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ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ  (1, Κορ. 16, 13-24) 6 Σεπτεμβρίου 2020 

Ἕνα ἀκόμη ἐγερτήριο σάλπισμα ἀκούσαμε σήμερα στούς Ἱερούς Ναούς μας ἀδελφοί μου. Ἕνα 

σάλπισμα, τό ὁποῖο δίνει κουράγιο καί δύναμη στόν κάθε Χριστιανό, νά συνεχίζει τόν 

χριστιανικό του ἀγῶνα. Ὅπως τά πολεμικά ἐμβατήρια, ἐνθουσιάζουν τούς στρατιῶτες καί 

τούς ἐγκαρδιώνουν στόν ἀγῶνα τους, τό ἴδιο καί τό σημερινό σάλπισμα τοῦ Ἀποστολου 

Παύλου: «Γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῆ πίστει, ἀνδρίζεσθε, κραταιοῦσθε.», ἐνδυναμώνει τούς 

ἀγωνιστές Χριστιανούς.  Ἔτσι ἀρχίζει τό σημερινό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. Πλησιάζοντας στόν 

ἐπίλογο τῆς πρώτης ἐπιστολῆς του πρός τούς Κορινθίους, κτυπᾶ γιά μία ἀκόμη φορά ὁ 

Ἀπόστολος τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου. Συνιστᾶ ἐμμονή καί σταθερότητα στήν χριστιανική 

πίστη. Νά εἶστε ἄγρυπνοι καί προσεκτικοί στίς πλάνες καί τούς ψευδοδιδασκάλους. Αὐτοί 

νοθεύουν τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ μας. Προσπαθοῦν νά παραπλανήσουν, ὄχι μόνο τούς 

ὀκνηρούς στήν πίστη, τούς ἀνίδεους καί ἀνύποπτους, ἀλλά καί αὐτούς πού φαινομενικά ζοῦν 

κοντά στήν Ἐκκλησία. Προσέκτε, λέγει ὁ Ἀπόστολος Μή παρασύρεστε ἀπό αὐτούς, ὅσο κι’ἄν 

σᾶς φαίνονται ἀκίνδυνοι. Μείνετε σταθεροί σέ ὅσα διδαχτήκατε. Ἀντισταθῆτε μέ γενναιότητα 

στίς ὕπουλες ἐπιθέσεις τους. Πάρτε δυνάμεις ἄνωθεν κι’ἀγωνιστεῖτε καί νά εἶστε σίγουροι ὅτι 

θά νικήσετε. Σταθῆτε ἀσάλευτοι κι’ἀμετακίνητοι. Ὅπως ἐπανειλημμένως ἔχουμε ἀναφέρει, ὁ 

Ἀπόστολος Παῦλος ἀγαποῦσε καί πονοῦσε, ὅταν κάποιος παρασυρόταν, ἀπομακρυνόταν καί 

ἔφευγε ἀπό τή μάνδρα τῆς Ἐκκλησίας. Διά τοῦτο τόν βλέπουμε νά ἐκφράζει αὐτόν τόν πόνο 

του, μέ λόγια εὐθύνης. Ἔκανε ὁ Ἀπόστολος πολύ κόπο γιά νά φέρει ἀνθρώπους κοντά στόν 

Θεό καί τήν νεοσύστατη Ἐκκλησία Του. Γιά νά ἀπομακρυνθεῖ ὅμως καί νά χαθεῖ κάποιος 

μακριά ἀπό τήν Ἐκκλησία, ἦταν πολύ εὔκολο. Πίστευε, ὅτι μόνο ἐάν ἔμεναν ἀμετακίνητοι στήν 

πίστη πού τούς εἶχε διδάξει, θά μποροῦσαν νά ἀντιδράσουν ἀποτελεσματικά. Μιά ἀπροσεξία 

μποροῦσε νά ἀπομακρύνει ἀπό τόν σωστό δρόμο πού γνώρισαν. Ἕνα τραῦμα μποροῦσε νά 

νεκρώσει τήν ἠθική τους ζωή. Ἕνα μικρό ἐμπόδιο μποροῦσε νά τούς λυγίσει καί νά τούς 

κλονίσει, ἐάν δέν εἶχαν ριζωμιά τήν πίστη τους στόν Ἀληθινό Θεό. Ὅσο ἡ ἀνόρθωση εἶναι 

δύσκολη, τόσο ἡ πτώση εἶναι εὔκολη. Γιά τήν ἀνόρθωση χρειάζεται προσωπική ἀπόφαση καί 

προσπάθεια, ἐνῶ ἡ πτώση, ἐάν δέν προσέξει ὁ Χριστιανός, γίνεται ἐν ροπῆ ὀφθαλμοῦ. Τό δικό 

μας καθημερινό καί συνεχές σύνθημα, πρέπει νά εἶναι ἡ σταθερότητα τῆς πίστεως. 

Σταθερότητα ἀρχῶν καί πεποιθήσεων στόν ἴσιο δρόμο τοῦ Θεοῦ, δίχως τήν παραμικρή 

ἀβαρία. Σίγουρα ὅλοι συμφωνοῦμε ἀπόλυτα μέ τίς γραπτές παραγγελίες τοῦ Παύλου, ἀλλά 

παραμένει τό ἐρώτημα: Πῶς μεταφράζεται αὐτή ἡ σταθερότητα στήν καθημερινή μας ζωή; 

Ποιά εἶναι τά χαρακτηριστικά της; Καί βέβαια δέν λέμε ὅτι τό ταξίδι τοῦ Χριστιανοῦ, πού 

ἀποφασίζει καί τολμᾶ νά ζήσει τίς θεῖες ἐντολές τοῦ Κυρίου, εἰδικά στήν ἐποχή μας θά 

συνοδεύεται ἀπό εὔδιο ἄνεμο. Θά βρεῖ ἐμπόδια καί πολλές δυσκολίες. Τό κακό θά τόν 

κτυπήσει μέ πολλές μορφές. Ἡ ἁμαρτία θά ζητήσει νά κυριεύσει τήν καρδιά του. Οἱ πειρασμοί 

θά τόν περικυκλώνουν καί θά τοῦ δημιουργοῦν φανερό πόλεμο. Καί ὁ ἴδιος ὁ πονηρός 

διάβολος, θά φράξει τόν δρόμο πού ὁδηγεῖ στήν ἀρετή καί θά ἀνοίξει διάπλατα τόν δρόμο 

τῆς κακοήθειας. Τότε ὁ παλαιός ἑαυτός του θεριεμένος, θά ἀπαιτήσει νά διαβεῖ τόν εὔκολο 

δρόμο τῆς ἁμαρτίας. Ἡ διαφθορά τοῦ παριβάλλοντος θά τόν ἀπειλήσει καί θ’ἁπλώσει τά 

δηλητηριώδη πλοκάμια   του, νά τόν ἀφανίσει. Τό θανατηφόρο ὁρμητικό ρεῦμα τοῦ κακοῦ, 
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παραμονεύει νά τόν παρασύρει. Ὅλα αὐτά τά εἶχε ὑπ’ὅψη του ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, διά τοῦτο 

καί πρίν κλείσει τήν πρώτη ἐπιστολή του, γράφει στούς Κορινθίους μέ ἔντονο ὕφος: 

«Γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῆ πίστει, ἀνδρίζεσθε, κραταιοῦσθε.» Σέ ἁπλή ἑρμηνεία, τούς λέγει: 

Προσέχετε σάν ἄγρυπνοι φρουροί. Μείνετε στεραιοί καί ὄρθιοι στήν πίστη. Ἀγωνίζεσθε σάν 

ἄνδρες γενναῖοι. Πάρετε δύναμη καί θάρρος». Ὁ σταθερός Χριστιανός, δέν παρασύρεται, οὔτε 

ἐπηρεάζεται, ἀντιθέτως ἐπηρεάζει. Δέν εἶναι ναυαγός πού καταποντίζεται καί χάνεται, ἀλλά 

ναυαζοσώστης πού θυσιάζεται νά σώσει τόν ναυαγισμένο συνάνθρωπό του. Δέν καταδέχεται 

νά εἶναι ἄχυρο καί καλάμι, πού θά τόν κουμαντάρει ὁ κάθε κοσμικός ἄνεμος, ἀλλά ὁ βράχος 

καί τό ἀτσάλι πού δέν πτοεῖται καί δέν λυγίζει ποτέ. Δέν ἐπιτρέπει στόν ἑαυτό του σάν 

Χριστιανός, νά καταβάλλεται, ἀλλά ἀντιθέτως καταβάλλει καί νικᾶ. Ὁ σταθερός Χριστιανός, 

δέν χτίζει στήν ἄμμο τοῦ κόσμου, ἀλλά στήν πέτρα τῆς ζωῆς, τόν Χριστό. Ἄς ἐνθυμηθοῦμε τούς 

Ἑβραίους πού συχνά ἀναγκάζονταν νά συζητοῦν μέ ἀνθρώπους πού εἶχαν ξένες καί φυλετικές 

συνήθειες καί εἰδωλολατρικούς γειτονικούς λαούς, τί ἔπαθαν.  Ἄν δέν ξέρετε, ρωτῆστε τόν 

Πολιοῦχο μας Προφήτη Ἠλία, νά σᾶς πεῖ. Στίς συνεχεῖς σχέσεις πού εἶχαν μέ τούς 

εἰδωλολάτρες, δοκιμαζόταν ἡ σταθερότητά τους, οἱ ἀρχές τους, ἡ πίστη τους, ἡ θρησκευτική 

τους συνείδηση καί λυγίσανε. Προδώσανε τόν Μόνον ἀληθινό Θεό καί προσκύνησαν τόν Βάαλ 

τῆς ἀνυπαρξίας. Ἔγιναν λιποτάχτες ἀπό τόν στρατό τοῦ Παντοκράτορα Θεοῦ καί ἐντάχθησαν 

στόν στρατό τοῦ διαβόλου. Ἐτυφλώθηκαν πνευματικά, σκουντουφλοῦσαν στό σκοτάδι  

κι’αὐτοί νόμιζαν ὅτι ἀκολουθοῦν τό φῶς. Ὅμως ἀνάμεσα σέ κείνους τούς προδότες, τά ἄχυρα 

καί τίς ἀδύναμες καλαμιές, βρέθηκαν 7.000 σταθεροί, ὄρθιοι, ἄνδρες καί γυναῖκες, λεβέντες 

καί λεβέντισσες, βράχοι ἀκλόνητοι μέ ἀτσαλένια πίστη στόν Ἀληθινό Θεό. Αὐτοί πού σάν 

οὐρανόφταστα κέδρα τοῦ Λιβάνου καί σάν ὄρθια τείχη, ἔμειναν ἄγρυπνοι φρουροί τοῦ 

Ἰσραήλ. Σέ τοῦτες τίς δύσκολες μέρες καί ὥρες, κατά τίς ὁποῖες δοκιμάζονται οἱ χριστιανικές 

Ὀρθόδοξες ἀξίες. Σήμερα πού δοκιμάζει ὁ πλέον ὕπουλος ἐχθρός τῆς ἀνθρωπότητος, τίς 

ἀντοχές τοῦ ἑλληνικοῦ  Ἔθνους, εἶναι ἐπιτακτική ἡ ἀνάγκη, ν’ἀκούσωμε τά λόγια τοῦ 

Ἀποστόλου. Τότε ὁ Ἠλίας, «μονότατος», πάλεψε μέ ἕνα ὁλόκληρο κράτος καί τό νίκησε. Ποιός 

νίκησε; Ἡ σταθερή καί ἀκλόνητη πίστη τοῦ Ἠλία πρός τόν Παντοδύναμο Θεό. 

Παρακολουθοῦμε τά νέα βλαστάρια, τούς νέους λεβέντες, τόν σημερινό ἔνδοξο ἑλληνικό 

στρατό, νά εἶναι ὄρθιοι στίς ἐπάλξεις τῆς πρώτης γραμμῆς τῆς μάχης. Καί σήμερα ὁ Ἀπόστολος 

δίνει τήν ἐντολή σέ ὅλους τούς  Ἕλληνες Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, ὄχι μόνο τῆς Ἑλλάδος ἀλλά 

ὅλου τοῦ κόσμου. Καί τί μᾶς λέγει;  «Γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῆ πίστει, ἀνδρίζεσθε, 

κραταιοῦσθε.» Αὐτά στίς μέρες μας ἐρμηνεύονται: «Μιμηθῆτε τόν Προφήτη Ἠλία. Ἀφῆστε 

στήν πάντα τούς δειλούς καί προδότες καί ριψάσπιδες λεγομένους χριστιανούς. Ἐσεῖς οἱ 

λεβέντες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, παρακαλέστε μέ βαθειά προσευχή, μέ ἀγρυπνίες καί 

δοξολογίες καί παρακλήσεις καί ὡδές πνευματικές. Ὅλοι μαζί νά παρακαλέσωμε τόν Θεό, νά 

φωτίζει καί νά ἐνδυναμώνει τά παλληκάρια μας. Καί τό θαῦμα θά γίνει, ὅπως ἔγινε μέ τόν 

μικροσκοπικό Δαβίδ καί τόν ἀνθρωπίνως, πανίσχυρο Γολιάθ.  
THIRTEENTH SUNDAY OF MATTHEW (1 Cor. 16, 13-24) 6th September 2020 

Today, my brethren, we heard in our Holy Churches another awakening trumpet - a trumpet which 

gives courage and strength to every Christian in order to continue his Christian struggle. Just as 
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national anthems and trumpets of war inspire soldiers and encourage them in their struggle, 

likewise in today’s apostolic reading, the Apostle Paul’s trumpet-call rouses us: "Be watchful, 

stand fast in the faith, be brave, be strong.” As he closes his first letter to the Corinthians, the 

Apostle once again raises the alarm bell, urging perseverance and stability in the Christian faith. 

Watch out for deceptions and false teachers who alter the Gospel of Christ. They try to deceive 

not only the lazy in the faith, the ignorant and the unsuspecting, but also those who seem to live 

close to the Church. Be careful, says the Apostle. Do not be led astray by them, no matter how 

harmless they may seem to you. Hold fast to what you have been taught. Resist their insidious 

attacks bravely. Stand unshakable and firm. Take strength from above, do battle and you will be 

sure to win. Many times we have mentioned how much Apostle Paul loved the Corinthians and 

the pain he felt when he saw people distance themselves from the Church for whatever reason. 

Here again we see him expressing his pain with purpose. The Apostle had made great efforts to 

bring people closer to God and His newly-formed Church. Paul believed that only if they remained 

steadfast in the faith as he had taught them would they be able to resist deception effectively. 

Carelessness could divert them from the right path they had been taught. A trauma could destroy 

their moral life. A small obstacle could bend and shake them if their faith was not rooted in the 

True God. For a person to be restored is difficult whereas the fall is very easy. Correction requires 

personal decision and effort, while the fall, the move away from the Church, happens in the blink 

of an eye. Our daily and constant motto must be stability in faith. Stability of principles and belief 

in the holy path of God, without the slightest breakdown. Surely we all completely agree with 

Paul's written commandments, but the question remains: How does this stability translate into 

our daily lives? Of course we are not saying that the journey of the Christian who dares to abide 

by the divine commandments of the Lord, especially in our times, will be accompanied by a 

favourable wind. There will be many obstacles. His old self will demand to take the easy way of 

sin. Sin will seek to conquer his heart. Temptations will surround him and create an outright war. 

And the wicked devil himself will block the way that leads to virtue and leave wide open the way 

of evil. Evil will strike him in various ways. The seductive and deadly impulse to evil will always be 

present. The corruption around him will spread its poisonous tentacles and threaten to destroy 

him. The Apostle Paul had all these things in mind, so before he closed his first Epistle to the 

Corinthians, he strenuously warned them: “Be on the alert like vigilant guards. Remain steadfast 

and upright in the faith. Keep up the struggle bravely. Take strength and courage”. A steadfast 

Christian is not a shipwrecked man who sinks and disappears, but a lifeguard who sacrifices himself 

to save his shipwrecked fellow human being. He is not a straw or a reed to be ruled by every 

worldly wind, but rock and steel that never falls and never bends. A steadfast Christian does not 

allow himself to be beaten, but on the contrary he strives to win. A steadfast Christian does not 

build on the sand of the world, but on the rock of life, Christ. Let us remember the suffering long 

ago of the Jews who were often forced to deal with people who had foreign and idolatrous 

customs. If you do not know, let our Patron Saint Elijah show you. Their stability in faith, their 

principles and religious conscience were tested by the constant relations they had with the 

idolaters. They deserted from the army of the Almighty God and joined the army of the devil. They 

betrayed the Only True God and worshiped Baal, an idol, a non-existent god. Although they 
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thought they were following the light, they were spiritually blinded, stumbling in the dark. Among 

those traitors, the weak reeds, were found 7,000 firm, upright, courageous men and women, 

unshakable rocks with steadfast faith in the True God; people who, like the sky-high cedars of 

Lebanon or like fortress walls, remained vigilant guards of Israel. Now in today’s difficult times, 

Christian Orthodox values are being tested. Today, when the most insidious enemy of humanity is 

testing the endurance of the Greek nation, it is imperative that we listen to the Apostle’s words. 

Elijah, "all alone", fought with an entire state and defeated it. Who won? Elijah with his steadfast 

and unshakable faith in Almighty God. Now we watch the new Leventes, the current glorious Greek 

army, standing in the front line of the battle. The Apostle gives the command to all Greek Orthodox 

Christians, not only in Greece but all over the world: "Watch, stand fast in the faith, be brave, be 

strong." Imitate the Prophet Elijah. Leave forever the cowards, traitors and dastardly so-called 

Christians. You orthodox Christians, please pray deeply, with vigilance and praise and supplications 

and spiritual hymns. Let us all together pray to God to enlighten and strengthen our young soldiers. 

And the miracle will happen, as it did so long ago with the tiny David and the powerful Goliath. 

Νέα τῆς Κοινότητος-Ἐνορίας μας 

Ἱερές ἀκολουθίες 

Αὐτήν τήν Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, ἀνήμερα τοῦ 

Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου, θά τελέσωμε εἰς τόν 

Ἱερό Ναό μας Ὄρθρο καί Θεία Λειτουργία, 8.00-

9.30 τό πρωῒ. 

Τήν Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, ἀνήμερα τῆς 

Σύναξης τῶν Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης θά 

τελέσωμε Ὄρθρο καί Θεία Λειτουργία 8.00-9.30 

τό πρωῒ. 

Τό Σάββατο τό βράδυ 5.30-6.00, θά τελέσωμε 

τόν Ἑσπερινό τῆς Κυριακῆς. 

Τήν Κυριακή τό πρωῒ 8.00 μέ 10.45, θά τελέσωμε 

Ὄρθρο καί Θεία Λειτουργία. Τό ἑσπέρας 5.30 

ἕως 6.30, θά τελέσωμε τόν παρακλητικό κανόνα 

τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, καθώς καί 

τόν Ἑσπερινό τῆς Ὑψώσεως.  

Τήν Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, ἀνήμερα τῆς 

Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, θά τελέσωμε εἰς 

τόν Ἱερό Ναό μας, Ὄρθρο καί Θεία Λειτουργία 

8.00 μέ 9.45 τό πρωῒ.  

News of our Community-Parish 

Church Services 

This Tuesday 8th September Day of the Birth of 

the Theotokos, Matins and Divine Liturgy, 8.00-

9.30 am. 

Wednesday, 9th September Day of Joachim and 

Anna, Matins and Divine Liturgy, 8.00-9.30 am. 

Saturday evening, Vespers of Sunday, 5.30-

6.00pm.  

Sunday morning, Matins and Divine Liturgy, 8.00 

to 10.45am. 

Sunday evening, 5.30 to 6.30pm, Supplication 

Canon of the Elevation of the Holy Cross, as well 

as the Vespers of the Elevation. 

Monday, 14th September Day of the Exaltation 

of the Holy Cross, Matins and Divine Liturgy, 8.00 

to 9.45 am. 
Βαπτίσεις 

Τό Σάββατο 29 Αὐγούστου, ὁ κ. Κωνσταντῖνος καί 

ἡ κ. Carla Μανταλιοῦ, ἐβάπτισαν εἰς τόν Ἱερό Ναό 

μας, τό χαριτωμένο ἀγοράκι τους. Ἡ ἀνάδοχος κ. 

Φωτεινή Colalancia τοῦ χάρισε τό ὄνομα 

Ἀδαμάντιος. 

Τήν περασμένη Κυριακή 30 Αὐγούστου, ὁ κ. 

Anthony καί ἡ κ. Αἰκατερίνη Baines, ἐβάπτισαν εἰς 

τόν Ἱερό Ναό μας τό χαριτωμένο ἀγοράκι τους. Ἡ 

ἀνάδοχος κ. Χρισταλλένη Χανιά τοῦ χάρισε τό 

ὄνομα Χριστιανός.  

Εὐχόμεθα στούς γονεῖς τῶν νεοφωτίστων νά τά 

χαίρωνται καί νά διατηροῦν τό φῶς τῆς ψυχῆς 

τους πάντοτε ἀναμμένο. Διότι ὅλα τά καλά τοῦ 

κόσμου κι’ἄν ἔχουν, ἐάν χάσουν τό φῶς τῆς ψυχῆς 

τους, ὅλα θά εἶναι σκοτεινά. Παρομοίως 
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εὐχόμεθα καί στίς πνευματικές μητέρες τῶν 

νεοφωτίστων. 
Baptisms 

On Saturday, August 29, Mr. Konstantinos and Mrs. 

Carla Mandalios baptized their cute little boy in our 

Holy Church. The godmother Mrs. Fortina Colalancia 

gave him the name Adamantios. 

Last Sunday, August 30, Mr. Anthony and Mrs. 

Katerina Baines baptized their cute baby boy in our 

Holy Church. The godmother Mrs. Christaleni Hanias 

gave him the name Christian. 

We pray that the parents of the newly-enlightened 

may always rejoice and keep the light of their souls 

shining. For even if they have all the goods of the 

world, but lack the light of their soul, everything will 

be dark. We pray the same for the spiritual mothers 

of the newly-enlightened. 

Δωρεές 

Ἀνώνυμος ὑπέρ τῆς Φιλοπτώχου  $1000 

Μαρία Βλαχάκη εἰς μνήμ.μητέρας τῆς Θεανῶς $200 

Οἰκ. Μπάνου εἰς μνήμ. Εὐστ. Μπάνου $150 

Μαλαματή Σμέρνου ὑπέρ τῆς Ἐκκλησίας $  50 

Ἀνώνυμος ὑπέρ τῆς Ἐκκλησίας  $  50 

Δέν βρίσκουμε λόγια γιά νά εὐχαριστήσουμε 

ἀρκετά τούς εὐλαβεῖς δωρητές. Εὐχόμεθας ἐκ 

βάθους καρδίας, ὅπως ὁ Παντεπόπτης Κύριος, 

εὐλογεῖ καί προστατεύει αὐτούς πάντοτε. 

We can scarcely find sufficient words to thank our 

devoted donors. We pray that our Good Lord may 

bless and protect them and their entire families.  

Πνευματική παρουσίαση γιά τήν Νεολαία μας 

Τήν περασμένη Κυριακή 30 Αὐγούστου, τό 

ἀπόγευμα, ἔγινε παρουσίαση ὁμιλίας καί βίντεο, 

γύρω ἀπό τόν Ἅγιο Ἰωσήφ τόν Ἱσυχαστή, στήν 

αἴθουσα τοῦ Ἐνοριακοῦ μας Κέντρου. Ὁ κ. Μιχαήλ 

Ψάλιος ἔκαμε σχετική εἰσαγωγή ἐπί τοῦ θέματος. 

Κατόπιν ἔγινε παρουσίαση βίντεο γύρω ἀπό τόν 

Γέροντα Ἰωσήφ καί ἀκολούθησε ἀνταλλαγή 

σκέψεων. Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Σινώπης κ. 

Σιλουανός  ὡμίλησε ἐπικαίρως καί ἔκλεισε τό 

θέμα μέ πνευματικές νουθεσίες. Στήν συνέχεια 

εὐλόγησε τήν τράπεζα ὅπου ὅλοι εἶχαν τήν 

εὐκαιρία νά καθίσουν καί νά συζητήσουν τό θέμα 

τῆς βραδυᾶς, μέ τήν ἡσυχία τους. Γύρω στά 85 

ἄτομα παρευρέθησαν καί ἀπόλαυσαν τήν 

χριστιανική συντροφικότητα τῆς πνευματικῆς 

βραδυᾶς. 

Spiritual presentation for our Youth 

Last Sunday afternoon 30th August, there was a 

presentation of a speech and video on Saint Joseph 

the Hermit in the Parish Centre Hall. Mr. Michael 

Psalios made a relevant introduction on the 

subject. Then the video on Elder Joseph was 

shown, followed by an exchange of thoughts. His 

Grace Bishop Silouan of Sinope closed the 

presentation with spiritual remarks. He then 

blessed the table and everyone had the 

opportunity to sit down to eat and discuss the 

issue of the evening in a Christian environment. 

Around 85 people attended and enjoyed the 

Christian companionship of the spiritual night. 
Πάτερ, πόσο ἐνωρίς πρέπει νά ἐκκλησιαζόμεθα τήν 

Κυριακή; 

Πολλάκις ἀκοῦμε αὐτήν τήν ἐρώτηση ἀπό 

ἀδελφούς μας, κατά τά ἄλλα «εὐλαβεῖς» 

Χριστιανούς. Ἴσως πολλοί, αἰφνιδιασμένοι ἀπό τήν 

ἐρώτηση, -εἰδικά ὅταν πρόκειται γιά γνωστούς μας 

πού ἐκκλησιάζονται τακτικά- καί γιά νά μή τούς 

στενοχωρίσουν, σπεύδουν νά ἀπαντήσουν 

πρόχειρα. Αὐτό τό πρόχειρο ὅμως, δημιουργεῖ 

πρόβλημα. Προτιμότερο εἶναι, νά τόν 

παραπέμψωμε σέ ἕνα πλέον πνευματικό ἄνθρωπο, 

ἤ νά ἀπαντήσουμε εὐθέως μέν, ἀλλά, μέ τήν 

ἀπαιτούμενη διάκριση. Ἀπαντᾶμε λοιπόν: 

«Ἐξαρτᾶται ἀπό τό πόσο ἀγαπᾶς τόν Χριστό». Ἐάν 

Τόν ἀγαπᾶς περισσότερο ἀπό τόν ὕπνο. Ἐάν ἀγαπᾶς 

τόν Χριστό, περισσότερο ἀπό τόν προσωπικό 

φατσικό στολισμό σου. Ἐάν ἀγαπᾶς τόν Χριστό 

περισσότερο ἀπό τίς καθημερινές ἀσχολίες σου. 

Ἐάν ἀγαπᾶς τόν Χριστό, περισσότερο ἀπό τά 

συγγενικά σου πρόσωπα. Ἐάν ἀγαπᾶς τόν Χριστό, 

περισσότερο ἀπό τίς ὅποιες δήποτε κοσμικές 

προτεραιότητες καί ἄν ἀγαπᾶς τόν Χριστό 

περισσότερο ἀπό τόν ἑαυτό σου, τότε εἶμαι 

σίγουρος ὅτι οὔτε κἄν θά σκεπτώσουν νά 

ἐρωτήσεις. Ἁπλούστατα θά εἶσουν ἐκεῖ, πρίν νά 

βάλλει «Εὐλογητός...» ὁ Ἱερέας. Γιατί; Διότι θά εἶχες 
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γευθεῖ τήν θετική ἀνταπόκριση τοῦ Χριστοῦ στήν 

καρδιά σου. Θά εἶχες νοιώσει ὅτι ὕστερα ἀπό 165 

ὥρες πού πέρασαν, τό ἀναστάσιμο φῶς πού ἔλαβες 

τήν περασμένη Κυριακή, ἄρχισε νά τρεμοσβύνει. 

Προετοιμασμένος ἀπό τό βράδυ μέ τό Μικρό 

Ἀπόδειπνο, τόν κανόνα καί τίς εὐχές τῆς Θείας 

Μεταλήψεως, θά ἔσπευδες πρίν ν’ἀρχίσει. Θά 

ἔσπευδες νά ἀκούσεις τούς ἀναστάσιμους ὕμνους 

καί νά βρεθεῖς παρέα μέ τόν Ἰωσήφ, τόν Νικόδημο, 

τίς Μυροφόρες γυναῖκες. Νά ἀκούσεις τό 

ἀναστάσιμο Ἐωθινό Εὐαγγέλιο καί στό τέλος τοῦ 

Εὐαγγελίου νά ἀφίσεις τήν καρδιά σου νά ἐκφράσει 

αὐτά πού ἔνοιωσε μέχρι ἐκείνη τήν στιγμή.  Καί τί 

λέει σέ ἁπλή ἑρμηνεία ἡ φωτισμένη καρδιά μετά τό 

Εὐαγγέλιο;  «Ἀφοῦ εἴδαμε τὴν ἀνάσταση τοῦ 

Χριστοῦ, ἂς προσκυνήσουμε τὸν ἅγιο καὶ Κύριο, τὸν 

Θεάνθρωπο Ἰησοῦ τόν μόνον ἀναμάρτητο. Τὴν 

Σταυρική Σου θυσία Χριστὲ προσκυνοῦμε καὶ τὴν 

ἁγία σου Ἀνάσταση ὑμνοῦμε καὶ δοξάζουμε· διότι  

Ἐσὺ εἶσαι ὁ Θεός μας, καὶ Θεὸ ἄλλον ἐκτὸς ἀπὸ 

Ἐσένα δὲν ἀναγνωρίζουμε κανένα, καὶ μόνο τὸ 

ὄνομά Σου σημαίνει Θεὸς γιὰ ἑμᾶς. Ἐλᾶτε ὅλοι οἱ 

πιστοί, ἂς προσκυνήσουμε τὴν ἁγία ἀνάσταση τοῦ 

Χριστοῦ· ἀφοῦ ἡ ἀνάστασή Του ποὺ ἔγινε μετὰ τὴν 

Σταυρική Του Θυσία, ἔφερε μεγάλη χαρὰ σὲ ὅλον 

τὸν κόσμο. Παντοτινὰ θὰ εὐλογοῦμε τὸ ὄνομα τοῦ 

Κυρίου, καὶ παντοτινὰ θὰ ὑμνοῦμε τὴν ἀνάστασή 

Του. Διότι, ἐπειδὴ ὑπέμεινε Πάθη καὶ Σταυρό ἀπὸ 

ἑμᾶς γιὰ ἑμᾶς, κατανίκησε κι ἔδιωξε τὸν θάνατο». 

Καλά καί τί γίνεται μέ ὅλους αὐτούς πού ἔρχονται 

στήν Ἐκκλησιά ὅποτε νομίζει ὁ καθ’ἕνας; Οἱ πιό 

πολλοί δέν ξέρουν τί χάνουν καί οἱ ὑπόλοιποι δέν 

θέλουν νά μάθουν, διότι δέν τούς βολεύει. Ἐάν στήν 

πραγματικότητα ἀγαποῦσαν τόν Χριστό, γιατί δέν 

εἶναι ἐκεῖ ἀπό τήν ἀρχή; Νά δείξουν καί τό καλό 

παράδειγμα στούς πλέον ἀδιάφορους; Ὅσο 

γι’αὐτούς πού λένε ὅτι εἶναι χριστιανοί ἀλλά δέν 

πάνε στήν Ἐκκλησία, τούς ἐρωτοῦμε: Φαντασθῆτε 

νά σκέπτωνταν σάν καί σᾶς οἱ Ἀπόστολοι, οἱ 

Πατέρες, οἱ Διδάσκαλοι καί ὅλοι οἱ Ἅγιοι, τί εἴδους 

χριστιανισμό θά εἴχαμε; 

Father, how early should we go to Church on 

Sunday? 

Many times we hear this question from our brothers 

& sisters in Christ. Some presumably "devoted" 

Christians. Perhaps many, surprised by the question 

- especially if it is about our acquaintances who 

regularly go to Church - rush to a casual answer.  This 

casual answer creates a problem. It is better to refer 

him to a more spiritual person or answer him 

directly, discreetly reversing the question. So we 

answer: "It depends on how much you love Christ". 

If you love Christ more than your sleep; if you love 

Christ more than your personal facial adornment; if 

you love Christ more than your daily activities; if you 

love Christ more than your relatives; if you love 

Christ more than any of your secular priorities and if 

you love Christ more than yourself; then I'm sure you 

will not even think to ask. You would be there before 

the Priest starts.  Why? Because you would have 

tasted the sweet and positive response of Christ in 

your heart. You would have felt that after 165 hours 

had passed, the flame of the resurrection light you 

received last Sunday begin to tremble. So you would 

prepare the previous evening with the Canon of 

preparation for Holy Communion and then you 

would hurry to Church before the service begins. 

There you would listen to the resurrection hymns, 

and be in the company of Joseph, Nicodemus and 

the Myrrh-bearing women. You would listen to the 

Matins Resurrection Gospel and at the end, let your 

heart express what it felt at that moment. And what 

does the enlightened heart express? “Having beheld 

the Resurrection of Christ, let us worship the holy 

Lord Jesus, the only Sinless One! We venerate Thy 

Cross, O Christ, and Thy Holy Resurrection we praise 

and glorify; for Thou art our God, and we know no 

other than Thee; we call on Thy name. Come, all you 

faithful, let us venerate Christ’s Holy Resurrection! 

For, behold, through the Cross joy has come into all 

the world. Let us ever bless the Lord, praising His 

Resurrection. By enduring the Cross for us, He 

destroyed death by death!”.  Well, what about all 

those who do come to the Church whenever they 

feel like? Most do not know what they are missing 

and the rest do not want to know because it does not 

suit them. If in fact, they love Christ, why they are 
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not there from the beginning? To set a good example 

to the more indifferent? As for those who say they 

are Christians but do not go to Church, we ask them: 

if the Apostles, the Fathers, the Teachers of the faith 

and all the saints had thought like you, what sort of 

Christianity would we have today?  

Κάτι γιά τήν γιορτή τοῦ πατέρα 

Μέσα στίς ἀνθρώπινες κοινωνίες, εἶναι 

παρατηρημένο ὅτι τά μέλη τους, φυσιολογικά 

σκεπτόμενα, ἐπιθυμοῦν νά τιμοῦν, διάφορα 

πρόσωπα. Πρόσωπα  πού ἔπαιξαν σημαντικό ρόλο 

στήν ὅποιαδήποτε κοινωνική πρόοδο. Μέ αὐτό 

τόν τρόπο, παραδειγματίζονται καί ἄλλοι, οἱ 

ὁποῖοι σύμφωνα μέ τό πόστο καί τίς γνώσεις πού 

κατέχουν, προσπαθοῦν νά βοηθήσουν στήν 

καλύτερη πρόοδο τοῦ ἀνθρώπινου γένους 

γενικότερα. Κάθε μέρα, χιλιάδες συνάνθρωποί 

μας μέσα στόν κόσμο, τυγχάνουν ἀνθρωπίνων 

τιμῶν καί περγαμηνῶν. Μέσα σέ αὐτή τήν 

πληθώρα τῶν προσώπων, σκέφθηκαν νά τιμοῦν 

κατ’ἔτος τόν πατέρα, γιά τούς ἀγῶνες του νά 

μεγαλώσει τά παιδιά του μέ τόν καλύτερο τρόπο. 

Νά προσφέρει στά παιδιά του τό κάλλιστο πού 

ὑπάρχει, σύμφωνα μέ τίς δυνατότητές του. Τιμοῦν 

τόν πατέρα πού ἔμαθε στά παιδιά του, νά τιμοῦν 

πρωτίστως τόν Πατέρα ὅλου τοῦ κόσμου πού εἶναι 

ὁ Θεός. Νά γνωρίζουν ὅτι Ἐκεῖνος εἶναι ὁ 

Δημιουργός τοῦ φυσικοῦ τους πατέρα καί ὅτι 

Ἐκεῖνος εἶναι ὁ μοναδικός Πατέρας τόν Ὁποῖο 

ὀφείλουν νά λατρεύουν. Ἀγαποῦν καί σέβονται 

τόν φυσικό τους πατέρα, σύμφωνα μέ τήν ἐντολή 

τοῦ Οὐράνιου Πατέρα: «Τίμα τόν πατέρα σου καί 

τήν μητέρα σου...», ἀλλά πέρα καί πάνω 

ἀπ’ὅλους, τόν: «Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς 

οὐρανοῖς...». Τόν πατέρα λοιπόν,  πού μᾶς 

καθ’ὁδήγησε στόν δρόμο τοῦ Θεοῦ πού εἶναι ὁ 

δρόμος τῆς ἀρετῆς καί τῆς αἰωνιότητας, ὀφείλουν 

τά παιδιά νά τιμοῦν ὄχι μόνο μιά φορά τόν χρόνο 

ἀλλά σέ κάθε στιγμή τῆς ζωῆς τους. Διότι δέν τούς 

ἔδωσε ἁπλῶς τά ἀπαραίτητα γιά τούτη τήν 

πρόσκαιρη ζωή, ἀλλά προπαντός, τά ἀπαραίτητα 

γιά τήν αἰωνιότητα. Πού δέν ἐνδιαφέρθηκε μόνο 

γιά λίγα χρονάκια πού θά ζήσουν τά παιδιά τους 

σέ τοῦτο τόν κόσμο, ἀλλά γιά νά μείνουν 

ἀθάνατα. Τό περιοδικό μας εὔχεται χρόνια πολλά 

σ’αὐτούς τούς πατέρες καί τούς ἐνθαρρύνουμε νά 

συνεχίζουν τό ἐνδιαφέρον τους γιά τήν 

πνευματική ἀνατροφή τῶν παιδιῶν τους. 

Something for Father's Day 

In human societies, it has been observed that their 

members, naturally thinking, wish from time to 

time, to honor some people. People who played an 

important role in any social progress. In this way, 

others are exemplified, who, according to their 

position and knowledge, try to help to the better 

progress of the human race in general. Every day, 

thousands of our fellow human beings in the world 

receive human honors and parchments. In this 

multitude of people, they thought of honoring our 

physical father, for his efforts to raise his children 

in the best way. To offer his children the best that 

exists, according to his potentials. They honor the 

father who taught his children, to honor first and 

foremost the Father in Heaven who is the Father 

of the whole world. To know that He is the Creator 

of their natural father and that He is the only 

Father whom they must worship. They love and 

respect their natural father, according to the 

command of our Heavenly Father: "Honor your 

father and your mother ...", but above and beyond 

all: "Our Father who art in Heaven ... ». So the 

father, who guided us to the way of God which is 

the way of virtue and eternity, must be honored by 

their children not only once a year but in every 

moment of their lives. Because he did not simply 

give them the necessities for this temporary life, 

but above all, the necessities for eternity. They 

were not only interested in the few years that their 

children would live in this world, but in order to 

remain immortal. Our magazine express best 

wishes, to these Christian fathers and encourages 

them to continue their valuable efforts for the 

spiritual upbringing of their children. 

 


