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ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (1, ΚΟΡ. 9, 2-12) 23 Αὐγούστου 2020 

Εἶναι παρατηρημένο ἀγαπητοί ἀδελφοί, ὅτι κάθε φορά πού γίνεται κάποιο 

χριστιανικό καί πνευματικό ἔργο, ὁ πονηρός διάβολος, στενοχωρεῖται καί 

προσπαθεῖ νά βρεῖ ἀντίποινα. Ἔχει δέ ἀνακαλύψει μέσα ἀπό τίς σκοτεινές σελίδες 

του, ὅτι τό πλέον ἀποτελεσματικό ὅπλο σ’αὐτήν τήν περίπτωση, εἶναι ἡ 

συκοφαντία. Ὅπως ἐνθυμῆστε, αὐτό ἦταν τό ὅπλο, πού εἶχε χρησιμοποιήσει γιά νά 

στρέψει τούς Πρωτοπλάστους, ἐναντίον τοῦ Θεοῦ. Οἱ Κορίνθιοι τῶν πρώτων 

χριστιανικῶν χρόνων, εἶχαν δημιουργήσει πολλά προβλήματα στόν Ἀπόστολο 

Παῦλο. Συχνά ἐπηρεάζονταν ἀπό ψευδοδιδασκάλους, οἱ ὁποῖοι ἐκινοῦνταν ἀπό 

ἁμαρτωλά ἐλατήρια καί σέ κάθε εὐκαιρία προσέβαλλαν καί συκοφαντοῦσαν τόν 

Ἀπόστολο. Μέ στενοχώρια, ἄκουγε τίς πονηρές καί κακόβουλες συκοφαντίες, ὁ 

Ἀπόστολος. Τόν ἴδιο δέν τόν ἐνδιέφερε, ἀλλά ἐκατάλαβε ὅτι γινόταν μεγάλη 

πνευματική ζημιά στήν νεοσύστατη Ἐκκλησία τῆς Κορίνθου. Διά τοῦτο καί ἔγραψε 

τήν ἐπιστολή, τῆς ὁποίας μέρος ἀκούσαμε σήμερα στούς Ἱερούς Ναούς μας, μέσω 

τῆς ὁποίας ἀπολογεῖται εὐθέως καί πληροφορεῖ τούς Κορινθίους μέ σαφήνεια γιά 

τήν ἀποστολικότητά του. Ἐάν γιά παράδειγμα –λέγει- δέν εἶμαι Ἀπόστολος γιά 

ἄλλους, γιά σᾶς ὅμως, πού ἐπήρατε ἀπό μένα τό φῶς τῆς Πίστεως, εἶμαι 

κανονικότατος Ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ. Ἐσεῖς εἴσασθε ἡ σφραγῖδα, πού βεβαιώνει 

τήν ἀποστολή μου. Αὐτή εἶναι ἡ ἀπολογία μου σέ ὅσους ἐρευνοῦν καί 

ἀμφιβάλλουν ἐάν εἶμαι Ἀπόστολος. Ἀφοῦ λοιπόν εἶμαι Ἀπόστολος, δέν ἔχω τό 

δικαίωμα νά τρώγω καί νά πίνω μαζί μέ τούς συνεργούς μου στά σπίτια τῶν 

Χριστιανῶν; Δέν δικαιοῦμαι ἐπίσης νά ἔχω καί ἐγώ κάποιο πρόσωπο μαζί μου, γιά 

νά μέ βοηθεῖ,στήν ἱεραποστολή, ὅπως γίνεται μέ τούς ἄλλους Ἀποστόλους καί μέ 

τούς ἀδελφούς τοῦ Κυρίου καί τόν Πέτρο; Ἤ μήπως μόνο ἐγώ καί ὁ Βαρνάβας δέν 

δικαιούμεθα νά μήν ἐργαζόμεθα γιά τήν συντήρησή μας καί νά ζοῦμε ἀπό τίς 

προσφορές τῶν πιστῶν;  Αὐτά εἶναι μόνο λίγα ἀπό ὅσα ἀποδεικτικά εἶχε, γιά τό 

πῶς ἐνεργοῦσαν οἱ ἄλλοι Ἀπόστολοι. Μέ αὐτό καλεῖ τούς Κορινθίους νά σκεφθοῦν 

ἀπό μόνοι τους καί νά καταλάβουν ὅτι ἀδίκως τόν συκοφαντοῦν. Ἀδίκως ψάχνουν 

νά τοῦ βροῦν ψεγάδια, πού θά ἀποδείκνυαν ὅτι δέν εἶναι Ἀπόστολος. Ὁ τρόπος 

πού χρησιμοποιεῖ ὁ Ἀπόστολος εἶναι ἤρεμος, διότι προέρχεται ἀπό μία ἀγαπῶσαν 

καρδίαν. Προέρχονται ἀπό μιά ψυχή πού ἦταν βέβαιη γιά τήν ἀθωότητα τῆς 

ἀποστολῆς της. Οὔτε ἐκρήξεις καί θυμούς καί κατάρες καί φοβερισμούς, καί 

ἀντιδικίες καί δικαστήρια, διότι σκοπός δέν ἦταν νά ἐξουθενώσει τούς συκοφάντες 

του, ἀλλά γιά νά λάμψει ἡ ἀλήθεια. Μόνο μέ τόν ἤρεμο τρόπο καί μέ ἁπλά λόγια, 
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θά μποροῦσαν νά ὠφεληθοῦν οἱ πιστοί. Καλά εἶναι νά διδαχθοῦμε ὅλοι μας ἀπό 

αὐτήν τήν ἤρεμη στάση τοῦ Ἀποστόλου, ἐναντίον τῶν κατηγόρων μας καί ἄς 

χρησιπομοιήσουμε τήν ἴδια συμπεριφορά. Ἄς μή προσπαθοῦμε νά βροῦμε τό δίκιο 

μας μέ τρόπους καί μεθόδους πού δέν εἶναι σύμφωνοι μέ τό χριστιανικό μας 

φρόνημα γιά τήν ὑπεράσπισή μας. Γιά νά γίνει ὅμως πραγματικότητα αὐτή ἡ ἤπια 

συμπεριφορά, χρειάζεται νά ἔχουμε ἐπικοινωνία μέ τόν Χριστό. Μέ Ἐκεῖνον, πού 

πρῶτος κατηγορήθει ἐντελῶς ἀναιτίως, ὅσο κανείς ἄλλος στήν γῆ. Νά Τόν 

παρακαλοῦμε νά μᾶς φωτίζει γιά νά ἀπαντοῦμε μέ ἠρεμία καί σταθερότητα στούς 

κατηγόρους μας. Παράλληλα νά μᾶς ἐμπνέει μέ τήν σοφία Του, γιά νά φωτίζουμε 

μέ ταπείνωση καί τό περιβάλλον μας, περί τῆς ἀληθείας τῶν πραγμάτων. Ἡ ἐπαφή 

αὐτή μέ τόν Κύριο καί ἡ ἐξάρτηση ὁλόκληρης τῆς ζωῆς μας ἀπό Ἐκεῖνον, θά μᾶς 

λυτρώνει ἀπό πολλές περιπέτειες πού πολλάκις ὑποφέρουμε ἀπό ψευδεῖς 

κατηγορίες τῶν πονηρῶν ἀνθρώπων. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἀδελφοί μου, 

προσπαθεῖ νά προστατεύσει τήν Ἐκκλησία τῆς Κορίνθου ἀπό τούς διάφορους 

ψευδοαποστόλους τῆς ἐποχῆς του. Δυστυχῶς, ποτέ δέν σταμάτησαν νά ὑπάρχουν 

αὐτοί, σ’ὅλες τίς ἐποχές, ἀλλά καί στήν δική μας σήμερα. Πρός τοῦτο καί σήμερα 

σπεύδει ἡ Ἐκκλησία νά προστατεύσει τά μέλη της ἀπό τήν πλειάδα αἱρέσεων καί 

σχισμάτων καί κακοδοξιῶν πού ἀπειλοῦν πανταχόθεν νά πλήξουν τήν κανονική 

Ὀρθόδοξον Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μας. Ἐμεῖς οἱ βεβαπτισμένοι Ὀρθόδοξοι 

Χριστιανοί, ὀφείλουμε νά προστατεύσουμε τήν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου, ἀνόθευτη 

καί νά μήν συγκινωνοῦμε μέ αἱρετικούς καί σχισματικούς καί ξένους  τῆς 

Ὀρθοδόξου χριστιανικῆς πίστεως καί λατρείας. Μᾶς προσκαλεῖ ὁ σημερινός 

Ἀπόστολος, νά μελετοῦμε καί νά προσευχώμεθα στόν Κύριο, νά μᾶς προστατεύει 

ἀπό αὐτούς τούς πνευματικά ἀδυνάτους ἀνθρώπους καί τούς «ψευταδέλφους». 

Νά μᾶς φωτίζει νά πορευόμαστε μέ ἀγάπη καί σοφία καί σύνεση, πρός δόξαν 

Κυρίου. 

ELEVENTH SUNDAY OF MATTHEW (1 Cor.9, 2-12) 23rd August 2020 

It has been observed, dear brothers and sisters, that every time a Christian and 

spiritual work is done, the wily devil gets upset and tries to find revenge. He has 

discovered that his most effective weapon is slander. Remember, this is the weapon 

he used to turn the First-Created against God. The Corinthians of the first Christian 

years had created many problems for the Apostle Paul. They were often influenced 

by false teachers who had sinful motives and at every opportunity insulted and 

slandered the Apostle. He would hear with sorrow the wicked and malicious 
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slanders. He wasn’t concerned for himself, but he understood that great spiritual 

damage would be done to the newly-formed Church of Corinth. That is why he 

wrote the letter, part of which we heard today in our Holy Churches, straight-

forwardly defending himself and informing the Corinthians clearly about his 

apostleship. For example, he says: whether or not I am an Apostle for others, that is 

not the matter at hand, but I am definitely an Apostle of Christ for you, who have 

received from me the light of the Christian Faith. You are my certification that 

assures everyone of my apostolic authenticity. This is my defence to those who 

examine me: Since I am an Apostle, do I not have the right to eat and drink with my 

companions in the homes of Christians? Am I not also entitled to have a person with 

me, to help me in the Mission, as do the other Apostles and brothers of the Lord and 

Peter? Or do only Barnabas and I have no right to not do other work for our living 

and to live by the offerings of the faithful?   These are only a few of the ways he 

compares himself with how other Apostles acted. In this way, he invites the 

Corinthians to think for themselves and to understand that they are unjustly 

slandering him; unjustly looking for flaws to prove that he is not an Apostle. The 

Apostle uses calmness, because his defense springs from a loving heart and a soul 

confident in the innocence of its mission. The Apostle’s aim was not to destroy his 

slanderers, but to make the truth shine. Only in a calm way and with simple words 

could the faithful benefit. It is good for all of us to learn from this calm attitude of 

the Apostle and to use the same behaviour towards our accusers. Let us not try to 

justify ourselves in ways and means that are not in line with our Christian thinking. 

In order to achieve this gentle behaviour, we need to have communication with 

Christ - the One who, more than anyone else under the sun, has been vilified without 

just cause. We should ask Him to enlighten us how to respond to our accusers calmly 

and steadfastly; and at the same time, to inspire us with His wisdom so that with 

humility, we can enlighten those around us about the truth of things. This contact 

with the Lord and the dependence of our whole life on Him will save us from many 

of the incidents that we often endure from false accusations of wicked people. The 

Apostle Paul, my brethren, is trying to protect the Church of Corinth from the 

various false apostles of his day. Unfortunately, they have never ceased to exist 

throughout the ages. To this day, the Church hastens to protect her members from 

the multitude of heresies and schisms that threaten from all sides to damage the 

canonical Orthodox Church of Christ. We baptized Orthodox Christians must defend 

the truth of the Gospel, pure and unaffected by heretics and schismatics and those 
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foreign to Orthodox Christian faith and worship. The Apostle invites us today to 

study and to pray to the Lord for protection from these spiritually weak people and 

"false brothers". May he enlighten us to walk with love and wisdom to the glory of 

the Lord. 

Ἡ μεγάλη πανήγυρις τῆς Ὀρθοδοξίας μας στόν Προφήτη Ἠλία Νόργουντ 
Ἡ Παναγία εἶναι τό πνευματικό στόλισμα τῆς ὀρθοδοξίας. Γιά μᾶς τούς Ἕλληνες σέ ὅλο 
τόν κόσμο, εἶναι ἡ πονεμένη μητέρα, ἡ παρηγορήτρια κ’ ἡ προστάτρια, πού μᾶς 
παραστέκεται σέ κάθε περίσταση. Μέ λαμπρότητα καί κατάνυξη, μέ ὕμνους καί ὡδές 
πνευματικές, μέ μεγαλυνάρια καί ἐξαποστειλάρια, μέ αἴνους καί ἐγγώμια καί μύρα τῆς 
καρδιᾶς μας,  συνοδεύσαμε τήν Κυρίαν Θεοτόκον μέχρι τοῦ καταστόλιστου τάφου. Δέν 
εἴμαστε μόνοι. Μᾶς συντρόφευε ἡ κατά πάντα ὁρατή παρουσία τοῦ Υἱοῦ Της, ἡ ἀόρατη 
ἀποστολική ἐπιστασία,  καθώς καί ἡ λεγεών δορυφορούμενων Ἀρχαγγέλων καί 
Ἀγγέλων  μέ τούς συμπατριῶτες μας, Διονύσιο τόν Ἀρεοπαγίτη,  Ἰερόθεο καί Τίτο, 
συμπροσευχομένους. Ἡ πορεία μας ἄρχισε μέ τόν πανηγυρικότατο μέγα Ἑσπερινό, τό 
ἀγγελικό ὀκτάηχο Δοξαστικό, σέ τέλεια βυζαντινή ἀπόδοση, τόν θεολογικότατο 
πανηγυρικό λόγο ὑπό τοῦ Ἱερατικῶς Προϊσταμένου π. Μιχαήλ Ψαρομμάτη, τά 
Ἐγκώμια  ὑπό τῆς καλλίφωνης γυναικείας χορωδίας μέ χοράρχη τόν κ. Ἀνδρέα 
Ψαρομμάτη καί τό Ἱερόν Εὐχέλαιον. Τήν ἐπαύριον, συνεχίσαμε τήν πνευματική μας 
πορεία, μέ τόν πανηγυρικό Ὄρθρο καί μέ τήν ἀπαράμιλλη θεολογική ποίηση καί 
μουσικότητα τῶν ὕμνων. Τήν εὐλογία πληθώρας ἄρτων πού μέ πίστη πρόσφεραν οἱ 
Χριστιανοί μας. Τήν ἁπλή καί κατανοητή ὁμιλία τοῦ π. Σταύρου Ψαρομμάτη καί τήν 
περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καθώς καί τῆς θαυματουργῆς 
εἰκόνας τῆς Παναγίας τοῦ Κίκκου, πέριξ τοῦ εὐρυχώρου προαυλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας. 
Τέλος οἱ εὐλαβεῖς προσκυνητές, ἐξῆλθαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περνώντας κάτω ἀπό τόν 
ἐπιτάφιο τῆς Κοιμήσεως γιά εὐλογία καί ἔξω ἀπό τόν Ἱερό Ναό, ἐπῆραν τό 
πακεταρισμένο ζεστό φαγητό τους, ἀντευχόμενοι καλλή Παναγιά. Δέν βρίσκουμε λόγια 
γιά νά εὐχαριστήσουμε, ὅλους αὐτούς πού βοήθησαν τά μέγιστα, προσφέροντας μέ τήν 
καρδιά τους γιά τήν ἀπόλυτη ἐπιτυχία τῆς πανηγύρεως τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 
στόν Ἱερό Ναό μας. Εὐχαριστοῦμε τόν Πρόεδρο καί ὅλα τά μέλη τοῦ Δ.Συμβουλίου γιά 
τήν  ἄψογη συνεργασία πού ἔχουν, μετά τῶν μελῶν τῆς Φιλοπτώχου, τοῦ π. Μιχαήλ καί 
τοῦ διδασκαλικοῦ προσωπικοῦ. Εὐχαριστοῦμε τόν κ. Ἀπόστολο Παλαιολόγο, τόν κ. 
Στυλιανό Δρακούλη καί τόν κ. Ἐλευθέριο Πατηνιότη γιά τά νοστιμότατα ψητά, τίς κυρίες 
τῆς Φιλοπτώχου, τούς ἐθελοντές καί ἐθελόντριες, ἰδιαιτέρως τίς Πρεσβυτέρες γιά τήν 
εὐθύνη τῶν φαγητῶν, προπαντός δέ γιά τόν ὑπέροχο Ἐπιτάφιο τῆς Κοιμήσεως τῆς 
Θεοτόκου, ὅπου κάνει τόν κύκλο τοῦ κόσμου, μέσω διαδιχτύου. Τούς Ἱεροψάλτες μας 
γιά τήν στενή συνεργασία μέ τόν Πρόεδρο καί ὅλα τά ὑπεύθυνα μέλη τῆς Ἐνορίας μας. 
Μέ αὐτή τήν συνεργασία καί βοήθεια, προπαντός τοῦ κ. Ἀνδρέου Ψαρομμάτη, πού 
παρακολουθεῖ ἀπό κοντά τά συνεχῶς ἐναλακτικά μέτρα ὑγειϊνῆς τῆς Κυβέρνησης, μέχρι 
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τώρα, δόξα τῶ Θεῶ, πάμε πολύ καλά. Παράλληλα, ὅπως καί ὁ π. Μιχαήλ ἀνάφερε 
ἀνήμερα τῆς Παναγίας, εὐχαριστοῦμε καί συγχαίρουμε τό εὐλογημένο ποίμνιον τῆς 
Κοινότητος-Ἐνορίας μας, γιά τήν εὐταξία καί ὑπακοή στούς συνεχῶς ἐναλλασσόμενους 
νόμους. Ἐάν συνεχίσωμε μέ αὐτόν τόν τρόπο, σύντομα θά βγοῦμε ἀπό τούς 
περιορισμούς πού μᾶς βασανίζουν τόν τελευταῖο καιρό.  
The great feast of Orthodoxy at the Parish of Prophet Elias Norwood 
The Panagia is the spiritual adornment of Orthodoxy. For the Hellenes all over the world, 
she is the devoted mother, the comforter and the protector, who supports us in every 
circumstance. With splendour and contemplation, with chanting and spiritual hymns, 
with special hymns of praise and the myrrh of our hearts extolling her, we accompanied 
Our Lady to the magnificently-adorned tomb. We were not alone. Accompanying us were 
her Son, our Lord Jesus, visibly present everywhere, the invisible apostolic watch, and the 
invisible presence of myriads of Archangels and Angels along with our compatriots, 
Dionysios the Areopagite, Hierotheos and Titus. Our spiritual journey began with the most 
solemn Great Vespers, including the angelic eight-tone Doxastikon in perfect Byzantine 
musical style, the most theologically solemn speech by Rev. Fr. Michael Psaromatis, and 
the beautiful Lamentations by the Ladies’ Choir under the direction of Mr. Andrew 
Psaromatis, as well as the sacrament of Holy Unction. The next day, we continued our 
spiritual journey with the Celebratory Matins with its incomparable theological poetry 
and musical hymns; the blessing of the multitude of bread offered by our Christian 
faithful; the simple and readily-understood homily of Fr. Stavros Psaromatis; and the 
Procession of the Epitaph of the Dormition of the Theotokos and the miraculous icon of 
the Panagia of Kikkos around our spacious grounds. After the dismissal prayer, the 
pilgrims went out of the Holy Church, keeping distance according to the safety-marshals’ 
instructions, and passing under the Epitaph of the Dormition of Theotokos for blessing. 
Then they purchased their packaged hot food and wished each other “Hronia Polla ke Kalli 
Panagia”. We find no words to thank all those who helped so much, offering 
wholeheartedly towards the complete success of the Feast of the Falling Asleep of the 
Theotokos in our Holy Church. We thank the President and all the members of the 
Executive Committee for their excellent cooperation with the members of the 
Philoptohos, Fr. Michael and the teaching-staff. We thank Mr. Paul Paleologos, Mr. 
Stylianos Drakoulis and Mr. Eleftherios Patiniotis for the delicious B-B-Q, the ladies of the 
Philoptohos, the volunteers and especially Presvytera Kyriaki for her responsible 
supervision of all the activities and the magnificent artistic decoration of the Epitaphios, 
which is now going around the world via internet. Congratulations to our chanters for 
their close cooperation with Fr. Michael, the President and all the responsible members 
of our Parish. With their cooperation and assistance, especially of Mr. Andrew Psaromatis, 
who closely monitors the frequently-changing health measures of the Government, we 
are so far, thank God, doing very well. As Fr. Michael mentioned on the Feast-Day of the 
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Panagia, we also thank and congratulate the blessed parishioners of our Community-
Parish for their good order and obedience to the constantly-changing regulations. If we 
continue in this way, we will soon break free from the limitations that have plagued us 
lately. 
Νέα τῆς Κοινότητος-Ἐνορίας μας 
Βάπτιση 
Τήν Κυριακή 16 Αὐγούστου τό ἀπόγευμα, ὁ κ. Ἄρης καί ἡ κ. Γραμματική Μαρούλη, 
ἐβάπτισαν εἰς τόν Ἱερό Ναό μας τό χαριτωμένο ἀγοράκι τους. Ὁ ἀνάδοχος κ. Λεωνίδας 
Χριστοφῆς τοῦ χάρισε τό ὄνομα Συμεών. Συγχαίρουμε τούς γονεῖς καί εὐχόμεθα ὅπως ὁ 
Κύριος χαρίζει ὑγεία στόν νεοφώτιστο καί θεία φώτιση στούς γονεῖς, γιά νά μεγαλώνουν 
καί νά καθοδηγοῦν τόν μικρό Συμεών στόν ἴσιο δρόμο τοῦ Θεοῦ. Παράλληλα 
συγχαίρουμε τόν ἀνάδοχο καί εὐχόμεθα νά εἶναι καλά καί νά συμβουλεύει τόν 
ἀναδεξημιό του σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Κυρίου. Τό μυστήριο ἐτέλεσαν ὁ π. Μιχαήλ 
μέ τόν π. Σταῦρο Ψαρομμάτη. 
News from our Community-Parish 
Baptism 
On Sunday afternoon 16th August, Mr. Aris and Mrs. Grammatiki Maroulis baptized their 
cute little boy in our Holy Church. The godfather Mr. Leonidas Hristofis gave him the name 
Symeon. We congratulate the parents and we pray that the Lord may grant health to the 
newly-enlightened, and divine enlightenment to the parents so that they may be able to 
guide and lead little Symeon on the straight path of God. We also congratulate the 
godfather and pray that he may be well and advise his godchild according to the will of 
the Lord. The sacrament was performed by Fr. Michael with Fr. Stavros Psaromatis. 
Δωρεές 
Ἀλίκη Πατσῆ                 ὑπέρ τῆς Φιλοπτώχου                                             $150 

Νίκη Μπιμπῆ         εἰς μνήμην τοῦ ἀειμνήστου συζύγου της        $100 

Γεώργιος Δημητρίου γιά τά ἄνθη τοῦ Ἐπιταφίου τῆς Παναγίας         $ 50 

Βασιλική Χασούρου Δωρεά ὑπέρ τῆς Ἐκκλησίας            $50 

Εὐχαριστοῦμε τούς δωρητές καί εὐχόμεθα ὅπως ὁ Κύριος τούς χαρίζει ὑγεία καί κάθε 

εὐλογία. 
Donations 
Aliki Patsis                    (for the Philoptohos)                           $150  
Niki Bibis  in memory of her late husband Constantinos   $100 
George Demitriou for the flowers of the Epitafios            $50 
Vasiliki Hassouros towards the Church          $50 
We thank the devoted donors and pray that the Lord may grant them health and every 
blessing. 
Ὑπενθύμιση 
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Στήν συνέχεια κυκλοφοροῦμε τήν τελευταία σελίδα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ προγράμματος γιά τόν 
μῆνα Αὔγουστο. 
Reminder 
Below we publish the last page of the ecclesiastical program for the month of August. 
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