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ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΛΟΥΚΑ (Λουκ. 6, 31-36) 3 Ὀκτωβρίου 2021 

Ὁλόκληρη ἡ Ἁγία Γραφή ἀδελφοί μου, εἶναι ἕνας ἀμύθητος θησαυρός. Εἶναι τό 

πραγματικό θησαυροφυλάκιο τοῦ κάθε Χριστιανοῦ. Κάθε μέρα, εἰδικώτερα ὅμως 

κάθε Κυριακή, μᾶς παρουσιάζει ὁ Κύριος καί ἕνα μέρος ἐκ τῶν θησαυρῶν Του. Μέ 

αὐτόν τόν τρόπο μᾶς βοηθεῖ, νά κατανοοῦμε τά βαθύτερα νοήματα τῆς χριστιανικῆς 

πίστεως καί νά τά ἀξιολογοῦμε ἀναλόγως στήν διάρκεια τῆς ἑβδομάδος. Καί αὐτό, 

διότι οἱ Χριστιανοί ὀφείλουν νά εἶναι διαφορετικοί καί νά συμπεριφέρονται 

διαφορετικά ἀπό αὐτά πού ὑπαγορεύει ἡ κοινή γνώμη τοῦ κόσμου. Ὀφείλουν νά 

συμπεριφέρονται καί νά διαβιοῦν, σύμφωνα μέ τό Εὐαγγέλιο τοῦ Κυρίου. Τόν 

ἀκούσαμε στό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα: «Καθώς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν 

οἱ ἄνθρωποι, καί ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως». Αὐτό εἶναι τό μέτρο, σύμφωνα μέ 

τό ὁποῖο καλεῖται ὁ Χριστιανός νά τακτοποιεῖ, ὅλες τίς πνευματικές καί κοινωνικές 

του ὑποθέσεις καί συναλλαγές. Μέσα σ’αὐτόν τόν χρυσό κανόνα τοῦ Κυρίου μας, 

διακρίνουμε τήν ἀπόλυτη δικαιοσύνη τήν ὁποία Ἐκεῖνος θέλησε νά ἐγκαθιδρύσει 

στήν γῆ. Παράλληλα αὐτός ὁ κανόνας πού μᾶς ἔθεσε σήμερα τό Εὐαγγέλιο, δέν 

ἀφήνει τό παραμικρό κενό γιά ὅποιους δήποτε ἀποπροσανατολισμούς. Δέν χωρεῖ 

τήν παραμικρή παρεξήγηση καί παρερμηνεία. Ἁπλά, ὅπως θέλεις νά σοῦ φέρωνται 

οἱ ἄλλοι, ἔτσι νά φέρεσαι καί σύ σ’αὐτούς. Ὅτι ἐπιθυμεῖς νά σοῦ κάνουν οἱ ἄλλοι νά 

κάνεις καί σύ πρός αὐτούς. Ἁπλούστατα καί δικαιότατα πράγματα καί λογικώτατα, 

ἀλλά καί συμφερότατα. Θέλεις νά σέ μισοῦν, νά σέ περιφρονοῦν, νά σέ βρίζουν, νά 

σέ ἀδικοῦν, νά σέ κατατρέχουν, νά σέ ἐκμεταλλεύωνται, νά σέ ρεζιλεύουν καί νά σέ 

συκοφαντοῦν οἱ ἄλλοι; Ποτέ δέν τό θέλεις, ὅσο κακό κι’ἄν τούς ἔχεις κάνει. Ἐάν 

μελετήσουμε τόν Νόμο πού ἔδωσε ὁ Θεός στόν Μωϋσῆ, ὁ ὁποῖος εἶναι βασισμένος 

στίς Δέκα Ἐντολές, θά καταλάβουμε τήν βαρύτητα τοῦ: «Καθώς θέλετε ἵνα ποιῶσιν 

ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καί ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως».  Γιά παράδειγμα τό «Οὐ 

κλέψεις. Τό «Οὐ φονεύσεις» Τό «Οὐ ψευδομαρτυρήσεις, καί προπαντός, τό «Οὐ 

ἐπιθυμήσεις πάντα ὅσα τῶ πλησίων σου ἐστι», τί ἄλλο φανερώνουν, παρά τό ὅτι 

ὅπως θά ἤθελες νά φέρωνται οἱ ἄλλοι σέ σένα, νά φέρεσαι καί σύ σ’ἐκείνους; Ὁ 

Κύριος Ἰησοῦς ἀδελφοί μου, ἐπιβεβαιώνει μέ τόν Νόμο τοῦ σημερινοῦ εὐαγγελικοῦ 

ἀναγνώσματος τίς Δέκα Ἐντολές τοῦ Μωϋσέως. Ἄλλωστε ὁ Κύριος ἀπό τήν ἀρχή τῆς 

δημόσιας μεταξύ τῶν ἀνθρώπων ζωῆς Του, ἐνημέρωσε τά πλήθη ὅτι δέν ἦλθε γιά νά 

καταλύσει τόν Νόμο, ἀλλά νά τόν συμπληρώσει. Γιατί; Διότι καί ὁ μέν καί ὁ δέ, εἶναι 

δικές Του ἐντολές. Ἔχουν αἰώνια ἀξία καί ἀποσκοποῦν στήν σωτηρία ὁλοκλήρου τοῦ 

ἀνθρώπινου γένους. Οἱ Δέκα Ἐντολές εἶναι τό ἀρχαιότερο καί τελειότερο 

Καταστατικό, μέχρι τίς μέρες μας, ἀσχέτως ἄν οἱ σημερινοί ἀθεϊστές καί σύγχρονοι 
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ἀρνητές τῆς χριστιανικῆς πίστεως καί λατρείας, δέν τό δέχονται. Οἱ δεύτεροι μᾶλλον,  

παρερμηνεύουν καί ἀπορρίπτουν ὅσα τούς ἐμποδίζουν στό νά ζοῦν φιλήδονα, 

ὑλόφρονα καί ἀνήθικα καί τηροῦν μερικά ἀπό τά μεταλλαγμένα προσχήματα.  Ἄς μή 

ξεχνοῦμε ὅτι πολλοί λαοί, προπαντός οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες στωϊκοί φιλόσοφοι, στήν 

προσπάθειά τους νά ἐφαρμώσουν τίς ὅποιες νομοθεσίες τους, δανείστηκαν τό 

ἀρχαιότερο αὐτό Καταστατικό τοῦ Μωσαϊκοῦ Δεκαλόγου. Τό «ὅ σύ μισεῖς ἑτέρω μή 

ποιήσεις», εἶναι βασισμένο στά λόγια τοῦ Νομοθέτη Χριστοῦ.  Σύμφωνα μέ τήν Καινή 

Διαθήκη, οἱ ζῶντες ἐν ἀγάπη Χριστοῦ, δέν μποροῦν παρά νά τηροῦν πιστά τό: 

«Καθώς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καί ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως». Ἡ  

ὅλη διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ στηρίζεται στήν ἀγάπη, ἡ ὁποία εἶναι καθαρή καί 

ἀμόλυντη ἀπό θρησκευτικές παραπλανήσεις καί χριστιανικά ψευδο-ὑποκατάστατα. 

Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε νά ἀγαποῦμε τούς ἐχθρούς μας, νά προσευχόμεθα ἀκόμη καί γιά 

ἐκείνους πού θέλουν τό κακό μας καί νά εὐεργετοῦμε αὐτούς πού μᾶς μισοῦν. Γιατί; 

Διότι αὐτό κάνει κι’Ἐκεῖνος πού στέλνει τόν ἥλιο καί τήν βροχή σέ ὅσους Τόν ἀγαποῦν 

καί σέ ὅσους Τόν μισοῦν δίχως καμμίαν ἐξαίρεση. Καί ἄν τελικά τό κάνουμε, τότε θά 

ἐπιστρέψουμε στήν υἱοθεσία τοῦ Οὐρανίου Πατέρα μας. Ἀδελφοί μου, τό νά 

ἀγαποῦμε αὐτούς πού μᾶς ἀγαποῦν, τό νά βοηθοῦμε αὐτούς πού μᾶς βοηθοῦν, τό 

νά δίδουμε σέ κείνους πού περιμένουμε ἀνταπόδοση, εἶναι ἐκτός τοῦ 

σωτηριολογικοῦ κανόνα τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελίου. Αὐτό ὑποβιβάζει τόν ἄνθρωπο 

σέ ἕνα ἐμπορικό μάρκετινγκ, πού στερεῖται κάθε δυνατότητας πνευματικῆς 

ἀνάστασης. Συμφωνοῦμε ἀπόλυτα, ὅτι εἶναι δύσκολο νά ἀγαπᾶς καί νά βοηθεῖς 

αὐτόν πού ἐπιβουλεύεται τήν ζωή σου, πού σέ ἔβλαψε, πού σέ συκοφάντησε, πού 

σέ ἀδικεῖ, πού σκότωσε τόν ἀδελφό σου. Δύσκολα πράγματα καί ἀκατόρθωτα, θά πεῖ 

κάποιος. Δύσκολα, σίγουρα, ἀλλά ἀκατόρθωτα ὄχι. Ὑπῆρξαν ἄνθρωποι πού τά 

κατόρθωσαν ὅλα αὐτά καί χειρότερα, ὅμως ἡ ἀνταπόδοση ἦταν ἀσυγκρίτως 

μεγαλύτερη. Αὐτοί ἐκατόρθωσαν τό μέγιστο, τό ἅγιο, τό σωτήριο καί ἐπέτυχαν τόν 

σκοπό τῆς ζωῆς τους, τήν αἰώνια βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Τί μεγαλεῖον! Γιά τόν Χριστιανό 

πού ἀντλεῖ δύναμη ἀπό τόν Χριστό, ὅλα εἶναι κατορθωτά. Δύο μέσα χρησιμοποιεῖ ὁ 

Χριστός γιά νά μᾶς πείσει νά ἀγαποῦμε τούς ἐχθρούς μας, τόν μισθό πού μᾶς 

ἀναμένει καί τό παράδειγμα τοῦ ἐπουρανίου Πατρός μας. Γιά τό πρῶτο μᾶς λέγει: 

«ἔσται ὁ μισθός ὑμῶν πολύς», ὅταν ἀγαπήσετε τούς ἐχθρούς σας. Γιά τό δεύτερο, 

«ἔσεσθε Υἱοί ὑψίστου ὅτι αὐτός χριστός ἐστιν ἐπί τούς ἀχαρίστους καί πονηρούς». 

Καί τελικά τό συμπέρασμα΄ «Γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες, καθώς καί ὁ πατήρ ὑμῶν 

οἰκτίρμων ἐστί» Αὐτά τά δύο μέσα τά ὁποῖα ὑπερτεροῦν ἀσύγκριτα κάθε θυσίας, καί 



4 
 

κάθε ἀγώνα, καλούμεθα σήμερα νά βάλλουμε σέ ἐφαρμογή, ἐάν ὄντως 

ἐνδιαφερόμεθα γιά τήν αἰώνια ζωή καί μακαριότητα.   

SECOND SUNDAY OF LUKE (Luke 6:31-36) 3 October 2021 

The entire Holy Bible, my brethren, is a great treasure, the real treasury of every 

Christian. Every day, especially every Sunday, the Lord presents us with a portion of 

His treasure. Thus we are helped to understand the deeper meanings of the Christian 

faith and to respect them accordingly during the week. Christians must be different 

and behave differently from the public opinion of the world. They must behave and 

live according to the Gospel of the Lord. We heard Him in today's evangelical reading: 

“And just as you desire people to do for you, do also for them.” This is the measure 

according to which the Christian is called to settle all his spiritual and social matters. 

We see in this golden rule of our Lord the absolute righteousness which He wanted to 

establish on earth. This rule leaves not the slightest room for misunderstanding or 

misinterpretation. Simply, as you would like others to behave to you, likewise you 

behave to them. Simple, just and very reasonable, but also very beneficial. Would you 

want to be hated, despised, cursed, wronged, persecuted, exploited, despised and 

slandered by others? If we study the Law and the Ten Commandments that God gave 

to Moses, we will understand the importance of: “And just as you desire people to do 

for you, do also for them.” For example, “Do not steal”, “Do not kill”, "Do not give 

false testimony,” and above all, “Do not desire what belongs to your neighbour". 

What do these reveal other than that you should treat others as you would like them 

to treat you? My brethren, in today’s evangelical reading, the Lord Jesus affirms the 

Law given to Moses. After all, from the beginning of His public life among His people, 

the Lord informed the crowds that He had not come to abolish the Law, but to 

complete it. Why? Because both the Mosaic and the New Commandments are His. 

They both have eternal value and they both aim for the salvation of the whole human 

race. The Ten Commandments are the most ancient and perfect Constitution to this 

day, regardless of the fact that today's atheists and modern deniers of the Christian 

faith and worship do not accept it. They misinterpret and conceal what would prevent 

them from living sensually, arrogantly and immorally. Let us not forget that many 

peoples, especially the ancient Greek Stoic philosophers, in their attempt to 

implement their laws, borrowed this ancient Constitution of the Mosaic Decalogue. 

The "Whatever you hate, don’t do to others”, is based on the words of the Lawgiver 

Christ. According to the New Testament, those who live in the love of Christ cannot 

do otherwise than faithfully observe: “And just as you desire people to do for you, do 
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also for them”. The whole teaching of Christ is based on love, which is pure and 

undefiled by religious deceptions and pseudo-Christian substitutes. The Lord told us 

to love our enemies, to pray even for those who want our harm, and to work for those 

who hate us. Why? Because this is what the One who sends the sun and the rain does 

impartially for those who love Him and for those who hate Him. And if we do, then we 

will return to our Heavenly Father. My dear brethren, to love those who love us, to 

help those who help us, to give to those who are due recompense, lowers the person 

to the level of commercial transaction and deprives him of any possibility of spiritual 

resurrection. It is not part of the salutary rule of today’s Gospel. We totally agree that 

it is difficult to love and help the one who plots against your life, who hurts you, who 

slanders you, who wrongs you, who kills a member of your family. Impossible, many 

may say. Difficult, for sure, but not impossible. There were people who did all this and 

more, but their return was incomparably greater. They achieved the purpose of their 

life, salvation and the eternal kingdom of God. How magnificent! For the Christian who 

draws strength from Christ, everything is possible. Christ uses two means to persuade 

us to love our enemies, the reward that awaits us, and the example of our heavenly 

Father. First, he tells us: "For your reward will be great” when you love your enemies. 

Secondly, "You will be children of the Most High, for He is kind to the unthankful and 

evil." And the final conclusion: "Be ye merciful, just as your Father is merciful”. We 

are called today by these two means which make of surpassing worth every sacrifice 

and every struggle, if we really are interested in eternal life and bliss. 

Ἱερές Ἀκολουθίες 

Αὐτήν τήν Τετάρτη 6 Ὀκτωβρίου, ἀνήμερα τῆς Κοιμήσεως τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου 

Ἀποστόλου Θωμᾶ, θά τελέσωμε εἰς τόν Ἱερό Ναό μας  Ὄρθρο καί Θεία Λειτουργία 

ἀπό τίς 8.00 μέχρι τίς 9.30 τό πρωῒ.   

Θεία Λειτουργία στήν Ἀγγλική 

Κάνουμε γνωστό ὅτι τό ἐρχόμενο Σάββατο 9 Ὀκτωβρίου, ἀνήμερα τοῦ Ἁγίου 

Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ  Ἀλφαίου καί ὥρα 6-7 τό βράδυ θά τελέσωμε τήν Θεία 

Λειτουργία στήν ἀγγλική γλῶσσα. Εἶναι μιά ἰδιαίτερη πνευματική εὐκαιρία νά 

συμμετάσχωμε ὅλοι καί νά λάβουμε τίς εὐλογίες τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου. 

 

Μελέτη Ἁγίας Γραφῆς 

Τό βράδυ τῆς Τετάρτης 7-8 θά ἔχουμε τήν Μελέτη Ἁγίας Γραφῆς στούς χώρους τοῦ 

Ἐνοριακοῦ μας Κέντρου. Τά θέματα εἶναι πάντα ἐπίκαιρα καί μᾶς βοηθοῦν στόν 

πνευματικό μας ἀγῶνα. 
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Church Services 

This Wednesday 6th October, Day of the Falling Asleep of the glorious Apostle 

Thomas, Matins and Divine Liturgy, 8am - 9.30am. 

Divine Liturgy in English 

Next Saturday 9th October, Day of Saint Apostle James of Alphaeus, Divine Liturgy in 

English, 6pm – 7pm. It is a special spiritual opportunity for all of us to participate and 

receive the blessings of the Holy Apostle. 

Study of the Holy Bible 

On Wednesday evening, Holy Bible Study in our Parish Centre premises, 7pm – 8pm. 

The issues are always up to date and help us in our spiritual struggle. 

Πῶς πλέκουμε τό Κομβοσκοίνι; 

Τήν περασμένη Τετάρτη τό βράδυ ἔλαβε χώρα στήν ἐνοριακή μας αἴθουσα τό πρῶτο 

μάθημα πλεξίματος κομβοσκοινιοῦ, ὑπό τοῦ Μοχαχοῦ π. Ἀντωνίου. Πάνω ἀπό ἑκατό 

νέοι καί παιδιά συγκεντρώθηκαν καί ἔδειξαν τό ἐνδιαφέρον τους νά μάθουν. Μέ 

μεγάλη ὑπομονή ὁ π. Ἀντώνιος προσπάθησε νά μᾶς δείξει τόν εὐλογημένο τρόπο, 

διά τοῦ ὁποίου θά μποροῦσαν οἱ ἐνδιαφερώμενοι νά τό ἐπιτύχουν. Ὁ π. Μιχαήλ 

εὐχαρίστησε τόν π. Ἀντώνιο γιά τήν ὑπομονή του καί τόν παρακάλεσε νά συνεχίσει 

τά μαθήματα. Τόσο ὁ π. Ἀντώνιος, ὅσο καί ὁ π. Μιχαήλ, μᾶς μίλησαν ἐκτενῶς γιά τήν 

ὠφέλεια πού λαμβάνει ὁ ἄνθρωπος, μέσω τοῦ πνευματικοῦ αὐτοῦ ἐργαλείου πού 

λέγεται κομβοσκοίνι. Κατά κοινή ὁμολογία, ἡ ἀθρόα προσέλευση τοῦ μεγάλου 

ἀριθμοῦ συμμετεχόντων, μᾶς συγκίνησε ἰδιαιτέρως. Εὐχόμεθα ὅπως ὁ Θεός, 

βοηθήσει τά νιάτα τῆς ἐποχῆς τοῦ αὐτοματισμοῦ, νά χαλαρώσουν καί μέσω τῆς 

ὑπομονῆς, νά ἀποκτήσουν τήν διαρκή ἐπικοινωνία τους μέ τόν Θεό. 

How do we knit the Prayer rope? 

Last Wednesday night in our Parish Hall, the first class in how to knit prayer ropes was 

given by the Monk Fr. Antoniou. More than a hundred young people and children 

gathered and showed their interest in learning. With great patience, Fr. Antonios 

endeavoured to show us the blessed way. Fr. Michael thanked Fr. Antonios for his 

patience and asked him to continue the lessons. Both Fr. Antonios and Fr. Michael 

spoke extensively to us about the benefit that man receives through this spiritual tool 

called a Prayer Rope. By common confession, the large number of participants who 

came along was very moving. May God help the youth of this age of automation to 

relax, and through patience, gain their constant communication with God. 

Δωρεές 

Μιχαήλ Κιοσόγλου εἰς μνήμην τῆς ἀειμν. ἀδελφῆς του Σταυρούλας Λούλια $1000 
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Ἀνώνυμος   πρός τήν Κιβωτό τοῦ Κόσμου     $1000 

Ἀνώνυμος   γιά τά καθημερινά σισίτια τῆς Μητροπόλεως Πειραιώς $1000 

Οἰκ. Πούπουλα  εἰς μνήμην τῆς ἀειμνήστου μητέρας τους Καλλιόπης $  300 

Καλλιόπη Κοτζιᾶ εἰς μνήμην τῆς μητρός της καί τοῦ θείου της Κων/τίνου $  100 

Ἑλένη Νικολοπούλου εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της Χαραλάμπους   $  100 

Μαρία Παναγιωτοπούλου εἰς μνήμην τῆς γιαγιᾶς της Μαρίας Πιζημόλα  $  100 

Κοσμάς καί Εἰρήνη Τούτση εἰς μνήμην τῆς ἀειμνήστου Σταυρούλας Λούλιας $    20 

Πολύ εὐχαριστοῦμε τούς ἐπωνύμους καί ἀνωνύμους δωρητές, πού προσφέρουν μέ 

ὅλη τους τήν καρδιά γιά τίς ἀνάγκες τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν ἐνδεῶν συνανθρώπων 

μας.  

We are very grateful to all the donors, eponymous and anonymous, who offer with all 

their hearts for the needs of the Church and our fellow human beings. 

 

Τά πάθη, “παράσιτα στήν προσευχή” 

Γέροντα, ὅταν ἔχω ἐμπάθεια, μπορεῖ νά δουλέψει ἡ καρδιά μου στήν προσευχή; Πῶς 

νά δουλέψει ἡ καρδιά σου στήν προσευχή, ὅταν ἔχει μέσα της πάθη; Νά, πάρε ἕνα 

σκουριασμένο καλώδιο καί σύνδεσέ το μέ τό τηλέφωνο. Μπορεῖς νά συνεννοηθεῖς; 

Βραχυκυκλώνεται, βουῒζει.  Καί ὁ ἄνθρωπος ὅταν ἔχει μέσα του σκουριές, πάθη, ἔχει 

βραχυκυκλώματα στήν πνευματική ζωή. Μόνος του βραχυκυκλώνετα. Χρειάζεται νά 

προσέξει τήν ὑπερηφάνεια, τόν ἐργωϊσμό, τό θέλημα, τήν ἀναίδεια. Γιατί, ἄν εἶναι 

κυριευμένος ἀπό αὐτά, δέν εἶναι δυνατόν νά τόν ἐπισκευθεῖ ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ, ὥστε 

νά μπορέσει νά προσευχηθεῖ. Τά πάθη εἶναι παράσιτα πού ἐμποδίζουν τήν θεία 

ἐπικοινωνία, Ἄν δέν φύγουν τά παράσιτα, πῶς θά μπορέσει ὁ ἄνθρωπος νά 

ἐπικοινωνίσει μέ τόν Θεό; Ὅταν ὑπηρετοῦσα στό στρατό ἐκεῖ στίς Διαβιβάσεις, ὅταν 

κάποιος εἶχε παράσιτα, τοῦ λέγαμε: «Σήματά σου «μηδέν», σήματά σου «ἕνα»(1). 

Ἐλέγξατε καί ἐπαναλάβετε, ἀκατανόητον τό σῆμα σας». Ἀπό τά παράσιτα δέν 

ἀκουγόταν ὁ ἄλλος. Ἔπρεπε τά σήματα νά εἶναι πάνω ἀπό «τρία». Τά σήματα 

«πέντε»ἀκούγονταν πολύ καλά, ἡ ἐπικοινωνία πήγαινε ρολόϊ. Διαφορετικά, φώναζε-

φώναζε, ἀλλά δέν ἀκουγόταν, γιατί δέν ἦταν καλά δικτυωμένος. Ἔπρεπε πρῶτα νά 

δικτυώσει τόν πομπό μέ τόν δέκτη τοῦ ἀσυμάρτου του καί μετά νά δικτυωθεῖ στήν 

ἴδια συχνότητα μέ τό Κέντρο. Ἔτσι καί γιά δικτυωθοῦμε μέ τόν Θεό, πρέπει νά 

συντονίσουμε τόν πομπό μας στήν ἀγάπη καί τόν δέκτη μας στήν ταπείνωση, γιά νά 

μᾶς ἀκούει ὁ Θεός καί νά Τόν ἀκοῦμε, γιατί σ’αὐτήν τήν συχνότητα ἐργάζεται ὁ Θεός. 

Ἀγάπη-Ταπείνωση.  Ὁ ἄνθρωπος πρέπει νά ἐργασθεῖ, ὅσο μπορεῖ, ὥστε νά πιάσει 
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τήν συχνότητα αὐτή. Τότε θά ἔχει ἐπαφή μέ τόν Θεό καί ὁ νοῦς του θά εἶναι συνέχεια 

στόν Θεό. Εὔχομαι νά ἀποκτήσετε αὐτήν τήν θεία ἐπαφή. Ἀμήν. 

The passions, “parasites in prayer” 

Elder, when I have passion, can my heart work in prayer? “How can your heart work 

in prayer when it has passions in it? Here, take a rusty cable and connect it to the 

phone. Can you communicate? It short-circuits, buzzes. So it is with man who has rust-

passions in his heart and short-circuits in his spiritual life. He needs to pay attention 

to pride, arrogance, self-will, shamelessness. Because if he is possessed by them, it is 

not possible for him to be visited by the Grace of God so that he can pray. Passions 

are parasites that hinder divine communication: if the parasites do not go away, how 

can man communicate with God? When I was serving in the army at the Signals Corps, 

we would tell anyone who had parasites: “Your signals are "zero", your signals are 

"one" (1). Check it out and repeat, your signal make no sense”. Because of the 

parasites, communication was not possible. The signals had to be more than "three". 

The "five" signals sounded very good, the communication ran like clockwork. 

Otherwise, he was shouting but could not be heard, because he was not well 

connected. He had to first connect the transmitter with the receiver of his wireless 

and then connect at the same frequency as the Centre. God works at the frequency: 

Love-Humility. Thus, in order to connect with God, we must tune our transmitter to 

love and our receiver to humility, so that God hears us and we listen to Him. Man 

should work as hard as he can to achieve this frequency. Then he will be able to make 

contact with God and his mind will be constantly on God. I wish you success in 

achieving this divine communication. Amen”.  

A PRAYER ROPE 

 


	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ- ΕΝΟΡΙΑ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΝΟΡΓΟΥΝΤ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ
	GREEK ORTHODOX COMMUNITY & PARISH OF PROPHET ELIAS NORWOOD & EASTERN SUBURBS INC
	O ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
	THE WORD OF GOD
	WEEKLY MAGAZINE
	DATE: 03-10-21 YEAR: 38 NUMBER: 1881
	Web Page: prophetelias.org.au
	facebook: facebook.com/propheteliasnorwood
	Email: prophetelias@esc.net.au
	facebook: facebook.com/propheteliasnorwood
	Email: prophetelias@esc.net.au
	87 BEULAH RD. NORWOOD SA 5067 P.O. BOX 277, KENT TOWN SA 5071
	ALL CORRESPONDENCE TO THE HON. SECRETARY

