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 Ἰακώβου ἀποστόλου τοῦ ἀδελφοθέου (63).  
 

 άγιος Ιάκωβος ήταν υιός του Ιωσήφ του Μνήστορος […]. 
Ευλογήθηκε παρά Θεού όταν ήταν ακόμη στην κοιλία της 
μητρός του, και υπήρξε τόσο δίκαιος στον βίο του ώστε όλοι 
οι Εβραίοι τον αποκαλούσαν «Δίκαιο» και «Ωβλία», που στα 
εβραϊκά σημαίνει «προμαχών λαού» και «δικαιοσύνη». Από 
την παιδική ήδη ηλικία, ο Ιάκωβος έζησε με την πιο αυστηρή 
άσκηση. Δεν έπινε κρασί ούτε άλλα δυνατά ποτά. Μιμούμε-
νος τον άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, δεν έτρωγε ποτέ τίποτε 
από όσα έχουν πνοή ζωής μέσα τους. Ξυράφι ποτέ δεν πέρα-
σε επί της κεφαλής του, όπως ορίζει ο Νόμος για όσους αφιε-
ρώνονται στον Θεό (Αριθ. 6, 5). Ποτέ του δεν λουζόταν και 
δεν χριόταν με έλαιο, προκρίνοντας τη μέριμνα της ψυχής έ-
ναντι εκείνης του σώματος. 
 

ετά την Ανάληψη του Κυρίου, οι Απόστολοι ομοφώ-
νως εξέλεξαν τον δίκαιο Ιάκωβο πρώτο επίσκοπο Ιεροσολύ-
μων. […] Προήδρευσε της Αποστολικής Συνόδου και σχετι-
κά με το αν πρέπει να περιτέμνονται οι εθνικοί που ασπάζο-
νταν τη χριστιανική πίστη, πρότεινε να μην επιβαρύνονται οι 
προσήλυτοι με τις επιταγές του παλαιού Νόμου αλλά να τους 
ζητηθεί να απέχουν μόνον της πορνείας και των ειδωλοθύ-
των (Πράξ. 15, 20). Συνέταξε επίσης την επιστολή που φέρει 
το όνομά του στην Αγία Γραφή. Στην επιστολή αυτή διορθώ-
νει όσους θεωρούν τον Θεό ως αιτία των κακών […] (Ιακ. 1, 
13-14).    Προτρέπει   επίσης   τους   χριστιανούς   να   μην   περιορι- 
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γαλ. α΄ 11-19) 
 
 
 

    ᾿Αδελφοί, γνωρίζω ὑμῖν τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν 
ὑπ᾿ ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστι κατὰ ἄνθρωπον· οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ 
ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτὸ οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι᾿ ἀποκα-
λύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἠκούσατε γὰρ τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν 
ποτε ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ, ὅτι καθ᾿ ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν ἐκ-
κλησίαν τοῦ Θεοῦ καὶ ἐπόρθουν αὐτήν, καὶ προέκοπτον ἐν τῷ 
Ἰουδαϊσμῷ ὑπὲρ πολλοὺς συνηλικιώτας ἐν τῷ γένει μου, πε-
ρισσοτέρως ζηλωτὴς ὑπάρχων τῶν πατρικῶν μου παραδό-
σεων. Ὅτε δὲ εὐδόκησεν ὁ Θεὸς ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μη-
τρός μου καὶ καλέσας διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ ἀποκαλύψαι τὸν 
υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοί, ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, 
εὐθέως οὐ προσανεθέμην σαρκὶ καὶ αἵματι, οὐδὲ ἀνῆλθον εἰς 
Ἱεροσόλυμα πρὸς τοὺς πρὸ ἐμοῦ ἀποστόλους, ἀλλὰ ἀπῆλθον 
εἰς Ἀραβίαν, καὶ πάλιν ὑπέστρεψα εἰς Δαμασκόν. Ἔπειτα με-
τὰ ἔτη τρία ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα ἱστορῆσαι Πέτρον, καὶ ἐ-
πέμεινα πρὸς αὐτὸν ἡμέρας δεκαπέντε· ἕτερον δὲ τῶν ἀπο-
στόλων οὐκ εἶδον, εἰ μὴ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ Κυρίου.  
 
 

στούν στην ομολογία της πίστεώς τους στον Χριστό, αλλά να 
ακτινοβολεί η πίστη τους μέσα από τα έργα της αρετής […] 
(Ιακ. 2, 26). Προσθέτει πολλές άλλες συμβουλές για το πώς 
να διάγει κανείς βίο θεάρεστο και να αποκτήσει τη σοφία την 
παρά Θεού, διδάσκοντάς μας να αναγνωρίζουμε εν παντί το 
δώρο του Κυρίου […] (Ιακ. 1, 17). Ο άγιος Ιάκωβος συνέταξε 
επίσης τη θεία Λειτουργία, που φέρει το όνομά του και απο-
τελεί πηγή όλων των λειτουργιών της Ορθοδόξου Εκκλησίας. 
 

ερί το έτος 62, η Ιουδαία βρισκόταν σε αταξία και α-
ναρχία  […]·  οι Εβραίοι, που είχαν αποτύχει στην απόπειρά 
τους   να   θανατωθεί   ο   Παύλος   (Πράξ.   25-26),   στράφηκαν  κα- 
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τά του Ιακώβου, του οποίου η φήμη ως δικαίου έκανε τον 
λαό να εμπιστεύεται το κήρυγμά του. […] Παρουσιάστηκαν 
τότε στον επίσκοπο Ιεροσολύμων, πλήρεις υποκρισίας […] 
και του είπαν: «Παρακαλούμεν σε, τον δίκαιο και αμερόλη-
πτο, να προτρέψεις τον λαό που σύντομα θα συναθροιστεί για 
το Πάσχα να μην υποπέσει σε πλάνη σχετικά με το πρόσωπο 
του Ιησού. Παρακαλούμεν σε να ανέλθεις στο πτερύγιο του 
ναού ώστε να σε βλέπει και να σε ακούει όλος ο λαός, και οι 
εθνικοί ακόμη που θα συγκεντρωθούν για την εορτή». 
 

ταν ο Ιάκωβος ανέβηκε στο πτερύγιο του ναού, οι 
γραμματείς και οι φαρισαίοι του φώναξαν μέσα από το πλή-
θος: «Ειπέ ημίν, δίκαιε, εις τι να πιστεύσωμεν διότι ο λαός 
πλανάται και ακολουθεί Ιησούν τον σταυρωθέντα. Φανέρωσέ 
μας ποιος είναι αυτός ο Ιησούς». Ο δε Ιάκωβος, με στεντόρεια 
φωνή απάντησε: «Διατί με ερωτάτε διά τον Υιόν του Ανθρώ-
που; Εκείνος κάθεται τώρα στον ουρανό, δεξιά της Δυνάμεως 
του Πατρός Του και θα έλθει πάλι καθεζόμενος επί νεφελών 
για να κρίνει εν τη δικαιοσύνη Του την οικουμένην άπασα». 
 

ολλοί ήταν εκείνοι οι οποίοι πίστεψαν στη μαρτυρία 
του Ιακώβου και ανέκραξαν: «Ωσαννά τω υιώ Δαβίδ!» Οι 
γραμματείς όμως και οι φαρισαίοι έτριξαν τους οδόντας και 
φώναξαν: «Ως και ο Δίκαιος επλανήθη!» Έτρεξαν στο πτερύ-
γιο του ναού και έριξαν καταγής τον Δίκαιο […]. Παρά το ύ-
ψος από το όποιο έπεσε, ο Ιάκωβος δεν σκοτώθηκε πέφτο-
ντας και οι Ιουδαίοι άρχισαν να τον λιθοβολούν. Ο άγιος ση-
κώθηκε και γονατίζοντας ανέκραξε προς τον Θεό […]: «Ικε-
τεύω σε Θεέ μου και Πατέρα επουράνιε, άφες αυτοίς, ου γαρ 
οίδασι τι ποιούσιν!» 

 

ι ενώ προσευχόταν για τους διώκτες και δημίους του, 
ένας    Ιουδαίος   από   το   πλήθος   […]   πήρε   το   ξύλο   με   το   οποίο  
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στράγγιζαν τα υφάσματα, τον κτύπησε στην κεφαλή και έτσι 
ο Ιάκωβος ο Δίκαιος μαρτύρησε την πίστη του στον Σωτήρα 
Χριστό. Τον ενταφίασαν επί τόπου κοντά στον Ναό. […] 
(Πηγή: Πεμπτουσία, από το Νέο Συναξαριστή της Ορθοδόξου 

Εκκλησίας, Οκτώβριος, εκδ. Ίνδικτος, σ. 273-275) 
 

  
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)  ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Ι. Ν. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΡΑΥΡΩΝΑΣ         
Τρίτη 25 Οκτωβρίου, 5:30 μ.μ. Μέγας Πανηγ. Εσπερινός   
Τετάρτη 26 Οκτωβρίου, 7:00 π.μ. Όρθρος και Πανηγυρική  

                                                 Θεία Λειτουργία  
2)  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Θ.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  
Τετάρτη 26 Οκτωβρίου, Άγιος Δημήτριος Βραυρώνας &  
                                       Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Παρασκευή 28 Οκτωβρίου, Άγ. Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Σάββατο 29 Οκτωβρίου, Άγ. Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ.   

3)  ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ  ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ  ΟΣΙΟΥ  ΔΑΥΙΔ  
            ΤΟΥ  ΕΝ  ΕΥΒΟΙΑ  (εντός  του  Ιερού  Ναού  μας) 
Δευτέρα 31 Οκτωβρίου, 6:00 μ.μ. Αγιασμός και Μέγας  
                                                           Πανηγυρικός Εσπερινός                                                
Τρίτη 1η Νοεμβρίου, 7:00 π.μ. Όρθρος και Πανηγυρική  
        Θεία Λειτουργία & 5:00 μ.μ. Μεθέορτος Εσπερινός και  
                                           Ιερά Παράκληση στον Όσιο Δαυίδ 
4)   ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ   ΕΚΔΡΟΜΗ   
Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ιερού Ναού μας 
διοργανώνει την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022 Ημερήσια Προ-
σκυνηματική Εκδρομή στην Ιερά Μονή Οσίου Δαυίδ και 
στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Ρώσου στη Βόρεια Εύ-
βοια. Ώρα αναχώρησης 7:00 π.μ. από τον Άγιο Νικόλαο. Τι-
μή εισιτηρίου 30 €. 
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