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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ  &  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

 Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου, 2018 

Κυριακή Α’ Λουκά 

9:00 π .μ. – 12:00 μ.μ.  Όρθρος, Θεία Λειτουργία  

Ορκωμοσία Συμβουλίου της Goya 
Ο καφές σερβίρεται από την Goya 

 

Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου, 2018 

Ευφροσύνη Αλεξανδρείας 

9:00 π .μ.   Όρθρος, Θεία Λειτουργία  

7:00 μ.μ.   Εσπερινός (Ναός Αγ. Ιωάννη - Tenafly)  
 

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου, 2018 

Η Μετάστασις του Ιωάννου του Θεολόγου 

9:00 π .μ.   Όρθρος, Θεία Λειτουργία  

4:30 μ.μ. - 6:15 μ.μ. Ελληνικό Σχολείο 

7:00 μ.μ. Συνεδρίαση Σχολικής Επιτροπής 

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου, 2018 

4:30 μ.μ. - 6:30 μ.μ. Ελληνικό Σχολείο 

5:30 μ.μ. - 6:20 μ.μ. Back to School Night 

 Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου, 2018 

Κυριάκος  Αναχωρητής 

9:00 π .μ.   Όρθρος, Θεία Λειτουργία  

1 χρόνος μνημόσυνο Αγγέλας Χατζησταμούλου 

 

Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου, 2018 

Κυριακή B’ Λουκά 

9:00 π .μ. – 12:00 μ.μ.  Όρθρος, Θεία Λειτουργία  
Ο καφές σερβίρεται από το Συμβούλιο 

        SCHEDULE  OF   SERVICES  AND   EVENTS 
Saturday, September 23, 2018 

1st Sunday of Luke 

9:00 a.m.  Orthros, Divine Liturgy  
Goya Board Oath 

Coffee is served by the Goya 
 

Tuesday, September  25, 2018 

Euphrosyne of Alexandria 
9:00 a.m.  Orthros, Divine Liturgy  

7:00 p.m.  Vespers (St. John the Theologian—Tenafly)   

  

Wednesday, September  26, 2018 

Falling Asleep of St. John the Theologian 
9:00 a.m.  Orthros, Divine Liturgy  

4:30 p.m. - 6:15 p.m. Greek School 
7:00 p.m. School Board Meeting 

  

Friday, September 28, 2018 

4:30 p.m. - 6:30 p.m. Greek School 

5:30 p.m. - 6:20 p.m. Back to School Night 
 

Saturday, September  29, 2018 

Kyriakos of Palestine 
9:00 a.m.  Orthros, Divine Liturgy  

1 year Memorial service  of Angela Hagistamoulos 
  

  

Sunday, September 30, 2018 

2nd Sunday of Luke 
9:00 a.m.  Orthros, Divine Liturgy  

Coffee is served by the Parish Council 



  

 

 St. Paul's Letter to the Galatians 4:22-27 

 

 

 

 

The reading is from St. Paul's Letter to the Galatians 
4:22-27  Brethren, Abraham had two sons, one by a slave 
and one by a free woman. But the son of the slave was 
born according to the flesh, the son of the free woman 
through promise. Now this is an allegory: these women are 
two covenants. One is from Mount Sinai, bearing children 
for slavery; she is Hagar. Now Hagar is Mount Sinai in 
Arabia; she corresponds to the present Jerusalem, for she 
is in slavery with her children. But the Jerusalem above is 
free, and she is our mother. For it is written, "Rejoice, O 
barren one who does not bear; break forth and shout, you 
who are not in travail; for the children of the desolate one 
are many more than the children of her that is married." 

 

 

 

 

 

 

Πρὸς Γαλάτας 4:22-27 

 

 

  

Πρὸς Γαλάτας 4:22-27 τὸ ἀνάγνωσμα είναι από  Ἀδελφοί, 

Ἀβραὰμ δύο υἱοὺς ἔσχεν· ἕνα ἐκ τῆς παιδίσκης, καὶ ἕνα ἐκ 

τῆς ἐλευθέρας. Ἀλλʼ ὁ μὲν ἐκ τῆς παιδίσκης κατὰ σάρκα 

γεγέννηται, ὁ δὲ ἐκ τῆς ἐλευθέρας διὰ τῆς ἐπαγγελίας. Ἅτινά 

ἐστιν ἀλληγορούμενα· αὗται γάρ εἰσιν δύο διαθῆκαι· μία 

μὲν ἀπὸ ὄρους Σινᾶ, εἰς δουλείαν γεννῶσα, ἥτις ἐστὶν Ἅγαρ. 

Τὸ γὰρ Ἅγαρ Σινᾶ ὄρος ἐστὶν ἐν τῇ Ἀραβίᾳ, συστοιχεῖ δὲ 

τῇ νῦν Ἱερουσαλήμ, δουλεύει δὲ μετὰ τῶν τέκνων αὐτῆς. Ἡ 

δὲ ἄνω Ἱερουσαλὴμ ἐλευθέρα ἐστίν, ἥτις ἐστὶν μήτηρ 

πάντων ἡμῶν· γέγραπται γάρ, Εὐφράνθητι, στεῖρα, ἡ οὐ 

τίκτουσα· ῥῆξον καὶ βόησον, ἡ οὐκ ὠδίνουσα· ὅτι πολλὰ τὰ 

τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα. 

  

 

 

 

 

Prokeimenon. Grave Mode.  
Psalm 63.11,1 

The righteous shall rejoice in the Lord. 
Verse: Oh God, hear my cry. 

Προκείμενον. Ήχος βαρύς.  
ΨΑΛΜΟΙ 63.11,1 

Εὐφρανθήσεται δίκαιος ἐν Κυρίῳ. 

Στίχ. Εἰσάκουσον, ὁ Θεός, τῆς φωνῆς μου. 



 

 

 

The Gospel According to Luke 5:1-11   

 At that time, as Jesus was standing by the lake of 
Gennesaret, 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, 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 
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. 

 

 

 

Ἐκ τοῦ Κατὰ Λουκᾶν 5:1-11 Εὐαγγελίου τὸ Ἀνάγνωσμα  

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. 

  

 



Σύναξη της Παναγιάς της Μυρτιδιώτισσας στα 

Κύθηρα και ανάμνηση της ιάσεως του 

παραλύτου 

Σύμφωνα με την παράδοση η αυθεντική εικόνα της 

Θεοτόκου με το Χριστό βρέθηκε από ένα βοσκό σε μια 

κοιλάδα νοτιοδυτικά του νησιού γεμάτη από μυρτιές, που 

ονομάζονται «Μυρτίδια», τον 13ο αιώνα μ.Χ. Στην εικόνα 

αυτή αρχικά «διεκρίνοντο καθαρά τα χαρακτηριστικά μέχρι 

στέρνων» της Θεομήτορος και του Χριστού, «με την πάροδο 

του χρόνου όμως απέκτησε σταδιακά το σκούρο χρώμα».  

Το πιθανότερο είναι η ιστόρηση της εικόνας αυτής να έγινε 

από τον Ευαγγελιστή Λουκά (1ος αιώνας μ.Χ.). Στη θέση 

της «εύρεσης» ο πτωχός βοσκός έκανε ένα μικρό εκκλησάκι 

και στην περιποίηση του αφιέρωσε τον υπόλοιπο χρόνο της 

ζωής του. Μετά το θάνατο του ευσεβούς βοσκού, την 

περιποίηση του μικρού Ναού της Μυρτιδιώτισσας ανέλαβε 

ο Μοναχός Λεόντιος, ο οποίος με χρηματική βοήθεια 

Κυθηρίων μεγάλωσε λίγο το αρχικό εκκλησάκι και έκτισε 

γύρω του μερικά κελιά για τη φιλοξενία των προσκυνητών. 

Όμως το πλήθος των προσκυνητών που κατέφθαναν από 

διάφορα μέρη δημιούργησε την ανάγκη ενός μεγάλου Ναού. 

Το δύσκολο αυτό έργο της ανέγερσης ξεκίνησε με πολύ 

ζήλο, προσπάθειες και εράνους ο δραστήριος Ιερομόναχος 

Αγαθάγγελος Καλλίγερος το 1841 μ.Χ. και σε δεκαέξι 

χρόνια έγινε ένα υπέροχο συγκρότημα που αποτελείται από 

μεγαλοπρεπή Ναό, ένα αριστουργηματικό πανύψηλο 

καμπαναριό και πολλά κελιά φιλοξενίας. Ο μικρός Ναός της 

«εύρεσης», το Καθολικό, όπως λέγεται, παρέμεινε κάτω από 

το μεγάλο Ναό, διατηρείται σε άριστη κατάσταση και εκεί 

φυλάσσεται κατά τους χειμέριους μήνες η εικόνα της 

Παναγίας που η αγάπη των Κυθηρίων τη φύλαξε μέσα σε 

μια ολόχρυση επένδυση, αληθινό αριστούργημα φτιαγμένο 

από τον Κρητικό καλλιτέχνη Νικόλαο Σπιθάκη το 1827 μ.Χ. 

Στο κάτω μέρος της χρυσής επένδυσης απεικονίζονται τρία 

θαύματα: το θαύμα της εύρεσης της εικόνας από το βοσκό, 

το θαύμα της θεραπείας του παραλύτου στις 24 Σεπτεμβρίου 

(αρχές του 17ου αιώνα) και το θαύμα της διάσωσης του 

φρουρίου των Κυθήρων από τους κεραυνούς (22 Ιανουαρίου 

1829) κατά τη διάρκεια της φύλαξης της εικόνας της 

Παναγίας εντός του φρουρίου για το φόβο των πειρατών που 

μάστιζαν τη Μεσόγειο.  Ο Ιερός Ναός εορτάζει στις 24 

Σεπτεμβρίου, ημέρα εορτασμού του θαύματος της θεραπείας 

του παραλύτου. Στον Ιερό Ναό υπάρχουν δύο παρεκκλήσια, 

το ένα αριστερά του Τέμπλου, αφιερωμένο στην 

Οσιοπαρθενομάρτυρα Ελέσα (βλέπε 1 Αυγούστου) και το 

άλλο δεξιά στον Όσιο Θεόδωρο (βλέπε 12 Μαΐου). Αξίζει 

να επισημάνουμε ότι στο στέμμα της Πανσέπτου Εικόνας 

της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας, υπάρχει προσαρμοσμένο 

«Πολυτιμότατον αδαμαντοκόλλητον εν σχήματι 

ημισελήνου χρυσούν κόσμημα». Ας θυμηθούμε την ιστορία 

του:  Σύμφωνα με όσα ο αείμνηστος Σοφοκλής Καλόυτσης, 

ο υμνογράφος της Μυρτιδιώτισσας διέσωσε (ακολουθία 

Μυρτιδιωτίσσης, έκδοσις 5η, σελ. 149), βρισκόταν κάποτε 

στα Κύθηρα, κάποιος Τούρκος πλούσιος και επιφανής, 

εγκατεστημένος στην τουρκοκρατούμενη Κρήτη, ο οποίος 

ήταν Μωαμεθανός. 

 Κάποια ημέρα παρατήρησε ασυνήθη συγκέντρωση κόσμου, 

στην πλατεία του Μητροπολιτικού Ναού του Εστευρωμένου 

στη Χώρα.  Ρώτησε τι συμβαίνει και του είπαν ότι το Νησί 

μαστίζεται από πολύμηνη ανομβρία και για αυτό θα 

πραγματοποιηθεί Λιτανεία της Αγίας Εικόνας της 

Μυρτιδιώτισσας, η οποία είχε ήδη κατέβει από το κάστρο 

που φυλασσόταν τότε και βρισκότανε μέσα στον 

Εσταυρωμένο.  Όμως ο ουρανός ήταν καταγάλανος και δεν 

http://www.saint.gr/08/01/index.aspx
http://www.saint.gr/05/12/index.aspx


φαινόταν ούτε ίχνος νέφους στον ορίζοντα. Ο Τούρκος 

εχλεύασε αυτή την ενέργεια γιατί η λογική έλεγε ότι δεν θα 

φέρει αποτελέσματα. Και ήταν τόσο σίγουρος για αυτό, που 

δήλωσε ότι εάν μετά την Λιτανεία επακολουθήσει βροχή, θα 

αφιέρωνε το χρυσό κόσμημα της ημισελήνου που είχε μαζί 

του, στην Ιερή Εικόνα.  Η Λιτανεία έγινε με κατάνυξη και οι 

Κυθήριοι γονυκλινείς παρακάλεσαν για την λύση της 

ανομβρίας. Και το θαύμα έγινε. Μόλις η Ιερά Πομπή 

επέστρεψε στον Ναό, άρχισε να πέφτει ραγδαία βροχή. 

Ο αλλόθρησκος τήρησε την υπόσχεση του και αφιέρωσε το 

κόσμημα στην Παναγία.  Πότε έγινε αυτό δεν αναφέρεται. 

Ίσως έγινε πριν το 1837 μ.Χ. Τότε έγινε η χρυσή επένδυση 

της Εικόνας από τον Καλλίτέχνη Νικόλαο Σπιθάκη και 

μάλλον αυτός έκανε την προσαρμογή της ημισελήνου στο 

στέμα της Παναγίας «Εις αιωνίαν ανάμνησιν του 

τελεσθέντος θαύματος της λύσεως της ανομβρίας».  

Πιθανόν λοιπόν η αφιέρωση να είχε προηγηθεί του 1837 

μ.Χ.  Αυτό το θαύμα της Παναγίας μας, ενέπνευσε τον 

Υμνογράφο αείμνηστο Σοφοκλή Καλούτση και αφιέρωσε 

ολόκληρον οικον στους χαιρετισμούς της Μυρτιδιώτισσας, 

για να εξυμνήσει. 

  

 

  

 

 

 

 

Η Μετάσταση του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου του 

Αποστόλου και Ευαγγελιστού +26 Σεπτεμβρίου 

«Ο άγιος Ιωάννης υπήρξε από τους δώδεκα μαθητές του 

Κυρίου Ιησού Χριστού, ανήκοντας μάλιστα στον στενότερο 

κύκλο αυτών, μαζί με τον αδελφό του Ιάκωβο και τον 

απόστολο Πέτρο. Κλήθηκε από τον Κύριο να Τον 

ακολουθήσει, όταν Εκείνος βρήκε τον Ιωάννη μαζί με τον 

αδελφό του Ιάκωβο και το άλλο ζεύγος αδελφών, Σίμωνα 

και Ανδρέα, να είναι απογοητευμένοι, που ως ψαράδες στη 

λίμνη Γεννησαρέτ, «δι’ όλης της νυκτός κοπιάσαντες ουδέν 

έλαβον» και τους προέτρεψε να δοκιμάσουν και πάλι, κάτι 

που τους απέφερε πλήθος ιχθύων. Από τότε ο άγιος Ιωάννης 

ακολούθησε τον Κύριο, μέχρι το τέλος της ζωής Του, κι ήταν 

μάλιστα ο μόνος που με αφοβία Τον ακολούθησε και κατά 

την ώρα του μαρτυρίου Του, όπως παρευρέθηκε και κάτω 

από τον Σταυρό. Μετά την Πεντηκοστή και τη λήψη του 

αγίου Πνεύματος, κήρυξε μαζί με τον απόστολο Πέτρο στα 

Ιεροσόλυμα, επιτελώντας πολλά θαύματα και 

μεταστρέφοντας πολλούς στην πίστη, κι αργότερα του έλαχε 

να αναλάβει την ευθύνη ευαγγελισμού των ειδωλολατρών 

στη Μικρά Ασία, με κέντρο την Έφεσο. Κι εκεί μετέστρεψε 

πολλούς στην πίστη του Χριστού, μέχρις ότου ορισμένοι 

Εφέσιοι,   μην αντέχοντας τη δράση του, κατάφεραν με 

κατηγορίες στον αυτοκράτορα Δομιτιανό να εξοριστεί στη 

νήσο Πάτμο, όπου ξεκίνησε καινούργια δράση. Ο Θεός τού 

παρουσίασε πολλές ευκαιρίες, κι ο άγιος Ιωάννης κήρυξε 

και θαυματούργησε, μέχρις ότου με την αλλαγή του 

αυτοκράτορα επέστρεψε στην Έφεσο, αφήνοντας 

απαρηγόρητους τους Πατμίους. Εκεί στην Πάτμο, ημέρα 

Κυριακή, σε σπήλαιο, του δόθηκε να δει φοβερά οράματα 

περί της πορείας του κόσμου, τα οποία και υπαγόρευσε στον 

μαθητή του Πρόχορο, δημιουργώντας έτσι την Αποκάλυψη 

του Ιωάννη, το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Στην 

http://armenisths.blogspot.gr/2012/09/26.html
http://armenisths.blogspot.gr/2011/05/8.html


Έφεσο έζησε για αρκετά χρόνια ακόμη, κηρύσσοντας τον 

λόγο του Θεού, μέχρις ότου σε ηλικία 105 περίπου ετών 

άφησε ειρηνικά την τελευταία πνοή. Κατά την παράδοση, 

προγνώρισε τον θάνατό του, και παίρνοντας επτά από τους 

μαθητές του, βγήκε έξω από την πόλη, οπότε του έσκαψαν 

σε σχήμα σταυρού τον τάφο του, μπήκε μέσα και εκεί 

παρέδωσε το πνεύμα του. Οι πιστοί Εφέσιοι μαθαίνοντας τα 

καθέκαστα, έσπευσαν να του δώσουν τον τελευταίο 

ασπασμό, αλλ’  όταν άνοιξαν τον τάφο του, είδαν με 

έκπληξη και συγκίνηση ότι το σκήνωμά του έλειπε, κατά 

αντιστοιχία με αυτό που συνέβη και στην Παναγία, γι’ αυτό 

και η Εκκλησία μας θεώρησε ότι και εκείνος μεταστάθηκε, 

πριν τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, εν σώματι στους 

ουρανούς. Ο άγιος Ιωάννης ήταν και συγγενής του Κυρίου 

μας, θεωρούμενος ανιψιός του, αφού ήταν μαζί με τον άγιο 

Ιάκωβο υιός της κόρης του μνήστορος Ιωσήφ, μυροφόρου 

Σαλώμης».  Eίναι ο πρώτος θεολόγος της Εκκλησίας μας. 

Αυτός άλλωστε είναι ο κατεξοχήν χαρακτηρισμός του: 

Ιωάννης ο θεολόγος. Άλλοι που τιμήθηκαν από την 

Εκκλησία μας με τον τίτλο αυτόν είναι ο άγιος Γρηγόριος ο 

θεολόγος και ο άγιος Συμεών ο νέος θεολόγος. Για την 

Εκκλησία μας λοιπόν ελάχιστοι έχουν αυτόν τον τίτλο, που 

σημαίνει ότι αφενός  πρέπει να υπάρχουν ιδιαίτερες 

προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό αυτό, αφετέρου δεν 

θεωρούνται θεολόγοι – παρά μόνον καταχρηστικά – όλοι 

εκείνοι που απέκτησαν ένα πτυχίο θεολογικής σχολής. Τι 

είναι εκείνο που απαιτείται για να είναι κάποιος θεολόγος, 

και μάλιστα τι έκανε την Εκκλησία να απονείμει τον τίτλο 

αυτό στον άγιο Ιωάννη; Και επιμένουμε στο σημείο αυτό, 

διότι η υμνολογία της Εκκλησίας κατεξοχήν στο σημείο 

αυτό επικεντρώνει την προσοχή της. «Ο Λόγος σε, θεολόγον 

αξίως ανέδειξε, την αυτού θεότητα, μυσταγωγήσας 

Πανάριστε, και την κατά άνθρωπον, οικονομίαν διδάξας την 

απόρρητον». Δηλαδή, ο Χριστός, ο Υιός και Λόγος του 

Θεού, σε ανέδειξε θεολόγο, Πανάριστε Ιωάννη, διότι σε 

οδήγησε στη μυστική γνώση της θεότητάς Του και σε δίδαξε 

το μυστήριο του σχεδίου Του, να έρθει ως άνθρωπος στον 

κόσμο. Με άλλα λόγια, θεολόγος είναι εκείνος που από τον 

ίδιο τον Θεό μυείται στη γνώση Εκείνου και στην εξαγγελία 

επομένως της στον κόσμο οικονομίας Του.                             

 Το συγκινητικό με τους ύμνους της ακολουθίας του είναι 

ότι αποκαλύπτουν το πού και το πότε κυρίως μυήθηκε ο 

άγιος Ιωάννης στη γνώση του Θεού: στον Μυστικό Δείπνο, 

και μάλιστα την ώρα που ο απόστολος έπεσε στο στήθος του 

Κυρίου, ρωτώντας Τον «μήπως είμαι εγώ ο προδότης, 

Κύριε;» «Της σοφίας τω στήθει αναπεσών, και την γνώσιν 

του Λόγου καταμαθών, ενθέως εβρόντησας, Εν αρχή ην ο 

Λόγος». Ανέπεσες στο στήθος της σοφίας του Θεού, (του 

Χριστού) κι έμαθες καλά τη γνώση του θείου Λόγου, οπότε 

με θεϊκό τρόπο φώναξες με βροντερή φωνή: Εν αρχή ην ο 

Λόγος. Είναι γνωστό βεβαίως σε όλους ότι τη μυστική αυτή 

γνώση του Θεού, το χάρισμα της θεολογίας, αποτύπωσε ο 

άγιος Ιωάννης κυρίως στον Ευαγγέλιό Του, το πιο 

πνευματικό θεωρούμενο από όλα τα Ευαγγέλια και το 

τελευταίο βιβλίο που γράφηκε από εκείνον σε βαθύτατο 

γήρας, όπως βεβαίως και στα άλλα βιβλία που μας άφησε, 

τα οποία κατανύσσουν βαθύτατα την καρδιά μας, τις τρεις 

καθολικές λεγόμενες επιστολές του (Α΄, Β΄, Γ΄ Ιωάννου) και 

ασφαλώς τη Θεία Αποκάλυψή Του.  

Ο άγιος Ιωάννης χαρακτηρίζεται όμως και «ηγαπημένος» 

μαθητής του Κυρίου, όπως και άφοβος και άτρομος. 

Πράγματι, έτσι χαρακτηρίζεται από το Ευαγγέλιό του, διότι 

αγάπησε με πάθος τον Κύριο, στην οποία αγάπη του 

ανταποκρίθηκε και Εκείνος. Διότι ενώ ο Χριστός αγαπά 

εξίσου τους πάντες, κατά την αναλογία της ανταπόκρισης 



των ανθρώπων, εισπράττουν αυτοί περισσότερο ή λιγότερο 

την αγάπη Του. Ήταν, όπως είπαμε, και ο πιο κοντινός Του 

μαθητής, ίσως γιατί ήταν και συγγενής Του, κάτι που το 

βλέπουμε και στη Σταυρική Του θυσία. Μόνος αυτός 

παρευρέθηκε μαζί με την Παναγία Μητέρα του Κυρίου στον 

Σταυρό, γι’  αυτό και Εκείνος, λίγο πριν παραθέσει το 

πνεύμα Του στον Θεό Πατέρα, είπε στη Μητέρα Του: 

«Γύναι, ιδού ο υιός σου», όπως και στον Ιωάννη: «Ιδού η 

Μήτηρ σου». Έκτοτε ο Ιωάννης όντως έλαβε την Παναγία 

στο σπίτι του, μέχρις ότου Εκείνη εκοιμήθη. Το ατρόμητο 

του χαρακτήρα του ήταν αποτέλεσμα της μεγάλης του 

αγάπης προς τον Κύριο – ο ίδιος γράφει: «η τελεία αγάπη έξω 

βάλλει τον φόβον» - κάτι που το βλέπουμε και στο γεγονός 

ότι δεν εγκατέλειψε τον Κύριό του ούτε στιγμή, ήταν ο 

μόνος που Τον ακολούθησε και στην αυλή του αρχιερέα, την 

ώρα της ανακρίσεως, βρέθηκε κάτω από τον Σταυρό, όπως 

είπαμε, και όταν οι μαθητές έμαθαν από τις μυροφόρες για 

την Ανάσταση του Κυρίου, ήταν ο πρώτος που έτρεξε 

«τάχιον του Πέτρου», προκειμένου να δει «ιδίοις όμμασι» το 

συγκλονιστικό γεγονός. Το ατρόμητο και γενναίο φρόνημα 

του αγίου καταγράφεται και σε περιστατικό, κατά το οποίο, 

όντας αυτός σε πολύ προχωρημένη ηλικία, δεν διστάζει, 

έστω και με κίνδυνο της ζωής του,  να αναζητήσει έναν 

ληστή, που ο ίδιος τον είχε νεαρό μεταστρέψει στην πίστη, 

κάτι που το επέτυχε. 

  

                                             

 

 

 

Ελληνικό Σχολείο:  Οι εγγραφές για το νέο 

σχολικό έτος 2018-19 έχουν αρχίσει.  Το σχολείο 

ξεκίνησε στις 7 Σεπτεμβρίου.  Γονείς γράψτε τα 

παιδιά σας στο σχολείο για να μάθουν την 

Ελληνική Αγωγή και Παιδεία.  Οι τάξεις 

αρχίζουν από το Προνήπιο μέχρι και την 9η 

τάξη.   

Greek School:  The registration for 2018-19 school 

year has begun.  Parents register your children in 

our school and allow them to experience the 

Hellenic Culture and education. Grades Pre K to 

9th Grade.                           
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ascension Greek  Orthodox  Church 

101 Anderson Ave. Fairview New Jersey 
201-945-6448, Fax 201-945-6463 

email: info@ascensionfairview.org website 
 

Visit our website: www.AscensionFairview.org 
Like us on Facebook: 

"Ascension Greek Orthodox Church" 
Want to be added to our email list? Contact us: 

info@ascensionfairview.org 
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 A’ Λουκά 
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Ο καφές προσφέρεται  από την οικογένεια  

Γεωργίου και Μαρίας Πανάρετου  

που τιμούν σήμερα την γιορτή  

της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας στα Κύθηρα 

  

The Coffee is offered by  

Mr. & Mrs. George Panaretos  
  

 

http://www.ascensionfairview.org/
mailto:info@ascensionfairview.org

