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Light a Candle & Say a Prayer at
Ascension Church, Fairview, NJ
“I am the light of the world;
he who follows me will not walk in darkness
but will have the light of life.” (John 8:12)
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To light a candle, please click the link below
and after you select the candle(s)
that you would like us to light and before pressing the
"Place Order" button,
please submit the names of your loved ones,
those who are alive and/or those
who have departed this life.
Your candles will be lit at the next Liturgy or service.
Thank you and God bless!
http://ascensionfairviewnj.square.site/
To pay Membership, Greek School Tuition
and all other offerings use:
https://tithe.ly/give_new/www/#/tithely/give-onetime/305721?widget=1
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S C H E D U LE O F S E RVI C E S

Κυριακή, 17 Οκτωβρίου, 2021
Δ’ Λουκά – Αγ. Πατέρων Οικ. Συνόδου,
8:30 π .μ. – 11:30 π.μ. Όρθρος, Θ. Λειτουργία
Κατηχητικό Σχολείο
(Χρειαζόμαστε Δασκάλες και Βοηθούς)

Sunday, October 17, 2021
4 Sunday of Luke – Sunday of the 7th Ecmenical Council
8:30 a.m.-11:30 a.m., Orthros, Divine Liturgy

Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου, 2021
Ευαγγελιστής Λουκάς, Μαρίνος Μάρτυς
9:00 π .μ. Όρθρος, Θ. Λειτουργία

Monday, October 18, 2021
Luke the Evangelist, Marinos Martyr
9:00 a.m. - Orthros, Divine Liturgy

Τρίτη, 19 Οκτωβρίου, 2021
6:00 μ.μ. Παράκληση
7:00 μ.μ. Γενική Συνεδρίαση της Φιλοπτώχου
(Παρούσα στη Συνεδρίαση θα είναι η Σιμόν Τσιγκούνη,
η οποία θα τρέξει στις εκλογές του Bergen County)
Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου, 2021
Αρτέμιος Μεγαλομάρτυς, Γεράσιμος Κεφαλληνίας
9:00 π .μ. Όρθρος, Θ. Λειτουργία
4:30 μ.μ. – 6:30 μ.μ. Ελληνικό Σχολείο
Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου, 2021
7:00 μ.μ. Συνεδρίαση Εκκλησιαστικού Συμβουλίου
Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου, 2021
4:30 μ.μ. – 6:30 μ.μ. Ελληνικό Σχολείο

th

Catechism Program
(We are currently seeking helpers and teachers)

Tuesday, October 19, 2021
6:00 p.m. Paraklisis
7:00 p.m. Philoptochos General Meeting
(Simone Tsigounis is joining the meeting for a Meet & Greet.
She is running for Bergen County Surrogate. )
Wednesday, October 20, 2021
Artemios of Antioch, Gerasimos of Cephalonia
9:00 a.m. - Orthros, Divine Liturgy
4:30 p.m.- 6:30 p.m. Greek School
Thursday, October 21, 2021
7:00 p.m. Parish Council Meeting
Friday, October 22, 2021
4:30 p.m.- 6:30 p.m. Greek School

Σάββατο, 23 Οκτωβρίου, 2021
Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, 9:00 π .μ. Όρθρος, Θ. Λειτουργία

Saturday, October 23, 2021
James the Apostle, 9:00 a.m. - Orthros, Divine Liturgy

Κυριακή, 24 Οκτωβρίου, 2021
ΣΤ’ Λουκά
8:30 π .μ. – 11:30 π.μ. Όρθρος, Θ. Λειτουργία
Κατηχητικό Σχολείο

Sunday, October 24, 2021
6th Sunday of Luke
8:30 a.m.-11:30 a.m., Orthros, Divine Liturgy

Catechism Program

Prokeimenon. Mode 4.
Daniel 3.26,27
Blessed are you, O Lord, the God of our fathers.
Verse: For you are just in all you have done.

Προκείμενον. Ήχος δ'.
Δανιήλ 3.26-27
Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν.
Στίχ. Ὅτι δίκαιος εἶ ἐπὶ πᾶσιν, οἷς ἐποίησας ἡμῖν.

The reading is from St. Paul's Letter to Titus 3:8-15

Πρὸς Τίτον 3:8-15 τὸ ἀνάγνωσμα

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 self-condemned.

Τέκνον Τίτε, πιστὸς ὁ λόγος, καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε

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.

τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει, ὢν αὐτοκατάκριτος. Ὅταν πέμψω

All who are with me send greeting to you. Greet those who
love us in the faith. Grace be with you all. Amen.

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
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.

The Gospel According to Luke 8:5-15

Ἐκ τοῦ Κατὰ Λουκᾶν 8:5-15 Εὐαγγελίου τὸ Ἀνάγνωσμα

The Lord said this parable: "A sower went out to sow his seed;

Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολὴν ταύτην· Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ

and as he sowed, some fell along the path, and was trodden under

σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ. καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν ὃ μὲν ἔπεσε

foot, and the birds of the air devoured it. And some fell on the

παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ κατεπατήθη, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ

rock; and as it grew up, it withered away, because it had no

κατέφαγεν αὐτό· καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐπὶ τὴν πέτραν, καὶ φυὲν

moisture. And some fell among thorns; and the thorns grew with

ἐξηράνθη διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα· καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐν μέσῳ τῶν

it and choked it. And some fell into good soil and grew, and

ἀκανθῶν, καὶ συμφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν αὐτό. καὶ ἕτερον

yielded a hundredfold." And when his disciples asked him what

ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, καὶ φυὲν ἐποίησε καρπὸν

this parable meant, he said, "To you it has been given to know the

κατονταπλασίονα. ταῦτα λέγων ἐφώνει· ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν

secrets of the kingdom of God; but for others they are in parables,

ἀκουέτω. ᾿Επηρώτων δὲ αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· τίς

so that seeing they may not see, and hearing they may not

εἴη ἡ παραβολὴ αὕτη; ὁ δὲ εἶπεν· ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ

understand. Now the parable is this: The seed is the word of God.

μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, τοῖς δὲ λοιποῖς ἐν παραβολαῖς,

The ones along the path are those who have heard; then the devil

ἵνα βλέποντες μὴ βλέπωσι καὶ ἀκούοντες μὴ συνιῶσιν. ἔστι δὲ

comes and takes away the word from their hearts, that they may

αὕτη ἡ παραβολή· ὁ σπόρος ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ· οἱ δὲ παρὰ

not believe and be saved. And the ones on the rock are those who,

τὴν ὁδόν εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, εἶτα ἔρχεται ὁ διάβολος καὶ αἴρει

when they hear the word, receive it with joy; but these have no

τὸν λόγον ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτῶν, ἵνα μὴ πιστεύσαντες σωθῶσιν.

root, they believe for a while and in time of temptation fall away.

οἱ δὲ ἐπὶ τῆς πέτρας οἳ ὅταν ἀκούσωσι, μετὰ χαρᾶς δέχονται τὸν

And as for what fell among the thorns, they are those who hear,

λόγον, καὶ οὗτοι ῥίζαν οὐκ ἔχουσιν, οἳ πρὸς καιρὸν πιστεύουσι

but as they go on their way they are choked by the cares and

καὶ ἐν καιρῷ πειρασμοῦ ἀφίστανται. τὸ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας πεσόν,

riches and pleasures of life, and their fruit does not mature. And

οὗτοί εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, καὶ ὑπὸ μεριμνῶν καὶ πλούτου καὶ

as for that in the good soil, they are those who, hearing the word,

ἡδονῶν τοῦ βίου πορευόμενοι συμπνίγονται καὶ οὐ τελεσφοροῦσι. τὸ

hold it fast in an honest and good heart, and bring forth fruit with

δὲ ἐν τῇ καλῇ γῇ, οὗτοί εἰσιν οἵτινες ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῇ

patience." As he said these things, he cried out "He who has ears

ἀκούσαντες τὸν λόγον κατέχουσι καὶ καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ.

to hear, let him hear."

ταῦτα λέγων ἐφώνει· ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.

St Luke the Evangelist

They abandoned ship and managed to reach land by floating on boards.
During St. Paul’s second imprisonment in Rome, St. Luke remained
greatly devoted to the Holy Apostle. With gratitude, St. Paul wrote to
St. Timothy: “Luke alone is with me” (2nd Timothy 4:11). While some
of St. Paul’s associates had abandoned him, St. Luke remained close to
him until his conviction, and was a witness of the Apostle’s martyrdom.

On October 18th, our Church honors the distinguished figure of St.
Luke the Evangelist. He was a Greek from the Great city of Antioch in
Syria (today’s Antakya). It was here that he studied medicine, in a city
that was renowned for the development of science, philosophy and
learning. The worldly glory of a medical practice did not attract him,
and he was drawn to Christianity by the preaching of St. Paul. When
the great Apostle, during his Second Apostolic Tour, departed from
Troas to Macedonia, St. Luke was there and followed him. From then
on he became a valuable companion to St. Paul. The Holy Apostle
assigned him to various missions to establish the Christian faith in
different countries, and St. Luke successfully did so. St. Luke preached
the Holy Gospel in Italy, France, Libya, Egypt, Dalmatia, Achaia, and
Viotia in Greece (where his tomb is located). He always wanted to be
at St. Paul’s side and minister to him as his doctor, helping the Apostle
with his sensitive health and supporting him through difficult times.
With this spirit of sacrifice, St. Luke was willing to accompany St. Paul
when he was arrested by Roman soldiers in Palestine to be taken to
Rome to be judged by Caesar.
St. Luke shared St. Paul’s hardships, enduring the awful storm south of
Crete, which resulted in the shipwreck near the island of Meliti (Malta).

Later, St. Luke devoted himself to missionary work until he was 84
years old. He also had a talent for painting. According to the Tradition,
St. Luke met the Holy Mother of our Lord, and painted the first images
of the Virgin. One of them is the Icon of the Virgin that is found in the
Kykkos Monastery in Cyprus. A copy of this Icon is kept in Antalya.
We are grateful to St. Luke the Evangelist, because he alone collected
information about the Holy Mother of God, the Apostles, and events in
the life of Jesus that are not mentioned in the other three Gospels.
Additionally, he recorded the work of the Holy Apostles in the spread
of the Church to other nations far away. All of this is written in the
Third Gospel that bears his name, and its sequel, “The Acts of the
Apostles.” He began his life as an idolater, but came to know the true
God, Jesus Christ, Who is “The benefactor and the healer of all,” and
his life was transformed. He wanted to imitate Christ in his life, and
giving up his career as a physician, devoted himself entirely to Christ
and His word. At the same time, he used his skills as a doctor to help
St. Paul. Who knows if the Holy Apostle would have survived all of
the wounds inflicted upon him by the beatings, stones, and frequent
illnesses! That is why St. Paul calls him: “Luke, the Beloved Physician”
(Colossians 4:14).

Απόστολος Λουκάς, ο Ευαγγελιστής

των Πράξεων, συμπεραίνεται ότι συνόδευσε τον Παύλο στη Τρωάδα,

Ο Άγιος Λουκάς ο Ευαγγελιστής καταγόταν από την Αντιόχεια της

πήγε μαζί του στη Μακεδονία και έπειτα μέχρι τους Φιλίππους (Πράξ.

Συρίας και η εθνικότητα του ήταν Ελληνική. Είναι ο συγγραφέας του

16,10-12). Δεν έμεινε όμως μαζί του αλλά εγκατέλειψε την πόλη, γιατί

ομώνυμου Ευαγγελίου και των Πράξεων των Αποστόλων, βιβλία τα

χρησιμοποιεί τρίτο πληθυντικό πρόσωπο (Πράξ. 16,25-17,1).

οποία περιλαμβάνονται στην Αγία Γραφή.

Επτά περίπου χρόνια αργότερα, όταν ο Παύλος πήγε από τους

Ήταν γιατρός στο επάγγελμα (Κολ. 4,14), όμως γνώριζε πολύ καλά τη

Φιλίππους στην Ιερουσαλήμ, ο Λουκάς τον ακολούθησε και πάλι

ζωγραφική τέχνη. Μάλιστα σε αυτόν αποδίδονται οι πρώτες εικόνες

(Πράξ. 20,6-21,18), καθώς επίσης και στη Ρώμη (Πράξ. 27,1). Ήταν

της Θεοτόκου με τον Ιησού Χριστό βρέφος στην αγκαλιά της (μία

συνεπιβάτης με τον Παύλο στο πλοίο που ναυάγησε (Πράξ. 28,2) και

υπάρχει μέχρι σήμερα στη Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου), καθώς και

έφτασε μαζί του στις Συρακούσες και τους Ποτιόλους (Πράξ. 28,12-

αυτές των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.

Ο Λουκάς είναι ο

26). Σύμφωνα με τις επιστολές του Παύλου ήταν συνοδός του μέχρι το

μοναδικός ευαγγελιστής ο οποίος υπήρξε εθνικός, και αυτό συνάγεται

τέλος της πρώτης φυλακίσεώς του (Κολ. 4,14. Φιλήμ. εδ. 24), καθώς

από το γεγονός ότι μνημονεύεται στο Κολ. 4,10-11 ξεχωριστά από τους

και κατά τη δεύτερη λίγο πριν το τέλος του Παύλου (Β' Τιμ. 4,11).

άνδρες της περιτομής, δηλαδή τους Ιουδαίους.

Ο Παύλος τον χαρακτηρίζει "αγαπητό" (Κολ. 4,14) και ως το "μόνο

Ο βίος του Ευαγγελιστή Λουκά

πιστό συνεργάτη του" (Β' Τιμ. 4,11). Ο Λουκάς παρέμεινε πιστός και

Ο Λουκάς αναφέρεται ονομαστικά τρεις φορές στη Καινή Διαθήκη

αφοσιωμένος στον Παύλο, μέχρι το τέλος της ζωής του Αποστόλου.

και είναι λίγα τα στοιχεία που υπάρχουν για το πρόσωπό του. Δεν

Το όνομα του Λουκά μνημονεύει ο Παύλος στις επιστολές της

υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας των όσων είπε και έκανε ο Ιησούς (Λουκ.

αιχμαλωσίας Προς Κολοσσαείς (4,14) και Προς Φιλήμονα (24). Στην

1,1-4), αν και αυτό δεν αποκλείει την πιθανότητα να ήταν ένας από

Β΄ επιστολή προς Τιμόθεον, ο Λουκάς αναφέρεται ως ο μόνος

τους ακολούθους του Ιησού. Μερικοί υποστηρίζουν ότι ήταν ένας από

εναπομείνας κοντά στον υπερεξηκονταετή Απόστολο, γεγονός που

τους εβδομήντα μαθητές που ο Κύριος απέστειλε (Λουκ. 10,1).

φανερώνει και τον μεταξύ τους δεσμό. Ο Λουκάς ως ιατρός θα ήταν

Κάποιοι άλλοι, πως ήταν από τους Έλληνες που ζήτησαν να δουν τον

αναμφίβολα χρησιμότατος συνοδός για τον Παύλο στις περιοδείες του.

Κύριο (Ιω. 12,20-21).

Μια περιεκτική μαρτυρία για τον Λουκά, μας παραδίδει ο λεγόμενος

Ο Λουκάς υπήρξε στενός συνεργάτης του Παύλου και τον συνόδεψε

αντιμαρκιωνιτικός πρόλογος στο Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον (160-180

σε πολλές από τις περιοδείες του. Στη χριστιανική πίστη κατηχήθηκε

μ.Χ), "Εστιν ο Λουκάς Αντιοχεύς Σύρος, ιατρός τη τέχνη, μαθητής

από τον ίδιο τον Παύλο και έκτοτε αφοσιώθηκε στο κήρυγμα του

αποστολών γενόμενος καί ύστερον Παυλω παρακολουθησας μέχρις

Ευαγγελίου. Από το πρώτο πληθυντικό που χρησιμοποιεί στο βιβλίο

του μαρτυρίου αυτού, δουλεύσας τω κυριω άπερισπαστως. Αγύναιος,

άτεκνος, ετών ογδοήκοντα τεσσάρων εκοιμήθη εν τη Βοιωτία, πλήρης
πνεύματος αγίου".

Ο Λουκάς είναι ο συγγραφέας και των Πράξεων. Ισχυρές ενδείξεις που

Το συγγραφικό έργο του Ευαγγελιστή Λουκά

επιβεβαιώνουν την παράδοση αυτή, θεωρούνται, α) η μνημόνευση του

Ο Λουκάς είναι ο συγγραφέας του τρίτου Ευαγγελίου και των

ονόματος του Λουκά στις παύλειες επιστολές με τρόπο που δείχνει να

Πράξεων Αποστόλων. Η μαρτυρία αυτή ανάγεται στον Ειρηναίο, κατά

είναι "χρησιμότατος συνοδός" του Παύλου (Κολ. 4,14. Β΄ Τιμ. 4,11.

την ιστορική πληροφορία του Ευσεβίου, "Ο Λουκάς δε, ο ακόλουθος

Φιλημ. 24), β) η ομοιότητα γλώσσας και ύφους στα δύο έργα (στο

του Παύλου, κατέγραψεν εις βιβλίον το υπ' εκείνου κηρυσσόμενον

Ευαγγέλιο και στις Πράξεις), γ) το σύνολο των λεγομένων "ημείς"

ευαγγέλιον".

εδαφίων (Πραξ. 16,10-17. 20,5-16. 21,1-17. 27,1-28) τα οποία, κατά

Σε άλλο σημείο, ο Ευσέβιος αναφέρει σχετικά: "Ο δε Λουκάς,

γενική εκτίμηση, αποτελούν ένα είδος οδοιπορικού ημερολογίου σε α΄

καταγόμενος μεν από την Αντιόχειαν, ιατρός δε το επάγγελμα,

πληθυντικό πρόσωπο, το οποίο διατηρούσε ο Λουκάς ως συνοδός του

συνεργασθείς επί μακρόν με τον Παύλον και συναναστραφείς τους

Παύλου, και άρα ως αυτόπτης μάρτυρας, στη δεύτερη και τρίτη

άλλους Αποστόλους όχι παρέργως, μας άφησεν υποδείγματα της

περιοδεία του.

θεραραπευτικής των ψυχών, την οποίαν απέκτησεν από τούτους, εις

Ο Ευαγγελιστής Λουκάς ως ζωγράφος

δύο Θεόπνευστα βιβλία, ήτοι το Ευαγγέλιον το οποίον βεβαιώνει ότι

Ο Λουκάς γνώριζε πολύ καλά και τη ζωγραφική τέχνη. Μάλιστα σε

συνέταξε συμφώνως προς όσα παρέδωσαν εις αυτόν οι εξ αρχής

αυτόν αποδίδονται οι πρώτες εικόνες της Θεοτόκου με τον Ιησού

γενόμενοι αυτόπται και υπηρέται του λόγου, τους οποίους, όπως λέγει,

Χριστό βρέφος στην αγκαλιά της (μία υπάρχει μέχρι σήμερα στη Μονή

παρηκολούθησεν όλους από την αρχήν, και τας Πράξεις των

του Μεγάλου Σπηλαίου), καθώς και αυτές των Αποστόλων Πέτρου και

Αποστόλων, τας οποίας συνέταξε παραλαβών όχι δι' ακοής αλλά δι'

Παύλου.

αυτοψίας".

αρκετών εικόνων της Θεοτόκου Μαρίας. Την παράδοση αυτή

Το Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο είναι το τρίτο στην κατάταξη του Κανόνα

προϋποθέτει η ορθόδοξη υμνολογία κατά τον Μικρό Παρακλητικό

της Καινής Διαθήκης. Το Ευαγγέλιό του παρίσταται συμβολικά με τον

Κανόνα προς τη Θεοτόκο, "Άλαλα τα χείλη των ασεβών, των μη

μόσχο "προς έκφρασιν της θυσίας του Ιησού Χριστού". Διακρίνεται

προσκυνούντων την εικόνα σου την σεπτήν, την ιστορηθείσα υπό του

από τα άλλα Ευαγγέλια για την ακριβέστατη ιστορική τοποθέτηση των

Αποστόλου Λουκά ιερωτάτου, την οδηγήτριαν".

Παλαιά παράδοση, παρουσιάζει το Λουκά ως ζωγράφο

γεγονότων, αλλά και το γλωσσικό του χαρακτήρα. Ο Λουκάς ήταν

Το κήρυγμα του Λουκά και το μαρτύριό του

φίλος με τον Θεόφιλο, στον οποίο εξιστορεί τα γεγονότα της επίγειας

Τι απέγινε ο Λουκάς μετά το μαρτύριο του Παύλου, τον οποίο

ζωής του Ιησού (Λουκ. 1,3).

συνόδευσε μέχρι το τέλος της ζωής του (Β' Τιμ. 4,11) και πως

ολοκλήρωσε το βίο του δεν είναι γνωστό. Η παράδοση εμφανίζεται

Άγιος Μαρίνος ο Γέρων

αρκετά συγκεχυμένη. Θεωρείται πιθανό ότι ο ευαγγελιστής λόγω του
διωγμού των χριστιανών, θα πρέπει να εγκατέλειψε τη Ρώμη.
Ο Συμεών ο Μεταφραστής αναφέρει ότι ο Λουκάς, μετά τη Ρώμη
μετακινήθηκε ανατολικά, διέσχισε τη Λιβύη και έφτασε στην Αίγυπτο,
χειροτονήθηκε επίσκοπος στη Θηβαΐδα, όπου και πέθανε. Κατά τον
Γαυδέντιο (4ος αι.), επίσκοπο της ιταλικής πόλης Βρέσκιας, ο Λουκάς
έζησε στην Πάτρα. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση ο
Λουκάς περιόδευσε στη Δαλματία, Ιταλία, Γαλλία, Μακεδονία, Αχαΐα,
Βοιωτία κ.α.

Ο Άγιος Μαρίνος ο Γέρων ήταν από την Ταρσό της Κιλικίας και έζησε

Σύμφωνα με τον Γρηγόριο το Θεολόγο, ο Λουκάς συγκαταλέγεται

στα χρόνια του Διοκλητιανού (284 - 304 ).

μεταξύ των πρώτων μαρτύρων της Εκκλησίας. Σύμφωνα με τον

Συνελήφθη διότι ήταν χριστιανός και οδηγήθηκε στον άρχοντα του

αντιμαρκιωνιτικό

Συμεών

τόπου Λυσία, ο όποιος, αφού δεν μπόρεσε να επαναφέρει τον Μαρίνο

Μεταφραστή, ο Λουκάς πέθανε στη Θήβα της Βοιωτίας σε ηλικία 84

στην ειδωλολατρία, με διάφορα σκληρά βασανιστήρια, τελικά τον

ετών. Σύμφωνα με τον Ισίδωρο Σεβίλλης, ο ευαγγελιστής κοιμήθηκε

αποκεφάλισε.

πρόλογο,

τον

Ιερώνυμο

και

τον

στη Βιθυνία της Μικράς Ασίας σε ηλικία 74 ετών, ενώ κατά τον

Greatmartyr Artemius at Antioch

Νικηφόρο Κάλλιστο, ο Λουκάς υπέστη μαρτυρικό θάνατο, αφού τον
κρέμασαν σε ένα ελαιόδεντρο στην Έφεσο σε ηλικία 80 ετών.
Το

357

μ.Χ.,

το ιερό

λείψανό

του

μετακομίστηκε

στην

Κωνσταντινούπολη, στο ναό των Αγίων Αποστόλων. Τη μαρτυρία μας
τη δίνουν ο Συμεών ο Μεταφραστής, ο Ισίδωρος Σεβίλλης και ο
Ιερώνυμος, ο οποίος προσθέτει και την πληροφορία ότι η μεταφορά
έγινε μαζί με τα οστά του Αποστόλου Ανδρέα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία
τιμάει τη μνήμη του Αποστόλου και Ευαγγελιστή Λουκά στις 18
Οκτωβρίου.

Holy Great Martyr Artemius of Antioch was a prominent military
leader during the reigns of the emperor Constantine the Great (May 21),
and his son and successor Constantius (337-361). Artemius received

many awards for distinguished service and courage. He was

Kingdom.” Hearing this, Artemius rejoiced and offered up glory

appointed viceroy of Egypt. In this official position he did much

and thanksgiving to Him.

for the spreading and strengthening Christianity in Egypt.

On the following day, Julian demanded that Saint Artemius honor

Saint Artemius was sent by the emperor Constantius to bring the

the pagan gods. Meeting with steadfast refusal, the emperor

relics of the holy Apostle Andrew from Patras, and the relics of

resorted to further tortures. The saint endured all without a single

the holy Apostle Luke from Thebes of Boeotia, to

moan. The saint told Julian that he would be justly recompensed

Constantinople. The holy relics were placed in the Church of the

for his persecution of Christians. Julian became furious and

Holy Apostles beneath the table of oblation. The emperor

resorted to even more savage tortures, but they did not break the

rewarded him by making him ruler of Egypt.

will of the saint. Finally the Great Martyr Artemius was

The emperor Constantius was succeeded on the throne by Julian

beheaded. His relics were buried by Christians. After the death

the Apostate (361-363). Julian in his desire to restore paganism

of Saint Artemius, his prophecy about Julian the Apostate’s

was extremely antagonistic towards Christians, sending hundreds

impending death came true. Julian left Antioch for a war with

to their death. At Antioch he ordered the torture of two bishops

the Persians. Near the Persian city of Ctesiphon, Julian came

unwilling to forsake the Christian Faith.

upon an elderly Persian, who agreed to betray his countrymen and

During this time, Saint Artemius arrived in Antioch and publicly

guide Julian’s army. The old man deceived Julian and led his

denounced Julian for his impiety. The enraged Julian subject

army into the Karmanite wilderness, where there was neither food

ted the saint to terrible tortures and threw the Great Martyr

nor water. Tired from hunger and thirst, Julian’s army battled

Artemius into prison. While Artemius was praying, Christ,

against fresh Persian forces. Divine retribution caught up with

surrounded by angels, appeared to him and said, “Take courage,

Julian the Apostate. During the battle he was mortally wounded

Artemius! I am with you and will preserve you from every hurt

by an unseen hand and an unseen weapon. Julian groaned deeply

which is inflicted upon you, and I already have prepared your

said, “You have conquered, Galilean!” After the death of the

crown of glory. Since you have confessed Me before the people

apostate emperor, the relics of the Great Martyr Artemius were

on earth, so shall I confess you before My Heavenly Father.

transferred with honor from Antioch to Constantinople.

Therefore, take courage and rejoice, you shall be with Me in My

Saint Artemius is invoked by those suffering from hernias.

Gerasimos of Kephalonia

moved with compunction for the number of Christians who

Our venerable and God-bearing Father Gerasimos (Notaras) of

martyred and made the decision to commit his life to

Kephalonia (also Gerasimus the New Ascetic of Kephalonia)

monasticism. With this in mind, he went straight to Mount Athos

was a hermit, priest-monk, and wonder-worker of the sixteenth

and remained for around five years. He then moved to the Holy

century. His repose is commemorated by the church August

Land and remained in Jerusalem for twelve years. He also visited

16 yet his main feast day is celebrated on October 20.

Mount Sinai, Egypt and Crete; where he remained in a cave for
two years. From there he went to Zakynthos, where he also
remained in a cave for around five years, and at the age of around
50 ended up in a cave in Cephalonia.
In Kephalonia he restored a certain old church and built
a convent around it, where it stands to this day at the place called
Omala.
He was forewarned of the day of his death and finished the course
of his life on August 15, 1570/79. The church commemorates
him on August 16 to keep all honour to the Holy Mother on the
fifteenth. His memory is also kept on October 20 being the
transaltion of his relics.

St. Gerasimos was born in 1509 in the tiny village of Trikala
Corinthos, in the Peloponnesus and a decendant of the Notaras
family, a well known Byzantine family during the reign of
Constantine Palaiologos. [1] He was reared in piety by his parents,
Demetrios and Kale, and studied the sacred writings. At a young
age he visited Constantinople. It was during this visit that he was

His sacred relic, remain complete and incorrupt in the monastery.
They distill a heavenly fragrance and work many miracles and
are for the sanctification and veneration by the faithful. He has
become the Patron of the island of Cephalonia and the protector
of all its inhabitants and works as a powerful intercessor before
God.

Άγιος Γεράσιμος ο εν Κεφαλληνία:

Άγιος Γεράσιμος – Η ζωή του

Ο Πολιούχος του νησιού με το χάρισμα ενάντια των δαιμόνων

Η βαθιά σχέση του με την ορθόδοξη πίστη, τον κάνει να εγκαταλείψει

Ο θεοφόρος Άγιος Γεράσιμος, ο πολύτιμος αυτός πνευματικός

τη Ζάκυνθο και να ξεκινήσει προσκυνήματα στα σημαντικότερα

θησαυρός της αγιοστόλιστης νήσου Κεφαλληνίας, το μυρίπνοο άνθος

πνευματικά θρησκευτικά κέντρα της εποχής του.

του παραδείσου που με την αφθαρσία του ιερού του σκηνώματος

Πρώτος του σταθμός η Κωνσταντινούπολη και το Οικουμενικό

αποδεικνύει περίτρανα ότι «ζεῖ Κύριος ὁ Θεός ἡμῶν», αναδείχθηκε

Πατριαρχείο από όπου πήρε και την πατριαρχική ευλογία και αμέσως

πιστός ακόλουθος του Ιησού Χριστού και κατέστη ο «τῶν Ὀρθοδόξων

μετά το Περιβόλι της Παναγίας το Άγιον Όρος.

προστάτης καί ἐν σώματι ἄγγελος», όπως ψάλλει ο ιερός υμνωδός.

Στο Άγιον Όρος ο Άγιος Γεράσιμος έγινε μοναχός. Δεν γνωρίζουμε σε

Ο Άγιος Γεράσιμος πέθανε την 15η Αυγούστου του 1579. Επειδή την

πια μονή αν και πολλοί υποστηρίζουν ότι έγινε στο μοναστήρι των

ημέρα αυτή γιορτάζεται η κοίμηση της Θεοτόκου, η γιορτή του Άγιου

Ιβήρων και ότι ασκήτηψε στο κελί του Αγ. Βασιλείου στην περιοχή της

Γεράσιμου είναι ακριβώς την επόμενη μέρα. Ο Άγιος Γεράσιμος

Καψάλας.

γιορτάζεται επίσης και στις 20 Οκτωβρίου, η οποία μέρα αποτελεί και

Ο Άγιος Γεράσιμος σύμφωνα με τους βιογράφους του έμεινε αρκετά

επίσημη αργία στο νησί της Κεφαλλονιάς.

στο Άγιον όρος και έφυγε όταν αποφάσισε να κάνει ένα ταξίδι στους

Το όνομα “Γεράσιμος” είναι από τα πιο κοινά αντρικά ονόματα στο

Άγιους Τόπους, όπου πρέπει να έφθασε γύρω στο 1538.

νησί, ενώ δεν είναι λίγες οι γυναίκες με το όνομα “Γερασιμούλα”.

Εκτός από τον Πανάγιο Τάφο, επισκέφτηκε τη Συρία, τη Δαμασκό, το

Ο Άγιος Γεράσιμος σύμφωνα με τη παράδοση γεννήθηκε στα Τρίκαλα

Σινά, την Αντιόχεια, την Αλεξάνδρεια και την έρημο της Θηβαίδας.

της Κορινθίας το 1506.

Ο πατριάρχης στα Ιεροσόλυμα εκτιμά την προσωπικότητα του

Ο πατέρας του ονομάζονταν Δημήτριος και η μητέρα του Καλή. Ο

Γεράσιμου και έτσι τον κρατάει κοντά του και αναλαμβάνει

πατέρας του ανήκε στην βυζαντινή αριστοκρατία, στη μεγάλη

κανδηλανάπτης στον Πανάγιο Τάφο.

οικογένεια των Νοταράδων.

Το βαφτιστικό όνομα του Άγιου

Στα Ιεροσόλυμα ο Άγιος Γεράσιμος χειροτονείται διάκονος και

Γεράσιμου ήταν Γεώργιος. Ό Άγιος Γεράσιμος μεγάλωσε και

πρεσβύτερος από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Γερμανό με το όνομα

μορφώθηκε όπως όλα τα αρχοντόπουλα της εποχής.

Γεράσιμος προς τιμήν του Άγιου Γεράσιμου του Ιορδανίτου.

Στα 20 χρόνια του αποφάσισε να πάει στη Ζάκυνθο που ήταν ένα

Το 1548 ο Άγιος Γεράσιμος αφήνει τα Ιεροσόλυμα για να ένα ταξίδι

σημαντικό κέντρο των γραμμάτων της εποχής καθώς παρόλο την

στην Κρήτη όπου και έμεινε γύρω στα δύο χρόνια. Από εκεί επιστρέφει

Ενετική κατάκτηση υπήρχε εκεί ένας αναγεννησιακός αέρας σε

στη Ζάκυνθο μετά από ένα ταξίδι προσκύνημα που τον έφερε πιο κοντά

αντίθεση με την υπόλοιπη τουρκοκρατούμενη Ελλάδα.

στο θεό, μετά από 20 χρόνια.

Στη Ζάκυνθο ο Άγιος Γεράσιμος ασκήτεψε σε μια σπηλιά στον Άγιο

Από τότε η φήμη του εξαπλώνεται σε όλο το χριστιανικό κόσμο. Μετά

Νικόλα Γερακαρίου όπου μέχρι σήμερα οι Ζακυνθινοί την ονομάζουν

από αίτηση του το πατριαρχείο θέτει η μονή υπό την υψηλή του

του Αγίου Γερασίμου.

προστασία.

Υπάρχουν αναφορές ότι μπορεί να εφημέρευσε στην εκκλησία του

Ο Άγιος Γεράσιμος κοιμήθηκε στις 15 Αυγούστου την ίδια μέρα με την

Αγίου Λαζάρου. Την ίδια εποχή αυτή έχει γεννηθεί στη Ζάκυνθο και ο

αγαπημένη του Παναγία.

Άγιος Διονύσιος και κάποια παράδοση θέλει να τον έχει βαφτίσει ο

Στις τελευταίες του στιγμές στην επίγεια ζωή του ήταν κοντά του όπως

άγιος Γεράσιμος.

αναφέρει η παράδοση, ο πατέρας Ιωαννίκιος, ο πατέρας Γερμανός και

Πάντως το σίγουρο είναι ότι ο Άγιος Διονύσιος επηρεάστηκε από την

η ηγουμένη Λαυρεντία.

προσωπικότητα του Άγιου Γεράσιμου που ήταν ήδη πολύ γνωστός στο

Οι ιερείς ντύνουν τον άγιο με τα άμφια τα οποία φέρει μέχρι σήμερα

νησί.

και μετά από κατανυχτική εξόδιο ακολουθία στην οποία χοροστάτησε

Η εποχή της Ενετικής κυριαρχίας είναι δύσκολη και από θρησκευτική

ο Επίσκοπος Κεφαλληνίας Φιλόθεος ο Λοβέρδος, ενταφιάζουν το

άποψη καθώς η καθολική εκκλησία προσπαθεί να αποκτήσει πιστούς

σώμα του Άγιου Γεράσιμου δίπλα και μέσα στον νότιο τοίχο του Ναού.

από τον ντόπιο πληθυσμό.

Η πρώτη ανακομιδή του σώματος του Αγίου Γεράσιμου έγινε 2 χρόνια

Ο Άγιος Γεράσιμος αποφασίζει να πάει στη Κεφαλονιά. Ασκητεύει

και 2 μήνες μετά την κοίμηση του, στις 20 Οκτωβρίου του 1581.

πάλι σε σπήλαιο κοντά στο Αργοστόλι.

Οι Ενετοί όμως θορυβημένοι από την αφθαρσία του σώματος του

Στο σπήλαιο έμεινε για 5 χρόνια και 11 μήνες οπότε αποφασίζει να

ζήτησαν να ταφεί ξανά ώστε να συμπληρωθούν τα 3 χρόνια.

εγκατασταθεί στη περιοχή των ομαλών στους πρόποδες του Αίνου και

Η δεύτερη ανακομιδή του σώματος γίνεται μετά από 6 μήνες και το

να ιδρύσει ένα μοναστήρι. Εκεί αρχίζουν να συρρέουν οι πιστοί για να

αποτέλεσμα είναι το ίδιο.

ακούσουν τη διδασκαλία του.

Γιαυτό το λόγο θεσπίστηκε η κυριώνυμος εορτή του Άγιου Γεράσιμου

Στη περιοχή των Ομαλών υπήρχε ένα ερημοκλήσι αφιερωμένο στην

στις 20 Οκτωβρίου και όχι στις 15 Αυγούστου.

κοίμηση της Θεοτόκου το οποίο παραχώρησε στον Άγιο Γερασιμο μαζί

Αργότερα όμως οι χριστιανοί γιόρταζαν τη μνήμη του και στην

με τα γύρω κτήματα, ο ιερέας της περιοχής Γεώργιος Βάλσαμος το

κοίμηση της Θεοτόκου όχι όμως στις 15 για να μην επισκιαστεί η

1561.

κοίμηση της Παναγίας, αλλά στις 16 Αυγούστου. Η ανακήρυξη της

Ο Άγιος ιδρύει μοναστήρι με το όνομα Νέα Ιερουσαλήμ με την άδεια

αγιότητας του οσίου Γερασίμου έγινε το 1622.

και την ευλογία του επίσκοπου του νησιού Παχώμιου Μακρή.

Ο Άγιος Γεράσιμος ονομάστηκε νέος ασκητής για να τον ξεχωρίζουν
από τον άγιο Γεράσιμο τον Ιορδανίτη.

Ιάκωβος ο αδελφόθεος

εκδοχή θανατώθηκε μετά από ρίψη του από Ναό όπου κήρυττε. Σε
αυτό τον Ιάκωβο αποδίδεται η προς τις 12 διασπαρμένες φυλές
«επιστολή Ιακώβου».
Η

μνήμη

του

εορτάζεται

από

την Λουθηρανική,

την Επισκοπελιανή και την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία στις 23
Οκτωβρίου,

από

την Αγγλικανική την 1η

Μαΐου και

από

την Καθολική στις 3 Μαΐου.

James, brother of Jesus
James the Just, or a variation of James, brother of the
Ο Ιάκωβος (... - 62) ήταν σημαντική προσωπικότητα της εποχής των

Lord (Latin: Iacobus from Hebrew:  יעקבYa'akov and Greek: Ἰάκωβος

αποστόλων. Αποκαλείται επίσης ως Ιάκωβος ο Δίκαιος και Ιάκωβος

Iákōbos, can also be Anglicized as "Jacob"), was "a brother of Jesus",

ο αδελφόθεος. Κατά την Ορθόδοξη Εκκλησία, πιστεύεται ότι ήταν

according to the New Testament. He was an early leader of the

ετεροθαλής αδελφός του Ιησού Χριστού από τον προηγούμενο γάμο

Jerusalem Church of the Apostolic Age. He died as a martyr in AD 62

του Ιωσήφ. Στην ρωμαιοκαθολική παράδοση γενικά ταυτίζεται με το

or 69 after being stoned to death by order of High Priest Ananus ben

Ιάκωβο, γιο του Αλφαίου, και τον Ιάκωβο τον Μικρό[1]. Συμφωνείται

Ananus.

από τους περισσότερους ότι δεν πρέπει να συγχέεται με τον απόστολο
Ιάκωβο[2].

Catholics and Eastern

Orthodox Christians,

as

well

as

some Anglicans and Lutherans, teach that James, along with others

Ο Ιάκωβος δεν είχε ακολουθήσει τον Ιησού κατά τη διάρκεια της εν

named in the New Testament as "brothers"[note 2] of Jesus, were not the

ζωή διδασκαλίας του. Μετά την ανάστασή του, όμως, ο Ιησούς

biological children of Mary, but were possibly cousins of Jesus,[6] or

παρουσιάσθηκε και σε αυτόν, κάνοντας τον να πιστέψει και στην

step-brothers from a previous marriage of Joseph (as related in

συνέχεια να αναλάβει σημαντικό ρόλο στην εδραίωση της πρώτης

the Gospel of James).[7][note

αποστολικής εκκλησίας της Ιερουσαλήμ. (1 Κορινθίους 15:7· Πράξεις

James is to be identified with James, son of Alphaeus, and James the

15:6-29· Γαλάτες 2:9). Σύμφωνα με τον ιστορικό Ιώσηπο, θανατώθηκε

Less.[11] It is agreed by most that he should not be confused with James,

από τους Ιουδαίους με λιθοβολισμό το 62 μ.Χ. Σύμφωνα με άλλη

son of Zebedee also known as James the Great.[1]

3]

The Catholic tradition holds that this
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