
 
 
 
 

Γιά κάθε πνευματική σας ἐξυπηρέτηση τηλεφωνῆστε  

στον π. Ιωάννη : 347-288-3741  

Γιά παραγγελίες μνημοσύνων / αρτοκλασίας τηλεφωνῆστε  

  στό (718) 748-7667 Σάββατο  10:00 - 01:00 pm 

 

ΠΕΜΠΤΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
 

ΜΕΤΑΣΤΑΣΗΣ  
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ & 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ 

 

ΙΩΑΝΝΟΥ του ΘΕΟΛΟΓΟΥ 
  

ΟΡΘΡΟΣ  9:00 - 10: 00 am 

ΚΥΡΙΑΚΗ Ά ΛΟΥΚΑ 

«Η μεγάλη ψαριά» 
   

  Στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή ο 
Ευαγγελιστής Λουκάς μάς περιγράφει την 
κλήση του Πέτρου, του Ιακώβου και του 
Ιωάννη. Ο Χριστός, αφού χρησιμοποίησε το 
πλοίο του Πέτρου για να κηρύξει στο λαό, τον 
διατάζει να ρίξει στη θάλασσα το δίχτυ. Κι 
εκείνος, παρά τον κόπο της προηγούμενης 
νύχτας, που μάλιστα δεν είχε αποδώσει 
καρπούς, από σεβασμό και υπακοή προς τον 
Διδάσκαλο έριξε τα δίχτυα στη θάλασσα και 
έπιασε τόσα πολλά ψάρια, που ήρθαν και ο 

Ιάκωβος με τον Ιωάννη με το δικό τους πλοίο να βοηθήσουν στην ανέλκυση 
των ψαριών, που γέμισαν και τα δύο πλοία σε βαθμό που σχεδόν να βυθίζονται. 
Μπροστά σε τούτο το αδιαμφισβήτητο θαύμα, που γέμισε δέος και κατάπληξη 
όλους τους ψαράδες, ο Πέτρος πέφτει και προσκυνεί τον Ιησού. Και ο Κύριος 
τον καλεί στο εξής να γίνει αλιέας ανθρώπων, να γίνει δηλαδή μαθητής Του και 
απόστολος του Ευαγγελίου. Χωρίς δεύτερη σκέψη, τόσο ο Πέτρος όσο και ο 
Ιάκωβος και ο Ιωάννης, παράτησαν στην ακτή και τα πλοία τους και τα ψάρια 
και ακολούθησαν τον Χριστό, αποδεχόμενοι την πρόσκληση που τους έκαμε.  
  Στην διήγηση αυτή βλέπουμε κάποια στοιχεία της προσωπικότητας των 
αγίων Αποστόλων, τα οποία όχι μόνο διέκρινε ο Χριστός προκειμένου να τους 
προσκαλέσει να γίνουν μαθητές Του, αλλά αποτελούν και απαραίτητες 
προϋποθέσεις για τον καθένα μας, προκειμένου να είναι και να λογίζεται 
χριστιανός. Και αυτά δεν είναι άλλα από την απλότητα της καρδιάς, την 
υπακοή στο θέλημα του Θεού, την πίστη και την προθυμία. 
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Χριστός ζητάει από τον Πέτρο να ρίξει πάλι τα δίκτυα στη θάλασσα. Ο απλός 
ψαράς της Γεννησαρέτ με απλότητα, χωρίς να προβάλλει αντιρρήσεις ότι είναι 
αδύνατον τέτοια ώρα να πιάσουν ψάρια, υπακούει στην προτροπή του 
Χριστού. Χωρίς να σκεφτεί τον κόπο, πρόθυμα «χαλάει» το δίχτυ και όταν 
βλέπει το μέγεθος του θαύματος, με πίστη πέφτει και προσκυνεί τον Χριστό. 
Η Πίστη του πάλι είναι που του υπαγορεύει, όπως και στους άλλους δύο 
φίλους του ψαράδες, πρόθυμα και χωρίς ενδοιασμό να εγκαταλείψουν τα 
πάντα και να ακολουθήσουν τον Διδάσκαλο. 
  Αν κοιτάξουμε την ιστορία της Εκκλησίας θα διαπιστώσουμε ότι τα στοιχεία 
αυτά, η πίστη δηλαδή, η απλότητα, η υπακοή και η προθυμία, είναι κοινά σε 
όλους τους αγίους, σε όλους εκείνους τους ανθρώπους που έβαλαν πάνω από 
τον εαυτό τους το Χριστό και την Εκκλησία. Είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα 
που τους επέτρεψαν να ζουν και να κινούνται επάνω στη γη και παράλληλα να 
είναι πολίτες του Ουρανού. Είναι τα στοιχεία εκείνα που έχουμε όλοι μας 
ανάγκη προκειμένου να μη χάνουμε τον προσανατολισμό μας μέσα στον 
ωκεανό της ζωής και της βιοπάλης και να μην καταποντιζόμαστε από την 
καθημερινότητα. 
  Η ζωή μας χρειάζεται πίστη. Χωρίς την πίστη στο Θεό, ο κάθε άνθρωπος 
τελικά μένει μόνος του επάνω στη γη, έρμαιο των περιστάσεων και των 
πειρασμών του βίου. Χωρίς την πίστη δεν έχει ούτε πυξίδα στη ζωή του, ούτε 
άγκυρα, δεν έχει δηλαδή ούτε προσανατολισμό αλλά ούτε και στήριγμα από 
το οποίο να παίρνει δύναμη. Και η πίστη δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, 
αλλά η βεβαιότητα ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεάνθρωπος Σωτήρας μας, 
ο φίλος μας και ο αδελφός μας. 
  Χωρίς πάλι την απλότητα της καρδιάς ούτε η πίστη μπορεί να εδραιωθεί 
ούτε το θαύμα στη ζωή μας να γίνει. Αν αρχίσουμε να αμφιβάλλουμε και να 
διερωτόμαστε για τα μυστήρια του Θεού, αν προσπαθούμε με τα δικά μας 
μέτρα να κρίνουμε και να κατανοήσουμε το θέλημά Του, αν αρχίσουμε να 
αμφιβάλλουμε ότι είναι δίπλα μας και ότι έχει τη δύναμη να πραγματοποιήσει 
το θαύμα στη ζωή μας, τότε τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Αν δεν έχουμε την 
παιδική απλότητα να δεχτούμε ότι για τον Θεό τα πάντα είναι δυνατά, τότε 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ  
ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ  

ΚΆΘΕ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

7:00 -8:30 τό ἑσπέρας  

PARAKLISIS TO THE  

MOST HOLY THEOTOKOS 

FRIDAYS  at  7:00 – 8:30 pm 

δυστυχώς και η ίδια μας η πίστη σταδιακά θα εξασθενεί και θα χαθεί. 
  Η υπακοή και η προθυμία πάλι είναι αλληλένδετες. Ο Χριστός μάς καλεί 
όλους να Τον ακολουθήσουμε, να γίνουμε μαθητές Του, να ακούσουμε τον 
λόγο Του και να Τον μιμηθούμε στην πορεία Του μέσα στον κόσμο, που 
συχνά δεν Τον δεχόταν και δεν Τον δέχεται, να συσταυρωθούμε μαζί Του, να 
ζήσουμε τέλος μαζί Του το φως και τη χαρά της Αναστάσεως. Δεν μάς 
υποχρεώνει, αλλά δείχνει το δρόμο σε αυτούς που θέλουν να Τον 
ακολουθήσουν. Άρα η υπακοή στο θέλημα του Θεού μπορεί να εννοηθεί 
μόνο όταν γίνεται με προθυμία, όχι καταναγκαστικά, ούτε από φόβο, αλλά με 
ζέση ψυχής, με χαρά, με διάθεση αγωνιστική. 
  Όλα αυτά τα στοιχεία, πίστη, απλότητα, υπακοή στο θέλημα του Θεού και 
προθυμία, είναι τα απαραίτητα εφόδια για τη ζωή μας. Είναι εκείνα που δεν 
θα μας αφήσουν να αποπροσανατολιστούμε μέσα στην κακία και τους 
πειρασμούς του κόσμου, και θα μας οδηγήσουν στο φώς του Χριστού. Αρκεί 
να θέσουμε τον Χριστό ως πρώτη επιλογή στη ζωή μας και να μιμηθούμε τον 

Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, οι οποίοι «ἀφέντες πάντα ἠκολούθησαν 

αὐτῷ». 

ΙΕΡΑ  ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ 

 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 10:00 - 13:00 
ΣΕ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ  

ΜΕ ΤΟΝ  π. ΙΩΑΝΝΗ  347 288 3741 


