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Κυριακή, 29 Ιουλίου, 2018
Θ’ Ματθαίου
8:30 π .μ. – 11:30 π.μ. Όρθρος, Θ. Λειτουργία

SCHEDULE OF SERVICES AND EVENTS
Sunday, July 29, 2018
9th Sunday of Matthew
8:30a.m.-11:30 a.m., Orthros, D.Liturgy

Τετάρτη, 1η Αυγούστου, 2018
7:00 μ.μ.—8:00 μ.μ. Παράκλησις

Wednesday, August 1, 2018
7:00 p.m.—8:00 p.m. Paraclesis

Πέμπτη, 2 Αυγούστου, 2018
7:00 μ.μ.—8:00 μ.μ. Παράκλησις

Thursday, August 2, 2018
7:00 p.m.—8:00 p.m. Paraklesis

Παρασκευή, 3 Αυγούστου, 2018
7:00 μ.μ.—8:00 μ.μ. Παράκλησις

Κυριακή, 5 Αυγούστου, 2018
Ι’ Ματθαίου
Προεόρτια Μεταμορφώσεως
8:30 π .μ. – 11:30 π.μ. Όρθρος, Θ. Λειτουργία
7:00 μ.μ. Εσπερινός

Friday, August 3, 2018
7:00 p.m.—8:00 p.m. Paraklesis

Sunday, August 5, 2018
10th Sunday of Matthew
Forefeast of the Transfiguration
8:30a.m.-11:30 a.m., Orthros, D.Liturgy
7:00 p.m. Vespers

St. Paul's First Letter to the Corinthians 3:9-17

Πρὸς Κορινθίους α' 3:9-17

Prokeimenon. Mode Plagal 4.
Psalm 75.11,1

Προκείμενον. Ήχος πλ. δ'.
ΨΑΛΜΟΙ 75.11,1

Make your vows to the Lord our God and perform them.
Verse: God is known in Judah; his name is great in Israel.

Εὔξασθε καὶ ἀπόδοτε Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν.
Στίχ. Γνωστὸς ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ὁ Θεός, ἐν τῷ Ἰσραὴλ μέγα τὸ ὄνομα
αὐτοῦ.

The reading is from St. Paul's First Letter to the
Corinthians 3:9-17
Brethren, we are God's fellow workers; you are God's
field, God's building. According to the grace of God given
to me, like a skilled master builder I laid a foundation, and
another man is building upon it. Let each man take care
how he builds upon it. For no other foundation can any
one lay than that which is laid, which is Jesus Christ. Now
if any one builds on the foundation with gold, silver,
precious stones, wood, hay, straw - each man's work will
become manifest; for the Day will disclose it, because it
will be revealed with fire, and the fire will test what sort of
work each one has done. If the work which any man has
built on the foundation survives, he will receive a reward.
If any man's work is burned up, he will suffer loss, though
he himself will be saved, but only as through fire. Do you
not know that you are God's temple and that God's Spirit
dwells in you? If any one destroys God's temple, God will
destroy him. For God's temple is holy, and that temple you
are.

Πρὸς Κορινθίους α' 3:9-17 τὸ ἀνάγνωσμα είναι από
Ἀδελφοί, Θεοῦ γάρ ἐσμεν συνεργοί· θεοῦ γεώργιον, θεοῦ
οἰκοδομή ἐστε. Κατὰ τὴν χάριν τοῦ θεοῦ τὴν δοθεῖσάν μοι,
ὡς σοφὸς ἀρχιτέκτων θεμέλιον τέθεικα, ἄλλος δὲ
ἐποικοδομεῖ. Ἕκαστος δὲ βλεπέτω πῶς ἐποικοδομεῖ.
Θεμέλιον γὰρ ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ τὸν
κείμενον, ὅς ἐστιν Ἰησοῦς Χριστός. Εἰ δέ τις ἐποικοδομεῖ
ἐπὶ τὸν θεμέλιον τοῦτον χρυσόν, ἄργυρον, λίθους τιμίους,
ξύλα, χόρτον, καλάμην, ἑκάστου τὸ ἔργον φανερὸν
γενήσεται· ἡ γὰρ ἡμέρα δηλώσει, ὅτι ἐν πυρὶ
ἀποκαλύπτεται· καὶ ἑκάστου τὸ ἔργον ὁποῖόν ἐστιν τὸ πῦρ
δοκιμάσει. Εἴ τινος τὸ ἔργον μένει ὃ ἐποικοδόμησεν, μισθὸν
λήψεται. Εἴ τινος τὸ ἔργον κατακαήσεται, ζημιωθήσεται·
αὐτὸς δὲ σωθήσεται, οὕτως δὲ ὡς διὰ πυρός. Οὐκ οἴδατε
ὅτι ναὸς θεοῦ ἐστε, καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν;
Εἴ τις τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ φθείρει, φθερεῖ τοῦτον ὁ θεός· ὁ
γὰρ ναὸς τοῦ θεοῦ ἅγιός ἐστιν, οἵτινές ἐστε ὑμεῖς.

The Gospel According to Matthew 14:22-34

Ἐκ τοῦ Κατὰ Ματθαῖον 14:22-34 Εὐαγγελίου τὸ Ἀνάγνωσμα

At that time, Jesus made the disciples get into the
boat and go before him to the other side, while he
dismissed the crowds. And after he had dismissed
the crowds, he went up into the hills by himself to
pray. When evening came, he was there alone, but
the boat by this time was many furlongs distant
from the land, beaten by the waves; for the wind
was against them. And in the fourth watch of the
night he came to them, walking on the sea. But
when the disciples saw him walking on the sea, they
were terrified, saying, "It is a ghost!" And they cried
out for fear. But immediately he spoke to them,
saying "Take heart, it is I; have no fear." And Peter
answered him, "Lord, if it is you, bid me come to
you on the water." He said, "Come." So Peter got
out of the boat and walked on the water and came
to Jesus; but when he saw the wind, he was afraid,
and beginning to sink he cried out, "Lord, save
me." Jesus immediately reached out his hand and
caught him, saying to him, "O man of little faith,
why did you doubt?" And when they entered the
boat, the wind ceased. And those in the boat
worshiped him, saying, "Truly you are the Son of
God." And when they had crossed over, they came
to land at Gennesaret.

πλοῖον ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος. Οἱ δὲ ἐν τῷ πλοίῳ
προσεκύνησαν αὐτῷ λέγοντες, ᾽Αληθῶς Θεοῦ υἱὸς εἶ. Καὶ
διαπεράσαντες ἦλθον ἐπὶ τὴν γῆν εἰς Γεννησαρέτ.

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἠνάγκασεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς
μαθητὰς ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν
εἰς τὸ πέραν, ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους. Καὶ
ἀπολύσας τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος κατ᾽ ἰδίαν
προσεύξασθαι. ὀψίας δὲ γενομένης μόνος ἦν ἐκεῖ.
Τὸ δὲ πλοῖον ἤδη σταδίους πολλοὺς ἀπὸ τῆς γῆς
ἀπεῖχεν, βασανιζόμενον ὑπὸ τῶν κυμάτων, ἦν γὰρ
ἐναντίος ὁ ἄνεμος. Τετάρτῃ δὲ φυλακῇ τῆς νυκτὸς
ἦλθεν πρὸς αὐτοὺς περιπατῶν ἐπὶ τὴν θάλασσαν. Οἱ
δὲ μαθηταὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐπὶ τῆς θαλάσσης
περιπατοῦντα ἐταράχθησαν λέγοντες ὅτι Φάντασμά
ἐστιν, καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου ἔκραξαν. Εὐθὺς δὲ
ἐλάλησεν [ὁ ᾽Ιησοῦς] αὐτοῖς λέγων, Θαρσεῖτε, ἐγώ
εἰμι· μὴ φοβεῖσθε. Ἀποκριθεὶς δὲ αὐτῷ ὁ Πέτρος
εἶπεν, Κύριε, εἰ σὺ εἶ, κέλευσόν με ἐλθεῖν πρὸς σὲ
ἐπὶ τὰ ὕδατα· ὁ δὲ εἶπεν, ᾽Ελθέ. καὶ καταβὰς ἀπὸ
τοῦ πλοίου ὁ Πέτρος περιεπάτησεν ἐπὶ τὰ ὕδατα καὶ
ἦλθεν πρὸς τὸν ᾽Ιησοῦν. Βλέπων δὲ τὸν ἄνεμον
ἐφοβήθη, καὶ ἀρξάμενος καταποντίζεσθαι ἔκραξεν
λέγων, Κύριε, σῶσόν με. Εὐθέως δὲ ὁ ᾽Ιησοῦς
ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἐπελάβετο αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτῷ,
᾽Ολιγόπιστε, εἰς τί ἐδίστασας; καὶ ἀναβάντων αὐτῶν εἰς τὸ

Αύγουστος, ο Πανάγιος μήνας: Με τη χάρη του Θεού
μπήκαμε και εφέτος στον μήνα Αύγουστο ο οποίος είναι
σχεδόν ολόκληρος αφιερωμένος στην Παναγιά μας, την
Αγία όλων των Αγίων, την μάνα όλων μας που με την
θαλπωρή και την ζεστή της αγκαλιά μας σκεπάζει. Από
σήμερα λοιπόν και μέχρι τις 15 του μήνα ψάλλονται σε όλες
τις Εκκλησιές μας ο μικρός και μεγάλος παρακλητικός
κανόνας στην Παναγιά μας. Τι είναι όμως η παράκληση
αυτή; Με τις παρακλήσεις προς την Υπεραγία Θεοτόκο
δεόμεθα και την ικετεύουμε να μας βοηθήσει σε καιρούς
πειρασμών, θλίψεων και δυσκολιών, <<Δέξαι παρακλήσεις
αναξίων σων ικετών>>. Ζητάμε με ευλάβεια σαν μάνα που
είναι να μεσολαβήσει στον Υιό της τον αγαπητό, να γίνει
μεσίτρια δηλαδή στην ικεσία μας. Θερμώς παρακαλούμε να
μας σώσει δια της Θείας βοηθείας της και να μας οδηγήσει
σε μετάνοια. Με τον παρακλητικό κανόνα της οδηγούμαστε
σιγά σιγά μέσα από τα δάκρυα των προσευχών μας στην
αληθινή μετάνοια, την εξομολόγηση και την Θεία Κοινωνία.
Εκείνος που τιμά αληθινά την Παναγία δέεται για την
σωτηρία της ψυχής του και ζει διαρκώς με μετάνοια
παρακλητική. Η ανάγκη αυτή της παρακλητικής μετάνοιας
επεκτείνεται σε όλη την διάρκεια του χρόνου και πολλές
φορές οι χριστιανοί μας νιώθουν την ανάγκη σπίτι τους να
ψάλλουν την παράκληση της Παναγιάς μας κι έπειτα
θαυματουργικά γαληνεύουν, αναπαύονται ψυχικά, σαν να
τους χαϊδεύει ένα ουράνιο χέρι και να τους διώχνει τις
δυσκολίες. Αυτό είναι και το νόημα άλλωστε της προσευχής.
Ίσως κάποιος βέβαια να αναρωτηθεί για ποιον λόγο να
προσευχόμαστε εφόσον ο Θεός έχει προκαθορίσει τα

μέλλοντα. Είναι το ίδιο σαν να ρωτάμε, γιατί να αναπνέουμε
αφού ο Θεός καθόρισε την ύπαρξη του αέρα. Γιατί έτσι
ορίστηκε από Εκείνον! Όλα εκείνα που οι εμείς οι πιστοί
χρειαζόμαστε και επιθυμούμε να μας δοθούν είναι στην
ευχέρεια του Θεού. Εμείς το μοναδικό πράγμα που πρέπει
να κάνουμε είναι να προσευχηθούμε κι Εκείνος θα
αποφασίσει το καλύτερο για εμάς καθώς γνωρίζει τις
ανάγκες, τους πόνους και τις δοκιμασίες μας. Στις 15
Αυγούστου όπου και ολοκληρώνονται οι παρακλήσεις
εορτάζουμε πανηγυρικώς την κοίμηση της για την οποία
μαθαίνουμε από τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, τον Άγιο
Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη κ.α. Σύμφωνα με την
εκκλησιαστική παράδοση η Παναγιά πληροφορήθηκε την
κοίμηση της από άγγελο Κυρίου τρεις ημέρες πριν συμβεί.
Η χαρά της που θα συναντούσε τον μονάκριβο Υιό της δεν
περιγράφεται με λόγια. Έτσι είχε τον χρόνο να
προετοιμαστεί κατάλληλα, να προσευχηθεί και να μοιράσει
σε δυο χήρες τα υπάρχοντα της. Μάλιστα η παράδοση
αναφέρει ότι λίγο πριν την κοίμηση της, οι Απόστολοι που
δεν ήταν όλοι στα Ιεροσόλυμα, με θαυμαστό τρόπο
μεταφέρθηκαν όλοι κοντά της. Όταν κοιμήθηκε η Παναγία,
με ψαλμούς και ύμνους την τοποθέτησαν στο μνήμα της
Γεθσημανής. Ανοίγοντας δὲ το μνήμα μετά από τρείς ημέρες
έκπληκτοι είδαν ότι η Παρθένος Μαρία αναστήθηκε
σωματικά και ανελήφθη στους ουρανούς. Ας ετοιμαστούμε
λοιπόν και εφέτος να δοξολογήσουμε την Παναγιά μας
Δέσποινα, την μόνη ελπίδα των απελπισμένων έτσι ώστε
Αυτή, η Κυρία των αγγέλων, μαζί με όλους τους Αγίους και
τις ουράνιες δυνάμεις να μας έχει υπό την σκέπη της.

Τον Δεκαπενταύγουστο ψάλλουμε Παρακλήσεις, Μικρές
και Μεγάλες. Εναλλάξ. Μία μέρα τη Μικρή, μία τη Μεγάλη.
Δέκα, ένδεκα ή δώδεκα Παρακλήσεις εν συνόλω. Ανάλογα
με τη θέση των Σαββατοκύριακων της περιόδου. Όσες είναι
οι Εντολές ή όσα τα Έωθινά, ή όσοι οι Απόστολοι. Στά
πλαίσια αυτά της Αυγουστιάτικης θεομητορικής ευλάβειας,
οί Παρακλητικοί Κανόνες της Παναγιας έχουν μια θέση πού
ξεχωρίζει. Κανονίζουν καθημερινά την έκφραση της
ευσέβειας μας καί την υποβολή των αιτημάτων μας προς τον
Θεό. Καί μας καλούν παρά. Δηλαδή δίπλα. Έξω από το
στενό χώρο όπου βρισκόμαστε καθημερινά καί θλιβόμαστε
με το ένα καί το άλλο συναπάντημα της ζωής καί
στενοχωρούμαστε με τίς βιοτικές μέριμνες καί τα
χιλιόμορφα ανθρώπινα βάσανα. Στόν άνετο χώρο της
Χάριτος. Εκεί πού μπορεί κανείς ν’ αναπνέει άνετα καί
ελεύθερα. Στόν πλατυσμό της Πλατυτέρας των Ουρανών.
Στήν άνεση καί την ευρυχωρία της Χώρας των Ζώντων.
Ό πρώτος, ό Μικρός Παρακλητικός Κανόνας είναι «Ποίημα
Θεοστηρίκτου
Μοναχού.
Οι
δε
(υποστηρίζουν)
Θεοφάνους». Ό δεύτερος, ό Μέγας, είναι «Ποίημα του
Βασιλέως Θεοδώρου Δούκα του Λασκάρεως», ήγουν του
πολύπαθου τελευταίου Αύτοκράτορος της Νικαίας (1222 –
1258) πού καλογήρεψε προτού πεθάνει σε ηλικία 36 μόλις
χρόνων, κι έλαβε τ’ όνομα Θεοδόσιος. Καί τα τέσσερα
ονόματα έχουν ως πρώτο συνθετικό τον Θεό Θεοστήρικτος,
Θεοφάνης, Θεοδωρος, Θεο-δόσιος. «Αξιον καί δίκαιον,
άφοϋ αμφότεροι οι Κανόνες είναι φανερώσεις του
στηριγμοϋ, των δόσεων καί των δωρεών του Θεού προς τον
αναζητητή παρακλήσεως πιστό, δια της Θεοτόκου. Οι
επαγωγές των λυπηρών πού χειμάζουν την ψυχή καί την

καρδιά μας δεν πολεμούνται καί δεν αντιμετωπίζονται με τα
λιανοντούφεκα του στοχασμού, οϋτε με τ’ άσφαιρα πυρά της
φιλοσοφίας, έστω καί της στωικής. Χρειάζονται κανόνια
ισχυρά, ευθύβολα, μικρού καί μεγάλου βεληνεκούς. Τέτοια
είναι οι δυο Παρακλητικοί Κανόνες. Ή γόμωσή τους είναι
πόνος μεγατόνων. Είναι μοναξιά καί αδιέξοδο. Είναι
παράπονο καί στένωση. Είναι απελπισμένη άναζήτηση
φωτός καί κορακιασμένη δίψα για ζωή. Καί βάλλουν κατ’
ευθείαν στο στόχο του ελέους. Εκεί πού υπάρχει άφθονο.
Στά μητρικά αυτιά Εκείνης πού μας γέννησε τον Θελητήν
του Ελέους καί δύναται πάντα ως πανσθενούς Δεσπότου –
Θεού Μήτηρ, ει νεύση έτι μόνον προς την ημών οικτράν
ταπείνωσιν. Ν’ άντληση – Εκείνη άφειδώλευτα από τον
γλυκερό ποταμό τής Ζωής με τον κάδο της παρρησίας Της
καί να μας λούση με ζωοπάροχα θεία νάματα να μας ποτίση
. χορταστικά, να ξεπλύνη τα μάτια μας για να μπορέσουμε
να δούμε την έμορφιά του χρυσοπλοκώτατου κάλλους. Να
βρούμε λιμάνι γαληνό κι ασφάλεια μέσα στη δωδεκάτειχη
Πόλη κι ελπίδα σωτηρίας σιμά στο θρόνο Της τον
ήλιοστάλακτο. Να γίνη καί σε μας το ποθούμενο
άκατανόητον θαύμα. Την δέησίν μου δέξαι την πενιχράν,
«Κυρά των Αμπελιών», Αίγαιο-πελαγίτισσα Παναγία,
Γρηγορούσα Άθηνιώτισσα, Παραμυθία Αγιορείτικη,
Φανερωμένη πολλάκις στις πέτρινες ώρες των παιδιών Σου,
καί κλαυθμόν μη παρίδης καί δάκρυα, καί στεναγμόν,
άλλ’άντιλαβοϋ μου ως αγαθή καί τάς αιτήσεις πλήρωσον.
Αυτές, πού μέσα στην αυγουστιάτικη κάψα ή παναθλία καί
ταπεινή μου ψυχή Σού υποβάλλει, Ζωοδόχε Πηγή,
φλογιζόμενη μέσ’ στο καμίνι των συμφορών καί των

θλίψεων. Γιατί, αληθινά, προς τίνα καταφύγω άλλην Αγνή;
Πού προσδράμω, λοιπόν, καί σωθήσομαι; Που πορευθώ;
Τέτοιες ώρες, στείρες καί δάκρυνες,πού,έκύκλωσαν αι του
βίου με ζάλαι, ώσπερ μέλισσαι κηρίον, Παρθένε;Ποιά
πόρτα, Πορτάίτισσα, θα με δεχτή, αν δεν μου άνοιξης Σύ την
Έκατονταπυλιανή αγάπη Σου; Σέ ποιόν, Γοργοεπήκοε, τον
πόνο μου θα πω, τον πόνο πού με βρήκε εξ αμέτρητων
αναγκών καί θλίψεων καί εξ εχθρών δυσμενών καί
συμφορών βίου, για να μου δώση, Ελεούσα μου, προθυμερά
παντελή σωτηρίαν καί πλατυσμόν.
Λυγίζουνε τα γόνατα μπρος στην εικόνα της Μητέρας της
Ζωής, πού δέχεται χρυσοκαλόκαρδα τα ταπεινά
αυγουστιάτικα βασιλικά της αγάπης,καί τους εκ βάθους
στεναγμούς καί τα δάκρυα της αποσταμένης ελπίδας μας,καί
το λατρευτικό ασπασμό της πίστεως όσων ολόψυχα Την
ομολογούμε Κυρίως Θεοτόκον και Τη νοιώθουμε
κατάκαρδα Προστάτιν της ζωής καί φρουράν
άσφαλεστάτην, των πειρασμών διαλΰουσαν όχλον καί
επήρειας δαιμόνων έλαύνουσαν. Καί φέγγει περισσότερο
άπ’ την αυγουστιάτικη πανσέληνο το άγιο πρόσωπο της
Θεοτόκου, πού αναδείχθηκε διαπαντός ό γλυκασμός των
Αγγέλων καί των θλιβομένων ή χαρά, καθώς επείγεται να
μεταστή προς την Ζωήν, Μήτηρ υπάρχουσα της Ζωής. Για
να σπεύδη αδιάκοπα, γοργοφτέρουγη, χαριτόφορη,
φωτοπλήμμυρη, ήλιόκαλη, να παρακαλή, να στηρίζη, να
περισκέπη, ν’άγιάζη, να προστατεύη καί να λυτρώνη εκ
θανάτου τις ψυχές Θεο-στηρίκτων, Θεο-δώρων, Θεοφάνων, Θεο-δοσίων καί γενικώς Θεο-πίστων καί φιλο-Θεομητόρων. τίς κριματισμένες δικές μας ψυχές…
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9th Sunday of Matthew
ΚΥΡΙΑΚΗ, 29 Ιουλίου, 2018
Θ’ Ματθαίου
MEMORIAL SERVICES –ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

40 μέρες: Λάζαρος Καζίας
40 days: Lazaros Kazias
Ο καφές προσφέρεται από την οικογένεια Καζία
που τελεί το μνημόσυνο εις μνήμη του
κεκοιμημένου.

The coffee is offered by the Kazias family
that has the Memorial Service.

