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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 
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Όρθρος και Θ. Λειτουργία. Οσίου 

Κυριακού του Αναχωρητού. 

3. Πέμπτη 27-Παρασκευή 28 

Σεπτεμβρίου, διήμερο ιερό 
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Εκατονταπυλιανή, Ι. Μ. Θαψανών, 
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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. 

Ο 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 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 
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επιλογή στη ζωή μας και να μιμηθούμε τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, οι οποίοι 

«ἀφέντες πάντα ἠκολούθησαν αὐτῷ». 

 
                                                                                   π. Χερουβείμ Βελέτζας 

 
 

Σύλληψις του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου  

 

        Έτσι προφήτευσε ο προφήτης Ησαΐας για τον Πρόδρομο του Κυρίου, Ιωάννη: 

«Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους 

αὐτοῦ». Δηλαδή, φωνὴ ανθρώπου, που φωνάζει στην έρημο και λέει: «Ἑτοιμάστε τὸν 

δρόμο, ἀπ’ ὅπου θὰ ἔλθει ὁ Κύριος σὲ σᾶς  Κάνετε ἴσιους καὶ ὁμαλοὺς τοὺς δρόμους, ἀπὸ 

τοὺς ὁποίους θὰ περάσει». Ξεριζώστε, δηλαδή, απὸ τις ψυχές σας τα αγκάθια των 

αμαρτωλών παθών και ρίξτε μακριὰ τὰ λιθάρια του εγωισμού και της πώρωσης και 

καθαρίστε με μετάνοια το εσωτερικό σας, για να δεχθεί τον Κύριο. 

        Η φωνὴ αυτή, που ήταν ο Ιωάννης, γεννήθηκε με θαυμαστὸ τρόπο. Ο Πατέρας του 

Ζαχαρίας ήταν ιερέας. Την ώρα του θυμιάματος μέσα στο θυσιαστήριο, είδε άγγελο 

Κυρίου, που του ανήγγειλε, ότι θα αποκτούσε υιό και θα ονομαζόταν Ιωάννης. Ο 

Ζαχαρίας σκίρτησε απὸ χαρά, αλλὰ δυσπίστησε. 

Η γυναίκα του ήταν στείρα και γριά, πώς θα γινόταν αυτὸ που άκουγε; Τότε ο άγγελος 

του είπε ότι για να τιμωρηθεί η δυσπιστία του, μέχρι να πραγματοποιηθεί η βουλὴ του 

Θεού, αυτὸς θα έμενε κωφάλαλος. 

        Πράγματι, η Ελισάβετ συνέλαβε, και μετα εννια μήνες έκανε υιό. Μετά οκτὼ 

ημέρες, στην περιτομὴ του παιδιού, οι συγγενείς θέλησαν να του δώσουν το όνομα του 

πατέρα του, Ζαχαρία. Όμως, ο Ζαχαρίας, έγραψε επάνω σε πινακίδιο το όνομα Ιωάννης. 

Αμέσως δε, λύθηκε η γλώσσα του, και η χαρὰ για όλους ήταν μεγάλη. 

 

Η Αγία Ραΐς η παρθένος 

        Καταγόταν απὸ τὴν πόλη Βάταν (ή Τάμαν) της Αιγύπτου και ήταν θυγατέρα 

κάποιου Πέτρου. Απὸ 12 χρονών έγινε μοναχή. Όταν κάποτε πήγε στην πηγή, μαζὶ μὲ 

άλλες παρθένες, για να φέρει νερό, είδε πλήθος χριστιανών τους οποίους είχε δεμένους ο 

ηγεμόνας Λουκιανός. Τότε και αυτὴ πήγε και έσμιξε με το πλήθος αυτό. Ο δε 

δεσμοφύλακας, τη συμβούλεψε να απομακρυνθεί για να μη χάσει τη ζωὴ της μαζὶ με 

τους υπόλοιπους. Η δε αγία Ραΐς όχι μόνο δεν έφυγε, αλλὰ με ευτολμία παρουσιάστηκε 

μπροστὰ στον ηγεμόνα, περιγέλασε τους θεούς του και τον έφτυσε κατάμουτρα, επειδὴ 

και αυτὸς ειρωνεύτηκε τον Χριστό.Αμέσως τότε τη βασάνισαν φρικτὰ και στο τέλος την 

αποκεφάλισαν, παίρνοντας έτσι το αμάραντο στεφάνι του μαρτυρίου. 

Οι Οσίες Ξανθίππη και Πολυξένη  

Ήταν Ισπανίδες αδελφὲς και έζησαν στα μέσα του πρώτου αιώνα μ.Χ., όταν Καίσαρ ήταν 

ο Κλαύδιος ο Α’. Η Ξανθίππη μαζὶ με τον σύζυγό της Πρόβο, διδάχτηκε την χριστιανικὴ 

θρησκεία, και ήλθε σ’ αυτή, απὸ τον Απόστολο Παύλο. Η Πολυξένη αφού πήγε στην 

Ανατολή, βαπτίστηκε απὸ τον πρωτόκλητο Απόστολο Ανδρέα. Και οι δυὸ αδελφές, 



Σελ. 4   --   ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ      

 

εργάστηκαν για την χριστιανικὴ πίστη και οδήγησαν σ’ αυτὴν πολλὲς γυναίκες. 

Πέθαναν και οι δυὸ ειρηνικὰ σὲ προχωρημένη ηλικία, χωρὶς να πάψουν μέχρι και την 

τελευταία τους πνοὴ να στηρίζουν τις ασθενικὲς ψυχὲς στη χριστιανική ελπίδα. 

Ο Άγιος Νικόλαος ο Νεομάρτυρας ο παντοπώλης εκ Καρπενησίου  

«… Ἐγὼ χριστιανὸς εἶμαι καὶ τὸν Χριστό μου πιστεύω γιὰ ἀληθινὸ Θεό. Οἱ τιμὲς καὶ τὰ 

ὀφίκια ποὺ μοῦ τάζεις, δὲν μοῦ χρειάζονται. Ἐγὼ τὸν Χριστό μου δὲν ἀρνοῦμαι, τὸν 

Χριστὸ πιστεύω, γιὰ τὸ ὄνομά του θὰ πεθάνω, Τοῦρκος δὲν γίνομαι». 

Αυτὴ ήταν η δυναμικὴ απάντηση του νεαρού Νικολάου στον κριτή, όταν με πλεκτάνη 

προσπάθησαν να τον εξισλαμίσουν. 

        Ο Νικόλαος γεννήθηκε στο Καρπενήσι απὸ γονείς ευσεβείς, που φρόντισαν και για 

την δική του ευσέβεια και μόρφωση. Σε ηλικία 15 χρόνων βρίσκεται στην 

Κωνσταντινούπολη, υπηρετώντας στο παντοπωλείο του πατέρα του, στο Ταχτά Καλέ. 

Κάποιος κουρέας Τούρκος όμως, που του μάθαινε την Τούρκικη γλώσσα, του έδωσε να 

διαβάσει την Τούρκικη ομολογία πίστης, μπροστὰ σε μάρτυρες, χωρὶς ο Νικόλαος να 

γνωρίζει τίποτα. Όταν του είπαν ότι γίνεται Τούρκος, ο Νικόλαος αμέσως ομολόγησε την 

πίστη του στον Χριστό. Η δυναμικὴ απάντηση που έδωσε στον κριτή, έκανε τους 

Τούρκους να τον βασανίσουν μέσα στη φυλακὴ με τον πιο άγριο τρόπο. Παρ’ όλα αυτὰ 

όμως, ο Νικόλαος έμεινε ακλόνητος στην πίστη του. Έτσι, την Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 

1672 τον αποκεφάλισαν. Ήταν 15 χρονών. Το λείψανό του ενταφιάστηκε στο Μοναστήρι 

της Παναγίας Χάλκης. Αργότερα η κάρα του Αγίου, μεταφέρθηκε στην Ιερὰ Μονὴ 

Ξηροποτάμου του Αγίου Όρους 

Ο Άγιος Ιωάννης ο Νεομάρτυρας ο εκ Μουσουλμάνων  

Ο Άγιος αυτὸς νεομάρτυρας, γεννήθηκε στην Κόνιτσα της Ηπείρου, απὸ γονείς 

Μουσουλμάνους. Ο πατέρας του ήταν Δερβίσης και Σέχης στο αξίωμα. 

Είκοσι χρονών, μπήκε και αυτὸς στο τάγμα των Δερβίσηδων. Αφού έκανε αρκετὰ χρόνια 

στα Ιωάννινα, πήγε στο Βραχώρι της Αιτωλίας, όπου κατοίκησε σ’ ένα οίκημα, που 

ονομαζόταν Μουσελὶμ σεράι. Ξαφνικὰ όμως, άρχισε να ζεί σαν χριστιανός, πέταξε τα 

ενδύματα του Δερβίση και ντύθηκε χριστιανικά. 

Έπειτα πήγε στην Ιθάκη, όπου δέχτηκε το Άγιο Βάπτισμα με το όνομα Ιωάννης. Όταν 

επανήλθε στην Αιτωλία, παντρεύτηκε στο χωριὸ Μαχαλὰς και έκανε το επάγγελμα του 

αγροφύλακα. 

Ο πατέρας του όμως, έστειλε απεσταλμένους να τον μεταπείσουν, αλλὰ αυτὸς τους 

έδιωξε. Τότε συνελήφθη απὸ τον Μουσελίμη του Βραχωρίου, στον οποίο ομολόγησε με 

θάρρος το χριστιανικό του όνομα και την αγάπη του στον Χριστό. 

Βασανίστηκε ανελέητα. Τελικὰ τον αποκεφάλισαν στις 23 Σεπτεμβρίου 1814. ΟΙ 

χριστιανοὶ παρέλαβαν το τίμιο λείψανό του και το έθαψαν σ’ ένα αγρόκτημα στο 

Βραχώρι. 


