόγησε τους 5 άρτους και τους 2 ιχθύς με τα οποία
έφαγαν και χόρτασαν 5000 άνθρωποι). Επίσκεψη στον Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων, όπου ο Κύριος κάλεσε τους
πρώτους Μαθητές του στο Αποστολικό Αξίωμα και στην συνέχεια θα τελεσθεί Αγιασμός στον Ιορδάνη Ποταμό. Έπειτα καιρού
επιτρέποντος, θα πραγματοποιηθεί περίπλους της Λίμνης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση
4η Ημέρα Πέμπτη 18/01/18 ΝΑΖΑΡΕΤ-Αγιασμός Στον Ι. Ποταμό – ΙΕΡΙΧΩ-ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
Το πρωί παρακολούθηση του Αγιασμού των Θεοφανείων στον Ιορδάνη Ποταμό. Ακολουθεί επίσκεψη στο Σαραντάριο Όρος,
τη Μονή του Προφήτου Ελισσαίου, όπου βρίσκεται η Συκομωρέα που ανέβηκε ο Ζακχαίος και τη Μονή Αγίου Γερασίμου του
Ιορδανίτου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο στα Ιεροσόλυμα, δείπνο διανυκτέρευση.
5η Ημέρα Παρασκευή 19/01/18
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ - Εορτή Θεοφανείων
Το πρωί Πατριαρχική Θεία Λειτουργία για την Εορτή των Θεοφανείων στον Πανάγιο Τάφο. Έπειτα θα γνωρίσουμε τα
προσκυνήματα της Παλαιάς Πόλεως των Ιεροσολύμων, ξεκινώντας από την Πύλη των Λεόντων τον οίκο Αγ. Ιωακείμ και Άννης,
τη Προβατική κολυμβήθρα, τη φυλακή του Αποστόλου Πέτρου και το Πραιτώριο. Στη συνέχεια θα διασχίσουμε την Οδό του
Μαρτυρίου και θα φτάσουμε στο Πανίερο Ναό της Αναστάσεως, όπου θα πραγματοποιηθεί ευλαβικό προσκύνημα στο Φρικτό
Γολγοθά, στην Ιερή Αποκαθήλωση, στο Πανάγιο και Ζωοδόχο Τάφο του Κυρίου μας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο,
διανυκτέρευση
6η Ημέρα Σάββατο 20/01/18
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την Γεθσημανή (όπου βρίσκεται ο Τάφος της Παναγίας, ο τόπος της προδοσίας και ο τόπος
λιθοβολισμού του Αγίου Στεφάνου), στο Όρος των Ελαιών (τόπος της Θείας Αναλήψεως του Κυρίου), την Αγία Σιών (τόπος
όπου βρίσκεται η Πατριαρχική Σχολή, ο Τάφος του Δαυίδ, το Υπερώο και το σπίτι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, όπου
πραγματοποιήθηκε η κοίμηση της Θεοτόκου), στη Βηθανία (Ι. Μονή Λαζάρου Μάρθας και Μαρίας). Επιστροφή στο ξενοδοχείο,
δείπνο, ξεκούραση, Το βράδυ, για όσους επιθυμούν, θα συμμετάσχουμε σε νυχτερινή Θεία Λειτουργία στον Πανάγιο και
Ζωοδόχο Τάφο του Κυρίου.
7η Ημέρα Κυριακή 21/01/18
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού, την Ορεινή (Γενέτειρα του Αγ. Ι. Προδρόμου), και το
Καταμόνα (όπου βρίσκεται ο Τάφος του Αγίου Συμεών) και θα ακολουθήσει πανοραμικός γύρος της Νέας Πόλης της
Ιερουσαλήμ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση
8η Ημέρα Δευτέρα 22/01/18
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ - ΒΗΘΛΕΕΜ
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε το Σπήλαιο της Γεννήσεως του Κυρίου μας στην Βασιλική της Βηθλεέμ, έπειτα θα μεταβούμε
στο χωριό των Ποιμένων, την Ιερά Μονή του Αγ. Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου (όπου βρίσκεται το Ιερό Σπήλαιο των Τριών
Μάγων) και θα ακολουθήσει επίσκεψη με ταξί στην Ι. Μονή του Αγ. Σάββα του Ηγιασμένου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο,
δείπνο, διανυκτέρευση
9η Ημέρα Τρίτη 23/01/18
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ - ΝΕΚΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ
Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την νεκρά Θάλασσα , η οποία βρίσκεται 380 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Μεσογείου
και στην οποία λόγο της πυκνότητας σε αλάτι δεν υπάρχει ίχνος ζωής. Μετά το μεσημέρι κατά την επιστροφή μας στα
Ιεροσόλυμα θα περάσουμε και από την περιοχή του Κουμράν, όπου το 1946 βρέθηκαν τα χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας.
Το βράδυ δείπνο, διανυκτέρευση.
10η Ημέρα Τετάρτη 24/01/18 ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ – ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Μετά το πρωινό θα υπάρξει ελεύθερος χρόνος στην Παλαιά Πόλη των Ιεροσολύμων για προσκύνημα και αγορές, καθώς και
περιήγηση σε διάφορα μοναστήρια όπως η Ι.Μ. Σαϊδανάγιας, η Ι.Μ. Μεγάλης Παναγιάς κ.α. το μεσημέρι, ξεκούραση . Το
απόγευμα δείπνο και αναχώρηση για το αεροδρόμιο όπου καθ΄ οδόν θα προσκυνήσουμε τον Τάφο του Αγίου Γεωργίου στη
ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Λύδα. Στις 25/01/18 και ώρα 00:45π.μ. πτήση για Νέα Υόρκη.
 Ανάβαση στο όρος Θαβώρ με ταξί
Περιλαμβάνονται:
 Ξεναγήσεις, περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.
 Αεροπορικά εισιτήρια (Νέα Υόρκη - Tel Aviv – Ν. Υόρκη)
 Φόροι αεροδρομίων
 Διαμονή σε ξενοδοχείο Α΄ κατηγορίας
 Ταξιδιωτική τσάντα
 Πρωινό και γεύμα καθημερινά ( μπουφέ )
Ελληνόφωνος αρχηγός συνοδός
 Μεταφορές από/ προς αεροδρόμια

