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ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Αγαπητοί Ενορίτες,
Σήμερα εορτάζουμε και πανηγυρίζουμε την μνήμη της Αγίας Ενδόξου και
Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης της Πανσόφου. Μας δίνει ιδιαίτερη τιμή, που εφέτος η εορτή του
Ιερού Ναού μας εορτάζεται την Κυριακή. Η Αγία Αικατερίνη είναι μία από τους μεγάλες Αγίες
της Εκκλησίας μας. Μαρτύρησε σε μια εποχή που ακόμα κυριαρχούσε η ειδωλολατρία. Ο
Χριστιανισμός στην εποχή της Αγίας, ήταν θρησκεία που απαγορευόταν. Μάλιστα, όποιος
αποδεχόταν επισήμως πως ήταν Χριστιανός, καταδικαζόταν εις θάνατο.
Μέσα από χαρισματικό τρόπο, ασπάσθηκε την Χριστιανοσύνη και αφιερώθηκε στο Χριστό
με όλη την δύναμη της ψυχής της. Ο Θεός την είχε προικίσει με πολλά χαρίσματα. Όμως, αυτά,
τα χαρίσματα δεν της ανέβασαν τον εγωισμό, αλλά μάλλον την έκαναν πιό σώφρων και πιό
ώριμη στην πίστη της. Ενώ ήταν νέα στην ηλικία κατάφερε να αποστομώσει με την σοφία της
και την χάρη του Θεού, όλους τους ρήτορες που ήρθαν να τα βάλλουν μαζί της. Διότι αδελφοί
μου, μπροστά στην σοφία του Θεού, όλες οι ανθρώπινες γνώσεις είναι μηδαμινές.
Μαζί με την εορτή της Αγίας Αικατερίνης αυτές τις ημέρες, εορτάζουμε και την ημέρα
των Ευχαριστιών. Αυτή είναι μία εορτή που εορτάζουμε εδώ στην Αμερική και μας υπενθυμίζει
πόσο έχουμε ανάγκη να ευχαριστούμε τον Θεό, για όλα αυτά τα πλούσια αγαθά, που μας έχει
προσφέρει αυτή η πατρίδα μας. Για εμάς όμως, τους Χριστιανούς, κάθε Θεία Λειτουργία είναι
ευχαριστία εις τον Θεό και για αυτό ονομάζεται και Θεία Ευχαριστία. Από την φύση μας έχουμε

υποχρέωση, να δίνουμε ευχαριστία και δόξα εις τον Θεό. Μόνο τότε εκδηλώνεται η πίστη μας
εις τον Θεό. Αυτή η περίοδος είναι μια ακόμα ευκαιρία να θυμηθούμε τους φτωχούς μας
αδελφούς, που πιθανόν να έχουν ανάγκη την βοήθειά μας. Να θυμηθούμε τον Κύριο που
ανέφερε πολλές φορές πώς η σωτηρία της ψυχής μας, είναι συνδεδεμένη με το πώς
συμπεριφερόμαστε ή βοηθούμε τους πάσχοντες αδελφούς μας.
Εύχομαι αυτές οι γιορτινές ημέρες να είναι χαρούμενες για όλες τις οικογένειές σας και ο
Πανάγαθος Θεός να σας χαρίζει κάθε ευτυχία και χαρά.
ΑΜΗΝ

Αρχιμ. Νεκτάριος Παπαζαφειρόπουλος
Ιερατικώς Προϊστάμενος

November 25 - Katherine the Great Martyr of Alexandria

- Saint Catherine, who was from
Alexandria, was the daughter of Constas. She was an exceedingly beautiful maiden, most chaste, and
illustrious in wealth, lineage, and learning. By her steadfast
understanding, she utterly vanquished the passionate and
unbridled soul of Maximinus, the tyrant of Alexandria. And
by her eloquence, she stopped the mouths of the so-called
philosophers who had been gathered to dispute with her. She
was crowned with the crown of martyrdom in the year 305.
Her holy relics were taken by Angels to the holy mountain of
Sinai, where they were discovered many years later. The
famous monastery of Saint Catherine was originally
dedicated to the Holy Transfiguration of the Lord and the
Burning Bush, but later was dedicated to Saint Catherine.
According to the ancient usage, Saints Catherine and
Mercurios were celebrated on the 24th of this month, whereas
the holy Hieromartyrs Clement of Rome and Peter of
Alexandria were celebrated on the 25th. The dates of the
feasts of these Saints were interchanged at the request of the
Church and Monastery of Mount Sinai, so that the festival of Saint Catherine, their patron, might be
celebrated more festively together with the Apodosis of the Feast of the Entry of the Theotokos. The
Slavic Churches, however, commemorate these Saints on their original dates.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ’ ΛΟΥΚΑ
Κατὰ Λουκᾶν ΙΗ’18-27
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄρχων λέγων· διδάσκαλε
ἀγαθέ,
τί
ποιήσας
ζωὴν
αἰώνιον
κληρονομήσω; εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· τί με
λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ
Θεός. τὰς ἐντολὰς οἶδας· μὴ μοιχεύσῃς, μὴ
φονεύσῃς, μὴ κλέψῃς, μὴ ψευδομαρτυρήσῃς,
τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου. ὁ
δὲ εἶπε· ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ
νεότητός μου. ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ ᾿Ιησοῦς
εἶπεν αὐτῷ· ἔτι ἕν σοι λείπει· πάντα ὅσα
ἔχεις πώλησον καὶ διάδος πτωχοῖς, καὶ ἕξεις
θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει
μοι. ὁ δὲ ἀκούσας ταῦτα περίλυπος ἐγένετο·
ἦν γὰρ πλούσιος σφόδρα. ἰδὼν δὲ αὐτὸν ὁ
᾿Ιησοῦς περίλυπον γενόμενον εἶπε· πῶς
δυσκόλως
οἱ
τὰ
χρήματα
ἔχοντες
εἰσελεύσονται εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ
Θεοῦ! εὐκοπώτερον γάρ ἐστι κάμηλον διὰ
τρυμαλιᾶς ῥαφίδος εἰσελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς
τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν. εἶπον δὲ
οἱ ἀκούσαντες· καὶ τίς δύναται σωθῆναι; ὁ δὲ
εἶπε· τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ
παρὰ τῷ Θεῷ ἐστιν.

13th Sunday of Luke
The Reading is from Luke 18:18-27
At that time, a ruler came to Jesus and asked
him, "Good Teacher, what shall I do to inherit
eternal life?" And Jesus said to him, "Why do
you call me good? No one is good but God
alone. You know the commandments: 'Do not
commit adultery, Do not kill, Do not steal, Do
not bear false witness, Honor your father and
mother.' " And he said, "All these I have
observed from my youth." And when Jesus
heard it, he said to him, "One thing you still
lack. Sell all that you have and distribute it to
the poor, and you will have treasure in heaven;
and come, follow me." But when he heard this
he became sad, for he was very rich. Jesus

looking at him said, "How hard it is for those
who have riches to enter the kingdom of God!
For it is easier for a camel to go through the eye
of a needle than for a rich man to enter the
kingdom of God." Those who heard it said,
"Then who can be saved?" But he said, "What is
impossible with men is possible with God."

Από την Επιστολή Αποστόλου Παύλου
Πρὸς Γαλάτας Γ’23-29; 4:1-5
Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν.
Στίχ. Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ.
Ἀδελφοί, πρὸ τοῦ δὲ ἐλθεῖν τὴν πίστιν, ὑπὸ
νόμον ἐφρουρούμεθα, συγκεκλεισμένοι εἰς
τὴν μέλλουσαν πίστιν ἀποκαλυφθῆναι.
Ὥστε ὁ νόμος παιδαγωγὸς ἡμῶν γέγονεν εἰς
Χριστόν, ἵνα ἐκ πίστεως δικαιωθῶμεν.
Ἐλθούσης δὲ τῆς πίστεως, οὐκέτι ὑπὸ
παιδαγωγόν ἐσμεν. Πάντες γὰρ υἱοὶ θεοῦ
ἐστε διὰ τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Ὅσοι
γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν
ἐνεδύσασθε. Οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην,
οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι
ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν
Χριστῷ Ἰησοῦ. Εἰ δὲ ὑμεῖς Χριστοῦ, ἄρα τοῦ
Ἀβραὰμ σπέρμα ἐστέ, καὶ κατ’ ἐπαγγελίαν
κληρονόμοι. Λέγω δέ, ἐφ’ ὅσον χρόνον ὁ
κληρονόμος νήπιός ἐστιν, οὐδὲν διαφέρει
δούλου, κύριος πάντων ὤν· ἀλλὰ ὑπὸ
ἐπιτρόπους ἐστὶν καὶ οἰκονόμους, ἄχρι τῆς
προθεσμίας τοῦ πατρός. Οὕτως καὶ ἡμεῖς,
ὅτε ἦμεν νήπιοι, ὑπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου
ἦμεν δεδουλωμένοι· ὅτε δὲ ἦλθεν τὸ
πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ θεὸς
τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός,
γενόμενον ὑπὸ νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον
ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν.

St. Paul's Letter to the Galatians
3:23-29; 4:1-5
Their voice has gone out into all the earth.
Verse: The heavens declare the glory of God.
BRETHREN, before faith came, we were
confined under the law, kept under restraint
until faith should be revealed. So that the law
was our custodian until Christ came, that we
might be justified by faith. But now that faith
has come, we are no longer under a custodian;
for in Christ Jesus you are all sons of God,
through faith. For as many of you as were
baptized into Christ have put on Christ. There
is neither Jew nor Greek, there is neither slave
nor free, there is neither male nor female; for
you are all one in Christ Jesus. And if you are
Christ's, then you are Abraham's offspring,
heirs according to promise. I mean that the
heir, as long as he is a child, is no better than a
slave, though he is the owner of all the estate;
but he is under guardians and trustees until
the date set by the father. So with us; when we
were children, we were slaves to the elemental
spirits of the universe. But when the time had
fully come, God sent forth his Son, born of a
woman, born under the law, to redeem those
who were under the law, so that we might
receive adoption as sons.

Ὑπενθυμίζουμε τούς εὐσεβεῖς
παροίκους μας
ὅτι, ὁ Κύκλος
μελέτης Ἁγίας
Γραφῆς τῆς
Πέμπτης καί
ὥρα 1:00μ.μ.
συνεχίζεται,
στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό
τοῡ Ἁγίου Δημητρίου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Είθισται εις τον Εσπερινόν
του

Αποστόλου
Ανδρέου
Πέμπτη, 29
Νοεμβρίου
7:00 -8:00 μ.μ.

οι πιστοί να προσκομίζουν
λουκουμάδες
προς ευλογίαν.
Mόνο εις τον
Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Δημητρίου.

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 nonOrthodox
guests
are
welcome to join us in
receiving blessed bread
(Antidoron) from the
priest at the conclusion of
the Divine Liturgy.

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓIΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου, 2018

Στυλιανού, Νίκωνος του <<Μετανοείτε>>
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σαρανταλείτουργον

8:00 -10:00π.μ.

Ιακώβου του Πέρσου
8:00-10:00π.μ.
6:00μ.μ.

Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου, 2018

Στεφάνου Ομολογητού
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Oρθρος καί Θεία Λειτουργία
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Παράκλησης

8:00-10:00π.μ.
7:00-8:00μ.μ.

Stylianou, Nikon
SAINT DEMETRIOS
Sarantalitourgon

8:00-10:00a.m.

Iakovos the Persian
SAINT DEMETRIOS
Sarantalitourgon
Paraklisis in English

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

Wednesday, Νovember 28, 2018

Stephen the Confessor
SAINT DEMETRIOS
Orthros and Divine Liturgy
SAINT CATHERINE
Paraklisis

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

Thursday, Νovember 29, 2018,

Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2018

Διονυσίου Κορίνθου
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σαρανταλείτουργον
Eσπερινός

Monday, Νovember 26, 2018

Tuesday, Νovember 27, 2018

Τρίτη, 27 Νοεμβρίου, 2018
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σαρανταλείτουργον
Παράκληση στα Αγγλικά

LITURGICAL SCHEDULE OF
DIVINE SERVICES

8:00-10:00π.μ.
7:00-8:00μ.μ.

Παρασκευή 30, Νοεμβρίου 2018

Ανδρέου Πρωτοκλήτου

Dionysios of Corinth
SAINT DEMETRIOS
Sarantalitourgon
Vespers

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

Friday, Νovember 30, 2018,

ST. ANDREW THE FIRST CALLED APOSTLE

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Oρθρος καί Θεία Λειτουργία 8:00-10:00π.μ.

SAINT DEMETRIOS - SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-10:00a.m.

Σαββάτο 1, Δεκεμβρίου, 2018

Saturday, December 1, 2018

Naoum the Prophet

Ναούμ Προφήτου
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Oρθρος καί Θεία Λειτουργία
Eσπερινός
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία

8:00-10:00π.μ.
6:00-7:00μ.μ.
8:00-10:00π.μ.

Κυριακή, 2, Δεκεμβρίου 2018

ΙΔ’ΛΟΥΚΑ, Αββακούμ Προφήτου
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Oρθρος καί Θεία Λειτουργία 8:00-11:00π.μ.

SAINT DEMETRIOS
Οrthros & Divine Liturgy
Vespers
SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy

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

Sunday, December 2, 2018,

14th SUNDAY OF LUKE Abbakum the Prophet
SAINT DEMETRIOS-SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-11:00a.m.

Μνημόσυνα Σαβ/Κυρ. - Ἀγιος Δημήτριος

Μνημόσυνα Σαβ/Κυρ - Αγία Aικατερίνης
Κοσμά Καραλώλου
Θεόδωρου Κοκκόρη
Εμμανουήλ & Κατίνας Μουχούρτη
Χρήστου Τζέλιου
Μάνθου Ιωάννου

Αντωνίου Κακλαμάνου
Μαρίας Κάλα
Φωτεινής Βιέννα
Σπυρίδωνος Κοσμίδη
Ελένης Ζιαμπάρα
Αλεξάνδρας Κωστέα

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ
Αρχίζοντας από τις 5 Δεκεμβρίου, θα τελείται
το Μυστήριον της Ιεράς Εξομολογήσεως από τον πατέρα Νεκτάριο εις
1. Στον Ιερόν Ναόν της Αγίας Αικατερίνης
Κάθε Τετάρτη απόγευμα στις 6:00μ.μ. και
2. Στον Ιερόν Καθεδρικόν Ναόν του Αγίου Δημητρίου
Κάθε Τρίτη πρωΐ, στις 12:00π.μ.


HOLY CONFESSION
Holy Confession with Fr. Nektarios starting December 5th:
1. every Wednesday afternoon, at 6:00p.m.
at SS. Catherine & George Church and
2.every Thursday morning, from 12:00 noon
at Saint Demetrios Cathedral

ST. CATHERINE PHILOPTOCHOS
OF ST. DEMETRIOS ASTORIA
COAT DRIVE
COLLECTING
NEW

OR

ALL

GENTLY

USED

C O A T S F O R M E N, W O M E N,
AND CHILDREN

WHEN: NOVEMBER 1 - DECEMBER 15
DROP OFF LOCATIONS:
S T. D E M E T R I O S C H U R C H O F F I C E

& S T. C A T H E R I N E S S C H O O L O F F I C E
Q U E S T I O N S : 7 1 8 - 7 2 8 -1 7 1 8

CULTURAL SOCIETY OF SAINT DEMETRIOS ASTORIA (FOR ALL AGES)
Dear friends,
We would like to inform you that our community is pleased to announce
the establishment of the of St. Demetrios and St. Catherine Cultural
Association with multiple activities offered such as:
An establishment of a dance group (for all ages) performing with traditional dances
from all parts of Greece.
Art classes, Cooking and baking, Cultural and Religious Excursions
Our goal is the celebration of Hellenism without any age limit. The annual fee is $ 50
per person.
Μmeeting is set every Friday in the Nick Andriotis Hall at St. Catherine at 6 p.m..
Please support our efforts.
Looking forward to seeing you!
Sincerely,
The Community of St. Demetrios

LADIES PHILOPTOCHOS OF ST. DEMETRIOS CATHEDRAL
"ST. CATHERINE"
30-11 30TH DRIVE - ASTORIA, NEW YORK 11102

*****************************************************************
ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ
Αγαπητά Μέλη και φίλοι του Καθεδρικού Αγίου Δημητρίου Αστόριας και
των Αγίων Αικατερίνης & Γεωργίου:
Επικείμενης της Μεγάλης Εορτής των Χριστουγέννων, η Αδελφότης μας ετοιμάζει την ετήσια Χριστουγεννιάτικη Κάρτα.
Όπως κάθε χρόνο έτσι κι εφέτος βασιζόμαστε στην δική σας υποστήριξη, δηλαδή, να χορηγήσετε την Χριστουγεννιάτικη αυτή Κάρτα
η οποία θα σταλεί εν συνεχεία σε όλους τους χορηγούς, συμπεριλαμβάνοντας τις ευχές για Ευλογημένα Χριστούγεννα, καθώς και
αναγραμμένα τα ονόματα των χορηγών. Όλοι γνωρίζουμε ότι, η αποστολή της Φιλοπτώχου Αδελφότητας είναι να παρέχει βοήθεια σε
όσους χρειάζονται βοήθεια, καθώς επίσης και να συμβάλλει και να προωθεί τους φιλανθρωπικούς σκοπούς της Εκκλησίας μας. Με
την δική σας βοήθεια και υποστήριξη θα μπορέσουμε να πλησιάσουμε αυτούς που δεν έχουν αρκετά προς το ζην, τους ηλικιωμένους,
τους ασθενείς, τα θύματα καταστροφών και γενικά να προσφέρουμε βοήθεια σε όποιον έχει ανάγκη βοήθειας στην Κοινότητά
μας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και προσβλέπουμε στην επιτυχία της αποστολής μας το 2019,
πάντοτε βέβαια με την δική σας υποστήριξη.
Όλα τα έσοδα θα ενισχύσουν τις διάφορες φιλανθρωπίες της Αδελφότητάς μας.
****************************************************************************************************
Παρακαλούμε όπως γράψετε το όνομα, ακριβώς όπως θέλετε να τυπωθεί στην Κάρτα
(μέχρι 20 γράμματα):
Όνομα___________________________________________________________________________
Παρακαλούμε να επιλέξετε τη δωρεά σας:
❐ $25.00 ❐$50.00 ❐$75.00 ❐ $100.00 ❐Other: $______
Η δωρεά γίνεται από:
Όνομα____________________________________Διεύθυνση_______________________________
Πόλις____________________________________ Πολιτεία___________________ Zip___________
Τηλέφωνο ________________________________Email:___________________________________
Οι επιταγές να είναι πληρωτέες στο: “St. Catherine” Philoptochos, St. Demetrios Cathedral
Η ταχυδρομική διεύθυνση:
Ladies Philoptochos of St. Demetrios Cathedral “St. Catherine”, 30-11 30th Drive, Astoria, N.Y. 11102
Υποβάλλετε την φόρμα αυτή μαζί με την δωρεά σας, μέχρι την 1ην Δεκεμβρίου 2018.
Όλες οι εισφορές είναι deductible στο βαθμό που προβλέπεται από το νόμο.

November 27 Ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Πέρσης - Ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος, ἔζησε
τὸν 4ο μ.Χ. αἰ. ἐπὶ βασιλέως Ἀρκαδίου. Ζοῦσε στὴν Βηθλαδὰ τῆς Περσίας καὶ
καταγόταν ἀπὸ ἐπίσημο γένος. Ἦταν φίλος μὲ τὸν βασιλιὰ τῶν Περσῶν,
Ἰσδιγέρδη. Παρασυρμένος ἀπὸ αὐτὴ τὴ φιλία του, ὁ Ἰάκωβος ἀπαρνήθηκε τὴν
πίστη του στὸν Χριστό. Γιὰ νὰ εὐχαριστήσει τὸν Ἰσδιγέρδη, ἄφησε τὸν ἑαυτό
του νὰ χαθεῖ μέσα στὴν ψευδαίσθηση τοῦ πλούτου τῶν ἀνακτόρων. Ὅταν τὸ
ἔμαθαν αὐτὸ ἡ μητέρα καὶ ἡ γυναίκα του, οἱ ὁποῖες ἦταν εὐσεβεῖς καὶ πιστὲς
χριστιανὲς λυπήθηκαν καὶ ἐξοργίστηκαν. Καὶ οἱ δυὸ λοιπὸν τὸν ἐπιπλήξανε γιὰ
τὴ στάση του καὶ τοῦ δήλωσαν ὅτι δὲν ἤθελαν καμία σχέση, μαζί του. Αὐτὸ τὸ μικρὸ πλῆγμα, ἐπανέφερε τὸν Ἰάκωβο
στὸν ἴσιο δρόμο. Τὸν ἔκανε νὰ διαπιστώσει τὸ χάσμα τὸ ὁποῖο δημιούργησε. Ἔτσι ὁ Ἰάκωβος ἀποφάσισε νὰ ἐξαγνίσει
τὸ ἀτόπημά του καὶ νὰ ἐπανέλθει στὸν δρόμο τοῦ Θεοῦ. Μετὰ ἀπὸ τὴν ἀπόφαση αὐτή, πῆγε στὸν βασιλιὰ καὶ
ὁμολόγησε μπροστά του τὴν μία καὶ ἀληθινὴ πίστη στὸν Χριστό. Ὁ Ἰσδιγέρδης ἐξεπλάγη γι’ αὐτὴ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ
Ἰακώβου καὶ προσπάθησε νὰ τὸν μεταπείσει. Ὁ Ἰάκωβος παρέμεινε ἀκλόνητος στὴν πίστη του καὶ γι’ αὐτὸ διατάχθηκε
νὰ τὸν βασανίσουν. Μαρτύρησε μὲ ἀκρωτηριασμὸ τῶν ἄκρων του καὶ κατόπιν μὲ τὸν ἀποκεφαλισμό του. Μὲ αὐτὸ τὸν
μαρτυρικὸ τρόπο παρέδωσε τὸ πνεῦμα του στὸν Κύριο.
30 Νοεμβρίου - Ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας ὁ Ἀπόστολος ὁ Πρωτόκλητος -Μορφὴ βιβλική. Φυσιογνωμία προνομιοῦχος καὶ
διαλεχτή. Πρῶτος ἀπ’ ὅλους τοὺς ἀποστόλους γνώρισε τὸν Ἰησοῦ,
ἀλλὰ καὶ πρῶτος κλήθηκε νὰ τὸν ἀκολουθήσει, γι’ αὐτὸ καὶ
Πρωτόκλητος. Τὸ ὄνομά του τὸ ἱερὸ κατέχει ἰδιαίτερη θέση στὴν ψυχὴ
τῶν Ἑλλήνων. Αὐτὸς εἶναι ὁ Ἀνδρέας ὁ Πρωτόκλητος μαθητὴς τοῦ
Χριστοῦ καὶ ὁ ἕνας ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους τοῦ Ἔθνους μας. Ὁ Ἀνδρέας
καταγόταν ἀπὸ τὴν Βηθσαϊδᾶ τῆς Γαλιλαῖας καὶ ἦταν γιὸς τοῦ Ἰωνᾶ καὶ
ἀδελφὸς τοῦ πρωτοκορυφαίου Ἀποστόλου Πέτρου. Τὸ ἐπάγγελμά του
ἦταν ψαράς. Ἦταν ὅμως ἀπὸ τὶς εὐγενικὲς ἐκεῖνες ψυχές, ποὺ
μελετοῦσαν τοὺς προφῆτες καὶ περίμεναν μὲ λαχτάρα τὴν ἐκπλήρωση
τῶν ὑποσχέσεων τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ κόσμου. Ὁ Ἀνδρέας
μαζὶ μὲ τὸν Ἰωάννη τὸν Ἐὐαγγελιστὴ, ὑπῆρξαν στὴν ἀρχὴ μαθητὲς τοῦ
Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου. Κάποια μέρα μάλιστα, ποὺ βρισκόντουσαν
στὶς ὄχθες τοῦ Ἰορδάνη καὶ ὁ Πρόδρομος τοὺς ἔδειξε τὸν Ἰησοῦ καὶ
τοὺς εἶπε «ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου», οἱ
δυὸ ἁπλοϊκοὶ ἐκεῖνοι ψαράδες συγκινήθηκαν τόσο πολύ, ποὺ χωρὶς
κανένα δισταγμὸ καὶ ἐπιφύλαξη ἀφήκαν ἀμέσως τὸν δάσκαλό τους καὶ
ἀκολούθησαν τὸν Ἰησοῦ. Τὸν ἀκολούθησαν μὲ προθυμία καὶ ζῆλο κι
ἔμειναν κοντά του ἐκείνη τὴν ἡμέρα. Τί εἶδαν καὶ τί ἄκουσαν ὅλες ἐκεῖνες
τὶς ἀξέχαστες ὧρες; Χωρὶς ἄλλο, λόγια ἅγια καὶ θεία. Ρήματα ζωῆς
αἰωνίου. Λόγια, ποὺ τοὺς συνεπῆραν τὴν ψυχὴ καὶ τοὺς ἔκαμαν νὰ
πιστέψουν πὼς στ’ ἀλήθεια ὁ Ἰησοῦς ἦταν Ἐκεῖνος ποὺ περίμεναν. Ὁ Μεσσίας. Ὁ Σωτήρας καὶ Λυτρωτὴς τῶν
ἀνθρώπων. Τὸν ἐνθουσιασμὸ καὶ τὴν ἱκανοποίησή τους ἀπὸ τὴν ἐπικοινωνία καὶ ἐπαφή τους μὲ τὸν Κύριο τὴν
βλέπουμε ἀπὸ τὴν ἐνέργεια τοῦ Ἀνδρέα. Μόλις χωρίστηκαν ἀπὸ τὸν Ἰησοῦ, ἔτρεξε νὰ συναντήσει τὸν μεγαλύτερο
ἀδελφό του Πέτρο καὶ νὰ τοῦ πεῖ μὲ χαρά: «Εὐρήκαμεν τὸν Μεσσίαν (ὁ ἐστὶ μεθερμηνευόμενον Χριστός) καὶ ἤγαγεν
αὐτὸν πρὸς τὸν Ἰησοῦν». Πόση καλοσύνη. Πόση εὐγένεια ψυχῆς! Πόση ἀγάπη! Δὲν κράτησε μόνος τὴν χαρά του.
Ἔσπευσε νὰ τὴν μοιραστεῖ μὲ τὸν ἀδελφό του. Καὶ εἶχε δίκαιο! Κεῖνος ποὺ γεύτηκε τὸ μέλι τοῦ Εὐαγγελίου δὲν μπορεῖ
νὰ τὸ τρώει μόνος του. Ἡ πραγματικὴ χάρη, ὅταν φωτίσει τὴν ψυχή, βάνει τέρμα στὸ πνευματικὸ μονοπώλιο, λέει καὶ
ἕνας μεγάλος ἱεραπόστολος τοῦ περασμένου αἰώνα.Ἡ περίπτωση αὐτὴ εἶναι ἕνα ἔξοχο παράδειγμα ἀδελφικῆς
ἀλληλεγγύης καὶ πνευματικότητας. Τὰ ἀδέλφια μας, οἱ γονεῖς μας, οἱ συγγενεῖς μας, οἱ οἰκεῖοι μας πρέπει νὰ εἶναι γιὰ
μᾶς πρόσωπα προσφιλή. Πρόσωπα, μὲ τὰ ὁποῖα νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ μοιραστοῦμε κάθε στιγμὴ καὶ τὴν χαρὰ καὶ τὴν
λύπη μας. Σ’ αὐτοὺς θὰ ποῦμε τὸν καλὸ τὸν λόγο. Θὰ δώσουμε τὸ χριστιανικὸ ἔντυπο. Θὰ τοὺς καλέσουμε σὲ μία
χριστιανικὴ συγκέντρωση. Θὰ τοὺς ποῦμε σὲ μίαν ἐπίσκεψη: «Εὐρήκαμεν τὸν Μεσσίαν». Ἀδελφοί μας! Ἐλᾶτε στὸν
Χριστό. Αὐτὸς εἶναι ἡ χαρά. Αὐτὸς ἡ ζωὴ καὶ τὸ φῶς. Αὐτὸς ἡ εἰρήνη τοῦ κόσμου. Μὴ σᾶς σκανδαλίζουν μερικὰ
ἔκτροπα, ποὺ βλέπετε γύρω σας. Μὴ σᾶς σκανδαλίζει ἡ ζωὴ μερικῶν, ποὺ αὐτοκαλοῦνται χριστιανοὶ καὶ θέλουν τάχατες

νὰ δείχνουν καὶ τὸν δρόμο στοὺς ἄλλους. Ἐσεῖς κοιτᾶτε μόνο τὸν Χριστό. Αὐτὸς καὶ μόνο αὐτὸς στὸν κόσμο τοῦτο δίνει
τὴ χαρὰ καὶ τὴν εἰρήνη. Τὸ μαρτυρεῖ ἡ ζωὴ ὅλων τῶν ἁπλῶν, τῶν ἀληθινῶν χριστιανῶν. Τὸ βεβαιώνει ἡ ζωὴ καὶ τὸ
παράδειγμα τοῦ μεγάλου ἀποστόλου μας. Ὕστερα ἀπὸ τὸ ἐπεισόδιο, ποὺ ἀναφέραμε, τόσο ὁ Ἀνδρέας, ὅσο καὶ ὁ
Πέτρος καὶ ὁ Ἰωάννης ξαναγύρισαν στὰ πλοῖα τους καὶ ἔπιασαν πάλι τὴν δουλειά τους. Δὲν εἶχε ἔρθει ἀκόμη ἡ
εὐλογημένη ὤρα νὰ ἀρχίσει ὁ Κύριος τὸ ἔργο του. Αὐτὸ ἔγινε λίγες μέρες ἀργότερα. Ἐκεῖ στὴν λίμνη τῆς Γεννησαρὲτ οἱ
δυὸ ἀδελφοὶ καταγίνονταν νὰ ρίψουν τὰ δίχτυα τους στὴν θάλασσα, ὅταν τοὺς ξαναβρῆκε ὁ Ἰησοῦς καὶ τοὺς κάλεσε νὰ
τὸν ἀκολουθήσουν. «Δεῦτε ὀπίσω μου», τοὺς εἶπε, «καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων». Καὶ αὐτοὶ «εὐθέως ἀφέντες
τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῶ». «Εὐθέως», χωρὶς καμιὰ χρονοτριβή, χωρὶς καμιὰ ἀναβολὴ τὸν ἀκολούθησαν. Στὴν
περίσταση αὐτὴ ἔμοιασαν μὲ τὸν σοφὸ καὶ συνετὸ ἐκεῖνο ἔμπορο τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς, ποὺ ζητοῦσε νὰ βρεῖ καὶ
ν’ ἀγοράσει μαργαριτάρια. Καὶ ὅταν βρῆκε κάποτε ἕνα σπουδαῖο καὶ «πολύτιμον μαργαρίτην», ἔσπευσε νὰ πωλήσει ὅλα
ὅσα εἶχε καὶ νὰ τὸν ἀγοράσει. Αὐτὸ ἔκαμαν καὶ οἱ δύο ἀδελφοί. Ὁ Ἀνδρέας ἀκολούθησε τὸν Κύριο πιστὰ καὶ πρόθυμα
μέχρι τέλους. Κατὰ τὸ διάστημα αὐτὸ τῆς μαθητείας του δύο ἀπὸ τὰ πολλὰ ἐπεισόδια καταδεικνύουν τὴν ἰδιαίτερη θέση,
ποὺ εἶχε ἀνάμεσα στοὺς ἄλλους μαθητὲς καὶ κοντὰ στὸν Ἰησοῦ. Τὸ πρῶτο συνέβηκε στὴν ἔρημο. Τὰ πλήθη, ποὺ εἶχαν
πληροφορηθεῖ πὼς ὁ Κύριος βρισκόταν ἐκεῖ, μαζεύτηκαν ἀπ’ ὅλα τὰ μέρη γύρω, γιὰ νὰ ζητήσουν τὶς εὐεργεσίες του καὶ
ν’ ἀκούσουν τὴ διδασκαλία του. Κόντευε νὰ δύσει ὁ ἥλιος καὶ κανένας δὲν ἔλεγε νὰ φύγει. Κάποια στιγμὴ ὁ Ἰησοῦς
φώναξε κοντά του τὸν Φίλιππο καὶ τὸν ρώτησε: «Ἀπὸ ποῦ καὶ μὲ τί χρήματα θὰ ἀγοράσουμε ψωμιά, γιὰ νὰ φάγουν ὅλοι
αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι;» Ὁ Κύριος φυσικὰ γνώριζε τί θὰ ἔκαμνε. Τὸ εἶπε ὅμως αὐτό, γιὰ νὰ δοκιμάσει τὸν Φίλιππο καὶ τοὺς
ἄλλους μαθητές. Καὶ αὐτὸς ἀπὸ μέρους καὶ τῶν ἄλλων μαθητῶν γεμάτος ἀμηχανία ἀπήντησε: «Διακοσίων δηναρίων
ἄρτοι οὐκ ἀρκούσιν αὐτοὶς ἵνα ἕκαστος αὐτῶν βραχὺ τί λαβή». Διακοσίων δηναρίων ψωμιὰ δὲν φτάνουν, ὄχι γιὰ νὰ
χορτάσουν, ἀλλὰ γιὰ νὰ πάρει ὁ καθένας μιὰ μπουκιά. Τὴν στιγμὴ ἐκείνη πετάχτηκε ὁ Ἀνδρέας κι εἶπε. «Κύριε, εἶναι
ἐδῶ ἕνα παιδάκι, ποὺ ἔχει πέντε κριθαρένια ψωμιὰ καὶ δυὸ ψαράκια» (Ἰωάν. στ’ 9). Φυσικὰ πέντε κριθαρένια ψωμιὰ καὶ
δυὸ ψαράκια δὲν εἶναι τίποτα γιὰ τόσο κόσμο. Μὰ ἐσύ Κύριε, μπορεῖς νὰ τὰ εὐλογήσεις καὶ τότε, ὦ, ναί! Τότε μποροῦν
νὰ φᾶνε ὅλοι οἱ ἄνθρωποι καὶ νὰ περισσέψουν. Πρόσωπο μὲ παρρησία καὶ μὲ μία λανθάνουσα πίστη στὸν Χριστό μας
παρουσιάζει τὸ ἐπεισόδιο αὐτὸ τὸν Ἀνδρέα. Πρόσωπο μὲ πλατιὰ καὶ μεγάλη καρδιὰ μᾶς τὸν παρουσιάζει τὸ δεύτερο
ἐπεισόδιο. Συγχρόνως ὅμως καὶ ἄνθρωπο μὲ τόλμη, ποὺ δὲν διστάζει νὰ πάρει μία μεγάλη ἀπόφαση καὶ ν' ἀναλάβει
συνάμα καὶ τὶς εὐθύνες του. Ἀφορμὴ γι’ αὐτὸ τὸ ἐπεισόδιο ἔδωκαν μερικοὶ συμπατριῶτες μας Ἕλληνες. Ἦταν οἱ μέρες
τοῦ Πάσχα, τοῦ τελευταίου Πάσχα τοῦ Κυρίου μας. Μέσα στὰ πλήθη, ποὺ μαζεύτηκαν στὰ Ἱεροσόλυμα ἀπὸ τὰ διάφορα
μέρη τοῦ κόσμου, ἦταν καὶ αὐτοί. Ἀσφαλῶς ἦταν ἄνθρωποι ποὺ εἶχαν προσηλυτισθεῖ στὸν ἰουδαϊσμό. Ἡ πνευματικὴ
θρησκεία τοῦ Ἰσραὴλ τοὺς εἶχε τραβήξει μέσα στὴν καρδιά τους βαθὺ τὸν πόθο νὰ τὸν γνωρίσουν. Πλησίασαν λοιπὸν
τὸν Φίλιππο – ἴσως τὸ ἑλληνικό του ὄνομα τοὺς ἔδωκε τὸ θάρρος – καὶ τοῦ ζήτησαν νὰ τοὺς ὁδηγήσει στὸν Χριστό. Ὁ
Φίλιππος ὅμως ἔσπευσε νὰ ζητήσει τὴ γνώμη τοῦ Ἀνδρέα. Γιατί τοῦ Ἀνδρέα; Γιατί ἦταν συμπατριώτης του καὶ ἤξερε τὴν
παρρησία του. Ἀλλὰ καὶ γιατί ὁ Ἀνδρέας ἦταν γνωστὸς σὰν ὁ ἄνθρωπος μὲ τὴν μεγάλη καρδιὰ καὶ τὸ θέμα θὰ τὸ
ἀντίκριζε ὄχι μὲ τὴ στενὴ ἰουδαϊκὴ ἀντίληψη, πὼς ὁ Χριστὸς ἦλθε καὶ ἀνῆκε μόνο στοὺς Ἰουδαίους, ἀλλὰ καὶ στοὺς
ἄλλους ἀνθρώπους. Καὶ πραγματικὰ ἡ στάση του δικαίωσε τὴν φήμη του. Ὁ Ἀνδρέας, σὰν ἔμαθε ἀπὸ τὸν Φίλιππο τὸ
περιστατικό, χωρὶς νὰ χάσει καιρό, πῆρε τοὺς Ἕλληνες καὶ μαζὶ μ’ αὐτὸν τοὺς ἔφερε στὸν Χριστὸ (Ἰωάν. ιβ’ 20 – 22). Τί
φανερώνει καὶ τὸ ἐπεισόδιο αὐτό; Τὴν μεγάλη, τὴν πλατιά του καρδιά, μὰ καὶ τὴν οἰκειότητά του πρὸς τὸν Χριστό.
Εὐτυχεῖς ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ μιμοῦνται τὸν Πρωτόκλητο καὶ βοηθοῦν καὶ ἄλλες ψυχὲς νὰ πλησιάσουν καὶ νὰ γνωρίσουν
τὸν Κύριο. Ἡ ζωὴ τοῦ Πρωτοκλήτου κατὰ τὰ τρία χρόνια τῆς μαθητείας εἶναι ἡ ἴδια μὲ τὴ ζωὴ τῶν ἄλλων μαθητῶν.
Ἀχόρταγα καὶ αὐτὸς μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους ἀποστόλους ρουφοῦσε ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ θείου Διδασκάλου τὰ «ρήματα τῆς
αἰωνίου ζωῆς». Μαζί του περιέτρεχε τὴν Ἅγια Γῆ καὶ ἔβλεπε τὶς εὐεργεσίες καὶ τὰ θαύματά του. Βαθιὰ ἦταν ἡ συγκίνησή
του γιὰ τὴν ὑποδοχή, ποὺ ὁ περιούσιος λαὸς ἐπεφύλαξε στὸν Κύριό μας «πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ Πάσχα». Πιὸ βαθιὰ ἡ
θλίψη του γιὰ τὴ σύλληψη τοῦ Διδασκάλου του καὶ γιὰ ὅσα ἀκολούθησαν αὐτή. Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Κυρίου ὅμως κατ’
αὐτὴν τὴν ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεώς Του καὶ ἐνῶ πιὰ εἶχε βραδιάσει καὶ οἱ πόρτες τοῦ σπιτιοῦ ἦταν κλειστὲς «διὰ τὸν
φόβον τῶν Ἰουδαίων» ξανάφερε στὴν ψυχή του τὴν χαρὰ καὶ τὴν ἐλπίδα. Ὁ Ἀνδρέας παρευρέθηκε στὴν Ἀνάληψη καὶ
ἔλαβε μέρος στὴν ἐκλογὴ τοῦ Ματθία. Μετὰ τὴν ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, ὁ
Ἀπόστολός μας, ὅπως ψάλλει καὶ ὁ ἱερὸς ὑμνογράφος, ἀφοῦ «διεπέτασε τὸ ἱστίον τοῦ Πνεύματος, ὡς κύμα γαληνὸν
πραέτω πνεύματι κινούμενον, πάσαν ἐπλούτισε τὴν γῆν τοῦ ἐνθέου κηρύγματος». Ὁ Ἀνδρέας ὑπῆρξε ὁ κατ’ ἐξοχὴν
Ἀπόστολος τῶν Ἑλλήνων. Ἡ Σκυθία, δηλαδὴ ἡ σημερινὴ νότιος Ρωσία, ἡ Ἑλληνικὴ Βιθυνία, ὁ Πόντος, ἡ Θράκη, ἡ
Μακεδονία, ἡ Ἤπειρος κι ἡ Ἀχαΐα ποτίστηκαν πλούσια μὲ τὸν τίμιο ἱδρώτα τοῦ Πρωτοκλήτου. Ἀλλὰ καὶ ἡ Ἐκκλησία τοῦ
Βυζαντίου, ποὺ ἀπετέλεσε καὶ ἀποτελεῖ τὸ κέντρο τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀπὸ τὸν Ἀπόστολό μας ἱδρύθηκε.

