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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Κυριακή, 15 Ιουλίου, 2018
Αγ. Πατέρων
8:30 π .μ. – 11:30 π.μ. Όρθρος, Θ. Λειτουργία
Παρασκευή, 20 Ιουλίου, 2018
Προφήτης Ηλίας
8:30 π .μ. Όρθρος, Θ. Λειτουργία
Κυριακή, 22 Ιουλίου, 2018
Η’ Ματθαίου
8:30 π .μ. – 11:30 π.μ. Όρθρος, Θ. Λειτουργία

SCHEDULE OF SERVICES AND EVENTS
Sunday, July 15, 2018
Sunday of the Holy Fathers
8:30a.m.-11:30 a.m., Orthros, Divine Liturgy
Friday, July 20, 2018
Elias the Prophet
8:30a.m., Orthros, Divine Liturgy
Sunday, July 22, 2018
8th Sunday of Matthew
8:30a.m.-11:30 a.m., Orthros, Divine Liturgy

St. Paul's Letter to Titus 3:8-15

Prokeimenon. Mode Plagal 2.
Psalm 31.11,1
Be glad in the Lord, and rejoice, O righteous.
Verse: Blessed are they whose transgressions have been forgiven.

The reading is from St. Paul's Letter to Titus 3:8-15
Titus, my son, the saying is sure. I desire you to insist on
these things, so that those who have believed in God may
be careful to apply themselves to good deeds; these are
excellent and profitable to men. But avoid stupid
controversies, genealogies, dissensions, and quarrels over
the law, for they are unprofitable and futile. As for a man
who is factious, after admonishing him once or twice, have
nothing more to do with him, knowing that such a person
is perverted and sinful; he is self-condemned. When I
send Artemas or Tychicos to you, do your best to come to
me at Nicopolis, for I have decided to spend the winter
there. Do your best to speed Zenas the lawyer and Apollos
on their way; see that they lack nothing. And let our people
learn to apply themselves to good deeds, so as to help
cases of urgent need, and not to be unfruitful. All who are
with me send greeting to you. Greet those who love us in
the faith. Grace be with you all. Amen.

Πρὸς Τίτον 3:8-15
Προκείμενον. Ήχος πλ. β'.
ΨΑΛΜΟΙ 31.11,1
Εὐφράνθητι ἐπὶ Κύριον, καὶ ἀγαλλιᾶσθε δίκαιοι.
Στίχ. Μακάριοι, ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι.

Πρὸς Τίτον 3:8-15 τὸ ἀνάγνωσμα είναι από Πιστὸς ὁ
λόγος, καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι, ἵνα
φροντίζωσιν καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες
θεῷ. ταῦτά ἐστιν καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις · μωρὰς
δὲ ζητήσεις καὶ γενεαλογίας καὶ ἔριν καὶ μάχας νομικὰς
περιΐστασο, εἰσὶν γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ μάταιοι. αιῥετικὸν
ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ,
εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει, ὢν
αὐτοκατάκριτος. Ὅταν πέμψω Ἀρτεμᾶν πρὸς σὲ ἢ Τυχικόν,
σπούδασον ἐλθεῖν πρός με εἰς Νικόπολιν, ἐκεῖ γὰρ κέκρικα
παραχειμάσαι. Ζηνᾶν τὸν νομικὸν καὶ Ἀπολλῶν σπουδαίως
πρόπεμψον, ἵνα μηδὲν αὐτοῖς λείπῃ. μανθανέτωσαν δὲ καὶ
οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας
χρείας, ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι. Ἀσπάζονταί σε οἱ μετ ᾽ἐμοῦ
πάντες. Ἄσπασαι τοὺς φιλοῦντας ἡμᾶς ἐν πίστει. ἡ χάρις
μετὰ πάντων ὑμῶν.

The Gospel According to Matthew 5:14-19
The Lord said to his disciples, "You are the light of the
world. A city set on a hill cannot be hid. Nor do men light
a lamp and put it under a bushel, but on a stand, and it
gives light to all in the house. Let your light so shine before
men, that they may see your good works and give glory to
your Father who is in heaven. Think not that I have come
to abolish the law and the prophets; I have come not to
abolish them but to fulfill them. For truly, I say to you, till
heaven and earth pass away, not an iota, not a dot, will pass
from the law until all is accomplished. Whoever then
relaxes one of the least of these commandments and
teaches men so, shall be called least in the kingdom of
heaven; but he who does them and teaches them shall be
called great in the kingdom of heaven."
Ἐκ τοῦ Κατὰ Ματθαῖον 5:14-19 Εὐαγγελίου τὸ Ἀνάγνωσμα

Εἶπεν ὁ Κὐριος τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς· ῾Υμεῖς ἐστε τὸ φῶς
τοῦ κόσμου. οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους
κειμένη· οὐδὲ καίουσι λύχνον καὶ τιθέασι αὐτὸν ὑπὸ τὸν
μόδιον, ἀλλ᾿ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τῇ
οἰκίᾳ. οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν
ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα
ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν
νόμον ἢ τοὺς προφήτας· οὐκ ἦλθον καταλῦσαι, ἀλλὰ πληρῶσαι. ἀμὴν
γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία
κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται. ὃς ἐὰν
οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτω
τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν·
ὃς δ᾿ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ
τῶν οὐρανῶν.

Προφήτης Ηλίας ο Θεσβίτης
Μέσα στη χορεία των Προφητών της Παλαιάς Διαθήκης
ξεχωριστή είναι η θέση του προφήτη Ηλία. Στην Καινή
Διαθήκη το όνομα του προφήτη Ηλία αναφέρεται
πολλές φορές από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Ο
Ζαχαρίας, ο πατέρας του Προδρόμου, είπε πως ο
Ιωάννης θα ερχόταν «ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει Ἠλίου»
(Λουκ., κεφ. α, στ. 17), θα είχε δηλαδή τα γνωρίσματα
και το ζήλο του προφήτη Ηλία, θα ήταν ο ίδιος ο
προφήτης Ηλίας, όπως ο λαός τον περίμενε να ξανάρθει.
Ο Ιησούς Χριστός, όταν έδωσε μαρτυρία για τον
πρόδρομο Ιωάννη κι έπλεξε το εγκώμιο του, είπε πως
αυτός ήταν ο Ηλίας «Αν θέλετε, να το παραλεχθείτε,
αυτός είναι ο Ηλίας, που έμελλε να έλθει». Το πιο
σπουδαίο είναι ότι οι μαθητές επάνω στο βουνό, κατά
τη θεία Μεταμόρφωση, είδαν τους δυο Προφήτες, τον
Μωϋσή και τον Ηλία, να συνομιλούν με τον Ιησού
Χριστό. Όλα αυτά φανερώνουν την ξεχωριστή θέση του
προφήτη Ηλία ανάμεσα στους Προφήτες και μέσα στη
συνείδηση του λαού. Ακόμα και στο πρόσωπο του Ιησού
Χριστού, ακούοντας τη διδασκαλία και βλέποντας τα
θαύματά του, έβλεπαν τον προφήτη Ηλία, που είχε
ξανάρθει. Ο Ιησούς Χριστός ρώτησε· «Τίνα με λέγουσιν
οἱ ἄνθρωποι εἶναι;». Κι οι μαθητές είπαν’ «Ἰωάννην τὸν
βαφτιστήν, ἄλλοι δὲ Ἠλίαν....». Ο προφήτης Ηλίας
έζησε τον 9 π.Χ. αιώνα και ήταν γιος του Σωβάκ και
καταγόταν από τη Θέσβη (γι' αυτό και ονομάστηκε
Θεσβίτης), το σημερινό El Istib, της περιοχής Γαλαάδ,
και άνηκε στην φυλή του Ααρών. Όταν γεννήθηκε, ο
πατέρας του είδε μία θεία οπτασία: Δύο άνδρες

λευκοφορεμένοι τον ονόμαζαν Ηλία, τον σπαργάνωναν
με φωτιά και του έδιναν φλόγα να φάει. Τότε ο πατέρας
του, πήγε στα Ιεροσόλυμα και αφού περιέγραψε την
οπτασία στους ιερείς, εκείνοι του είπαν ερμηνεύοντας
την οπτασία, ότι ο γιος του θα γίνει προφήτης και θα
κρίνει το Ισραήλ με δίκοπο μαχαίρι και φωτιά. Ο
Προφήτης Ηλίας άσκησε το προφητικό του χάρισμα επί
25 έτη στα χρόνια του βασιλέα Αχαάβ, που βασίλεψε
στα 873 - 854 π.Χ. Ο Αχαάβ και μάλιστα η γυναίκα του
Ιεζάβελ ήσαν άνθρωποι ασεβείς κι εναντίον τους ήταν ο
πόλεμος του προφήτη Ηλία. Η Ιεζάβελ, που δεν ήταν
ισραηλίτισσα και γινόταν αιτία να νοθεύεται η πίστη
από ειδωλολατρικά έθιμα, αυτή λοιπόν κυνήγησε πολύ
τον προφήτη Ηλία, γι’ αυτό κι εκείνος αναγκαζόταν
διαρκώς να φεύγει και να κρύβεται. Η Ιεζάβελ
κυνηγούσε τον προφήτη Ηλία όπως η Ηρωδιάδα τον
Ιωάννη τον Πρόδρομο. Πρώτο μεγάλο σημείο, που
έδωσε ο προφήτης Ηλίας, ήταν που προσευχήθηκε και
δεν έβρεξε για τριάμισι χρόνια. Σ’ αυτό το διάστημα ο
Προφήτης κρυβόταν σε μια σπηλιά σ’ ένα χείμαρρο πέρ’
από τον Ιορδάνη. Εκεί υπήρχε λίγο νερό, κι ένας
κόρακας του πήγαινε τροφή κάθε πρωί. Όταν στέρεψε
το νερό, έφυγε ο Προφήτης και πήγε στα Σάρεπτα της
Σιδωνίας· όλα αυτά με εντολή του Θεού.
Εκεί φιλοξενήθηκε σε μια χήρα γυναίκα, που είχε λίγο
αλεύρι και λίγο λάδι, κι όμως έτρωγαν όλο τον καιρό και
δεν έλειψαν. Η χήρα γυναίκα είχε ένα παιδί κι έτυχε να
αρρωστήσει και να πεθάνει. Τότε ο Προφήτης
προσευχήθηκε κι ανάστησε το παιδί. Δεύτερο μεγάλο
σημείο, που έδειξε ο Προφήτης Ηλίας, ήταν που

προσευχήθηκε κι ήλθε φωτιά από τον ουρανό. Με
προσταγή του βασιλέα Αχαάβ, μαζεύτηκαν τετρακόσιοι
ειδωλολάτρες ψευτοιερείς, που τους προστάτευε η
Ιεζάβελ. Τότε ο προφήτης Ηλίας τους προκάλεσε σ’ ένα
διαγωνισμό. Του είπε κι έβαλαν πάνω στο θυσιαστήριο
τα ξύλα και το σφάγιο για θυσία, και άρχισαν να τρέχουν
γύρω και να φωνάζουν όλη την ήμερα τον ψεύτικο θεό
Βάαλ, για να ρίξει φωτιά· «και ουκ ην φωνή και ουκ ην
ακρόασις». Τότε ο Προφήτης τους είπε· «Κάνετε πέρα!
Τώρα θα κάνω εγώ τη θυσία μου». Έκανε δικό του
θυσιαστήριο, έβαλε κι έβρεξαν καλά τρείς φορές τα
ξύλα με νερό κι ύστερα προσευχήθηκε. Έπεσε τότε
φωτιά από τον ουρανό κι αναποδογύρισε κι έκαψε
ολόκληρο το θυσιαστήριο. Ύστερα απ’ αυτό το σημείο,
ο λαός έπιασε τους τετρακόσιους ψευτοϊερείς, κι ο
προφήτης Ηλίας τους τιμώρησε αυστηρά. Η Ιεζάβελ,
αγριεμένη, κυνήγησε τον Προφήτη, κι εκείνος έφυγε
ψηλά στο Χωρήβ, εκεί που πριν πεντακόσια χρόνια ο
Μωϋσής άκουσε τη φωνή του Θεού κι είδε τη βάτο να
φλέγεται και να μην καίγεται. Εκεί ο προφήτης Ηλίας
κρυβόταν σε μια σπηλιά, κι ο Θεός τον δίδαξε ένα
σπουδαίο μάθημα. Του είπε· «Ανέβα ψηλά στην
κορυφή, και θα δεις το Θεό. Θα περάσει δυνατός αέρας·
θα γίνει σεισμός· θα δεις φωτιά και θα περάσει ένα
ανάλαφρο και δροσερό αεράκι. Ο Θεός δεν θα είναι ούτε
στη θύελλα ούτε στο σεισμό ούτε στη φωτιά, αλλά στο
ανάλαφρο αεράκι». Άλλα θαυμαστά σημεία του
πορφήτη Ηλία ήταν ότι διέσχισε τον Ιορδάνη ποταμό με
την μυλωτή του και τέλος ότι αντί να πεθάνει ανελήφθη
με άρμα πυρός στον ουρανό. Να σημειώσουμε, ότι ο

προφήτης Ηλίας, μετά από οκτώ ή δέκα χρόνια από την
ανάληψη του, απέστειλε γράμματα (ίσως δι’ Αγγέλου)
στον βασιλέα Iωράμ, προβλέποντας τον θάνατο του
επειδή απομακρύνθηκε από την λατρεία του αληθινού
Θεού: «καὶ ἦλθεν αὐτῷ ἐν γραφῇ παρὰ ᾿Ηλιοὺ τοῦ
προφήτου λέγων· τάδε λέγει Κύριος Θεὸς Δαυὶδ τοῦ
πατρός σου· ἀνθ' ὧν οὐκ ἐπορεύθης ἐν ὁδῷ ᾿Ιωσαφὰτ
τοῦ πατρός σου καὶ ἐν ὁδοῖς ᾿Ασὰ βασιλέως ᾿Ιούδα»
(Παραλειπομένων Β’, κεφ. 21, στίχος 12). Το δε βιβλίο
Σοφία Σειράχ αναφέρει ότι: «ΚΑΙ ἀνέστη ᾿Ηλίας
προφήτης ὡς πῦρ, καὶ ὁ λόγος αὐτοῦ ὡς λαμπὰς
ἐκαίετο.... ὡς ἐδοξάσθης, ᾿Ηλία, ἐν τοῖς θαυμασίοις σου·
καὶ τίς ὅμοιός σοι καυχᾶσθαι; ὁ ἐγείρας νεκρὸν ἐκ
θανάτου καὶ ἐξ ᾅδου ἐν λόγῳ ῾Υψίστου· ὁ καταγαγὼν
βασιλεῖς εἰς ἀπώλειαν καὶ δεδοξασμένους ἀπὸ κλίνης
αὐτῶν· ὁ ἀκούων ἐν Σινᾷ ἐλεγμὸν καὶ ἐν Χωρὴβ
κρίματα ἐκδικήσεως· ὁ χρίων βασιλεῖς εἰς ἀνταπόδομα
καὶ προφήτας διαδόχους μετ᾿ αὐτόν· ὁ ἀναληφθεὶς ἐν
λαίλαπι πυρὸς ἐν ἅρματι ἵππων πυρίνων.... μακάριοι οἱ
ἰδόντες σε καὶ οἱ ἐν ἀγαπήσει κεκοσμημένοι, καὶ γὰρ
ἡμεῖς ζωῇ ζησόμεθα.» (Σοφία (Σειράχ, μη΄, 1<-11>).

Γιατί όλες οι Εκκλησιές του Προφήτη Ηλία
βρίσκονται σε υψόμετρο;
Σε πολλές περιοχές, ιδιαίτερα στη Θράκη και τη
Μακεδονία, ο προφήτης Ηλίας θεωρούνταν κύριος της
βροχής, των βροντών και των κεραυνών, ενώ το όνομα
του συνδέθηκε με τον καυτό καλοκαιρινό Ηλιο αλλά και
τις καλοκαιρινές μπόρες, λόγω της ιδιότητας του
προφήτη Ηλία ως ρυθμιστή των καιρικών συνθηκών,
σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη.
Ωστόσο ο λόγος που οι εκκλησίες του είναι χτισμένες
στο βουνό σχετίζεται με τη λαϊκή παράδοση που
αναφέρει ότι ο Αϊ-Λιας ήταν ναύτης που η θάλασσα
προσπάθησε πολλές φορές να τον πνίξει και όταν
βαρέθηκε τα ταξίδια, αποφάσισε να βρει ένα μέρος που
να μην ξέρουν τι είναι θάλασσα και καράβι. Ετσι,
σύμφωνα με την παράδοση, πήρε ένα κουπί στον ώμο
και τράβηξε για τη στεριά και όποιον συναντούσε τον
ρωτούσε τι είναι αυτό που κρατάει στα χέρια του και
όσο του απαντούσαν «κουπί», τραβούσε ψηλότερα.
Οταν κάποτε έφτασε σε ένα ψηλό βουνό συνάντησε
έναν τσοπάνη και τον ρώτησε τι ήταν αυτό που
βαστούσε. Ο τσοπάνης το κοίταξε καλά καλά και
ύστερα του είπε «ξύλο είναι». Ο Αϊ-Λιας γέλασε
ικανοποιημένος και έμεινε από τότε κοντά στους
ανθρώπους των βουνών και όπως αναφέρει η παράδοση
«Στένει ολόρθο το κουπί, χτίζει μια καλύβα και
αποφασίζει να μείνει εκεί όλη του τη ζωή. Για τούτο τον
Άγιο Ηλία τον βάνουν πάντα στα ψηλώματα»

Στις 20 Ιουλίου που εορτάζεται η μνήμη του προφήτη,
δεν εορτάζουμε την κοίμηση, -γιατί ο προφήτης δεν
πέθανε ποτέ- αλλά την ανάληψή του. Συγκεκριμένα ο
απόστολος Παύλος αναφέρει ότι ο Προφήτης Ηλίας δεν
ανελήφθη όπως ο Κύριος, εις τον ουρανό, αλλά άφησε
ο Θεός να φανεί ότι ανελήφθη και ζει κάτω εις την γη με
το φθαρτό του σώμα, χιλιάδες χρόνια τώρα.
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MEMORIAL SERVICES –ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
6 μήνες: Χρήστος Σταθόπουλος
6 months: Christos Stathopoulos
1 χρόνος: Ευαγγελία Τεντόμα
1 year: Evangelia Tentomas

Ο καφές προσφέρεται από τις οικογένειες
Σταθοπούλου & Τεντόμα
που τελούν το μνημόσυνο
εις μνήμη των κεκοιμημένων.
The coffee is offered by the
Stathopoulos & Tentomas families
that have the Memorial Service.

