
on his own beast and brought him to an inn, and took care of him. 
And the next day he took out two denarii and gave them to the inn-
keeper, saying, 'Take care of him; and whatever more you spend, I 
will repay you when I come back.'  
 Which of these three, do you think, proved neighbor to the 
man who fell among the robbers?" He said, "The one who showed 
mercy on him."  
 And Jesus said to him, "Go and do likewise." 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ  
Κατὰ Λουκᾶν ι’:25-37 

 
 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, νομικός τις 
ἀνέστη ἐκπειράζων αὐτὸν καὶ λέγων· 
διδάσκαλε, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον 
κληρονομήσω; ὁ δὲ εἶπε πρὸς αὐτόν· ἐν τῷ 
νόμῳ τί γέγραπται; πῶς ἀναγινώσκεις; ὁ δὲ 
ἀποκριθεὶς εἶπεν· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν 
Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ 
ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος 
σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου, καὶ τὸν 
πλησίον σου ὡς σεαυτόν· εἶπε δὲ αὐτῷ· 
ὀρθῶς ἀπεκρίθης· τοῦτο ποίει καὶ ζήσῃ. ὁ δὲ 
θέλων δικαιοῦν ἑαυτὸν εἶπε πρὸς τὸν 
᾿Ιησοῦν· καὶ τίς ἐστί μου πλησίον; 
ὑπολαβὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν· ἄνθρωπός τις 
κατέβαινεν ἀπὸ ῾Ιερουσαλὴμ εἰς ῾Ιεριχώ, καὶ 

λῃσταῖς περιέπεσεν· οἳ καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν καὶ πληγὰς ἐπιθέντες 
ἀπῆλθον ἀφέντες ἡμιθανῆ τυγχάνοντα. κατὰ συγκυρίαν δὲ ἱερεύς τις 
κατέβαινεν ἐν τῇ ὁδῷ ἐκείνῃ, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἀντιπαρῆλθεν. ὁμοίως δὲ 
καὶ Λευΐτης γενόμενος κατὰ τὸν τόπον, ἐλθὼν καὶ ἰδὼν 
ἀντιπαρῆλθε. Σαμαρείτης δέ τις ὁδεύων ἦλθε κατ᾿ αὐτόν, καὶ ἰδὼν 
αὐτὸν ἐσπλαγχνίσθη, καὶ προσελθὼν κατέδησε τὰ τραύματα αὐτοῦ 
ἐπιχέων ἔλαιον καὶ οἶνον, ἐπιβιβάσας δὲ αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἴδιον κτῆνος 
ἤγαγεν αὐτὸν εἰς πανδοχεῖον καὶ ἐπεμελήθη αὐτοῦ· καὶ ἐπὶ τὴν 
αὔριον ἐξελθών, ἐκβαλὼν δύο δηνάρια ἔδωκε τῷ πανδοχεῖ καὶ εἶπεν 
αὐτῷ· ἐπιμελήθητι αὐτοῦ, καὶ ὅ τι ἂν προσδαπανήσῃς, ἐγὼ ἐν τῷ 
ἐπανέρχεσθαί με ἀποδώσω σοι. τίς οὖν τούτων τῶν τριῶν πλησίον 
δοκεῖ σοι γεγονέναι τοῦ ἐμπεσόντος εἰς τοὺς λῃστάς; ὁ δὲ εἶπεν· ὁ 
ποιήσας τὸ ἔλεος μετ᾿ αὐτοῦ. εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· πορεύου καὶ 
σὺ ποίει ὁμοίως.  

Γιά κάθε πνευματική σας ἐξυπηρέτηση ὁ ἱερέας μας 

 π. Χαράλαμπος εἶναι στήν διαθέσή σας:  

(718) 232-7358,   στό  (347) 586-2578. 

 

 

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 
 

 Ο μεγάλος αυτός πατέρας και 
διδάσκαλος της Ανατολικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας γεννήθηκε στην Αντιόχεια το 
347 μ.Χ.(κατά άλλους το 354 μ.Χ.). 
Πατέρας του ήταν ο στρατηγός 
Σεκούνδος και μητέρα του η Ανθούσα. 
Γρήγορα έμεινε ορφανός από πατέρα, 
και η μητέρα του - χήρα τότε 20 ετών - 
τον ανέθρεψε και τον μόρφωσε κατά 
τον καλύτερο χριστιανικό τρόπο. Ήταν 
ευφυέστατο μυαλό και σπούδασε 
πολλές επιστήμες στην Αντιόχεια - 
κοντά στον τότε διάσημο ρήτορα Λιβάνια - αλλά και στην 
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ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 
 

Τετάρτη 14 Νοεμβρίου:  
 

8:30 – 10:30 τό πρωί: Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία. 
———————————————————— 

Κάθε Τρίτη 7:00 τό ἑσπέρας: 
 

 ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 



Αθήνα, μαζί με τον αγαπημένο του 
φίλο Μέγα Βασίλειο. 
 Όταν αποπεράτωσε τις 
σπουδές του, επανήλθε στην 
Αντιόχεια και αποσύρθηκε στην έρημο 
για πέντε χρόνια, όπου ασκήτευε 
προσευχόμενος και μελετώντας τις 
Άγιες Γραφές. Ασθένησε όμως και 
επέστρεψε στην Αντιόχεια, οπού 
χειροτονήθηκε διάκονος - το 381 μ.Χ., σε ηλικία 34 ετών - από 
τον Αρχιεπίσκοπο Αντιοχείας Μελέτιο. Αργότερα δε από τον 
διάδοχο του Μελετίου Φλαβιανό πρεσβύτερος σε ηλικία 40 
ετών. 
 Κατά την Ιερατική του διακονία ανέπτυξε όλα τα 
ψυχικά του χαρίσματα, πύρινο θείο ζήλο και πρωτοφανή 
ευγλωττία στα κηρύγματα του. Έσειε και συγκλόνιζε τα πλήθη 
της Αντιόχειας και συγκινούσε τις ψυχές τους βαθύτατα. Η 
φήμη του αυτή έφτασε μέχρι τη βασιλεύουσα και έτσι, την 15η 
Δεκεμβρίου 397 μΧ., με κοινή ψήφο βασιλιά Αρκαδίου και 
Κλήρου, έγινε Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, κάτι που ο 
ίδιος δεν επεδίωξε ποτέ. Και από την θέση αυτή ο Ιερός 
Χρυσόστομος, εκτός άλλων, υπήρξε αυστηρός ασκητής και 
δεινός ερμηνευτής της Αγίας Γραφής, όπως φαίνεται από τα 
πολλά συγγράμματα του (διασώθηκαν 804, περίπου, ομιλίες 
του). Έργο επίσης του Χρυσοστόμου είναι και η Θεία 
Λειτουργία, που τελούμε σχεδόν κάθε Κυριακή, με λίγες μόνο, 
από τότε μετατροπές. 
 Ο ιερός Χρυσόστομος κατά τη διάρκεια της 
πατριαρχείας του, υπήρξε αδυσώπητος ελεγκτής κάθε 
παρανομίας και κακίας. Αυτό όμως έγινε αίτια να δημιουργήσει 
φοβερούς εχθρούς, και μάλιστα αυτήν την αυτοκράτειρα 
Ευδοξία, επειδή ήλεγχε τις παρανομίες της. Αυτή μάλιστα, σε 
συνεργασία με τον τότε Πατριάρχη Αλεξαδρείας Θεόφιλο (ενός 
μοχθηρού και άσεβους ανθρώπου), συγκάλεσε σύνοδο 
(παράνομη) από 36 επισκόπους (όλοι τους πνευματικά 
ύποπτοι και δυσαρεστημένοι από τον άγιο) στο χωριό Δρυς 
της Χαλκηδόνας και πέτυχε την καθαίρεση και εξορία του 
Αγίου σ' ένα χωριό της Βιθυνίας. Η απόφαση αυτή όμως, τόσο 
εξερέθισε τα πλήθη, ώστε αναγκάστηκε αυτή η ίδια η Ευδοξία 
να τον ανακαλέσει από την εξορία και να τον αποκαταστήσει 
στο θρόνο με άλλη συνοδική αθωωτική απόφαση (402 μ.Χ.). 
Αλλά λίγο αργότερα, η ασεβής αυτή αυτοκράτειρα, κατάφερε 
και πάλι να εξορίσει τον Άγιο (20 Ιουνίου 404 μ.Χ.) στην 
Κουκουσό της Αρμενίας και από κει στα Κόμανα, όπου μετά 

από πολλές κακουχίες και άλλες ταλαιπωρίες πέθανε το 407 
μ.Χ. 
 Ο Μ. Ι. Γαλανός στον Συναξαριστή του, μεταξύ των 
άλλων, αναφέρει για τον Ιερό Χρυσόστομο, ότι υπήρξε και 
αναγνωρίζεται ως ο πιο άριστος και δημοφιλής διδάσκαλος 
της Χριστιανικής Εκκλησίας. Κανένας δεν εξήγησε όπως 
αυτός, με τόσο πλούτο και τόση σαφήνεια τα νοήματα των 
θείων Γραφών, ούτε δε υπήρξε εφάμιλλος του στην 
ετοιμολογία, την απλότητα, αλλά και στη φλόγα και τη δύναμη 
της ρητορείας. Υπήρξε ρήτορας θαυμαστός, λογοτέχνης 
απαράμιλλος, βαθύτατος και διεισδυτικότατος, ψυχολόγος και 
καταπληκτικός κοινωνιολόγος με αίσθημα χριστιανικής 
ισότητας, χωρίς προνομιούχους, με καθολική αδελφότητα. 
Ανήκει σ' αυτούς που φαίνονται «ὡς φωστῆρες ἐν 
κόσμῳ» (Προς Φιλιππησίους, 6' 15.). Δηλαδή σαν φωτεινά 
αστέρια μέσα στον κόσμο. 
 Να σημειώσουμε εδώ, ότι ο ιερός Χρυσόστομος 
πέθανε την 14η Σεπτεμβρίου, αλλά λόγω εορτής της 
υψώσεως του Τιμίου Σταυρού μετατέθηκε η εορτή της μνήμης 
του την 13η Νοεμβρίου.  

 
 

THE SUNDAY GOSPEL 
 

8th Sunday of Luke 
The Reading is from Luke 10:25-37 

 

 At that time, a lawyer stood up to put Jesus to the 
test, saying, "Teacher, what shall I do to inherit eternal 

life?" He said to him, "What is written in the law? 
How do you read?" And he answered, "You shall 

love the Lord your God with all your heart, and 
with all your soul, and with all your strength, 
and with all your mind; and your neighbor as 

yourself." And he said to him, "You have an-
swered right; do this, and you will live." 

 But he, desiring to justify himself, said to Jesus, "And who is 
my neighbor?" Jesus replied,  
 "A man was going down from Jerusalem to Jericho, and he 
fell among robbers, who stripped him and beat him, and departed, 
leaving him half dead. Now by chance a priest was going down that 
road; and when he saw him he passed by on the other side. So like-
wise a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on 
the other side. But a Samaritan, as he journeyed, came to where he 
was; and when he saw him, he had compassion, and went to him 
and bound up his wounds, pouring on oil and wine; then he set him 


