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SCHEDULE OF SERVICES AND EVENTS

Κυριακή, 5 Αυγούστου, 2018

Sunday, August 5, 2018

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

10th Sunday of Matthew
Forefeast of the Transfiguration

Δευτέρα, 6 Αυγούστου, 2018
Η Μεταμόρφωσις του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού
9:00 π .μ. Όρθρος, Θ. Λειτουργία
7:00 μ.μ.—8:00 μ.μ. Παράκλησις

Τρίτη, 7 Αυγούστου, 2018
7:00 μ.μ.—8:00 μ.μ. Παράκλησις

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

Πέμπτη, 9 Αυγούστου, 2018
7:00 μ.μ.—8:00 μ.μ. Παράκλησις

Παρασκευή, 10 Αυγούστου, 2018

8:30 a.m.-11:30 a.m., Orthros, Divine Liturgy
7:00 p.m. Vespers
Monday, August 6, 2018
Holy Transfiguration
9:00 a.m. Orthros, Divine Liturgy
7:00 p.m.—8:00 p.m. Paraklesis
Tuesday, August 7, 2018
7:00 p.m.—8:00 p.m. Paraclesis
Wednesday, August 8, 2018
7:00 p.m.—8:00 p.m. Paraclesis
Thursday, August 9, 2018
7:00 p.m.—8:00 p.m. Paraklesis

7:00 μ.μ.—8:00 μ.μ. Παράκλησις

Σάββατο, 11 Αυγούστου, 2018
7:00 μ.μ.—8:00 μ.μ. Παράκλησις

Κυριακή, 12 Αυγούστου, 2018
ΙΑ’ Ματθαίου
8:30 π .μ. – 11:30 π.μ. Όρθρος, Θ. Λειτουργία
7:00 μ.μ.—8:00 μ.μ. Παράκλησις

Friday, August 10, 2018
7:00 p.m.—8:00 p.m. Paraklesis
Saturday, August 11, 2018
7:00 p.m.—8:00 p.m. Paraklesis
Sunday, August 12, 2018
11th Sunday of Matthew
8:30 a.m.-11:30 a.m., Orthros, Divine Liturgy
7:00 p.m.—8:00 p.m. Paraklesis

St. Paul's First Letter to the Corinthians 4:9-16
Prokeimenon. Mode 1.
Psalm 32.22,1
Let your mercy, O Lord, be upon us.
Verse: Rejoice in the Lord, O ye righteous.

The reading is from St. Paul's First Letter to
the Corinthians 4:9-16
Brethren, God has
exhibited us apostles as last of all, like men
sentenced to death; because we have become a
spectacle to the world, to angels and to men. We
are fools for Christ's sake, but you are wise in
Christ. We are weak, but you are strong. You are
held in honor, but we in disrepute. To the present
hour we hunger and thirst, we are ill-clad and
buffeted and homeless, and we labor, working with
our own hands. When reviled, we bless; when
persecuted, we endure; when slandered, we try to
conciliate; we have become, and are now, as the
refuse of the world, the off-scouring of all things. I
do not write this to make you ashamed, but to
admonish you as my beloved children. For though
you have countless guides in Christ, you do not
have many fathers. For I became your father in
Christ Jesus through the gospel. I urge you, then,
be imitators of me.

Πρὸς Κορινθίους α' 4:9-16
Προκείμενον. Ήχος α'.
ΨΑΛΜΟΙ 32.22,1
Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ' ἡμᾶς.
Στίχ. Ἀγαλλιᾶσθε δίκαιοι ἐν Κυρίῳ

Πρὸς Κορινθίους α' 4:9-16 τὸ ἀνάγνωσμα είναι από

Ἀδελφοί, ὁ θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους
ἀπέδειξεν ὡς ἐπιθανατίους· ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν
τῷ κόσμῳ, καὶ ἀγγέλοις, καὶ ἀνθρώποις. Ἡμεῖς
μωροὶ διὰ Χριστόν, ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι ἐν Χριστῷ·
ἡμεῖς ἀσθενεῖς, ὑμεῖς δὲ ἰσχυροί· ὑμεῖς ἔνδοξοι,
ἡμεῖς δὲ ἄτιμοι. Ἄχρι τῆς ἄρτι ὥρας καὶ πεινῶμεν,
καὶ διψῶμεν, καὶ γυμνητεύομεν, καὶ κολαφιζόμεθα,
καὶ ἀστατοῦμεν, καὶ κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι ταῖς
ἰδίαις χερσίν· λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν·
διωκόμενοι
ἀνεχόμεθα·
βλασφημούμενοι
παρακαλοῦμεν· ὡς περικαθάρματα τοῦ κόσμου
ἐγενήθημεν, πάντων περίψημα ἕως ἄρτι. Οὐκ
ἐντρέπων ὑμᾶς γράφω ταῦτα, ἀλλʼ ὡς τέκνα μου
ἀγαπητὰ νουθετῶ. Ἐὰν γὰρ μυρίους παιδαγωγοὺς
ἔχητε ἐν Χριστῷ, ἀλλʼ οὐ πολλοὺς πατέρας· ἐν γὰρ
Χριστῷ Ἰησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς
ἐγέννησα. Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, μιμηταί μου
γίνεσθε.

The Gospel According to Matthew 17:14-23
At that time, a man came up to Jesus and kneeling
before him said, "Lord, have mercy on my son, for
he is an epileptic and he suffers terribly; for often
he falls into the fire, and often into the water. And
I brought him to your disciples, and they could not
heal him." And Jesus answered, "O faithless and
perverse generation, how long am I to be with you?
How long am I to bear with you? Bring him here
to me." And Jesus rebuked him, and the demon
came out of him, and the boy was cured instantly.
Then the disciples came to Jesus privately and said,
"Why could we not cast it out?" He said to them,
"Because of your little faith. For truly I say to you,
if you have faith as a grain of mustard seed, you will
say to this mountain, 'Move hence to yonder place,'
and it will move; and nothing will be impossible to
you. But this kind never comes out except by
prayer and fasting." As they were gathering in
Galilee, Jesus said to them, "The Son of man is to
be delivered into the hands of men, and they will
kill him, and he will be raised on the third day."

Ἐκ τοῦ Κατὰ Ματθαῖον 17:14-23 Εὐαγγελίου τὸ Ἀνάγνωσμα

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθόντων αὐτῶν πρὸς τὸν ὄχλον
προσῆλθεν αὐτῷ ἄνθρωπος γονυπετῶν αὐτὸν καὶ
λέγων· Κύριε, ἐλέησόν μου τὸν υἱόν, ὅτι
σεληνιάζεται καὶ κακῶς πάσχει· πολλάκις γὰρ πίπτει
εἰς τὸ πῦρ καὶ πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ. καὶ
προσήνεγκα αὐτὸν τοῖς μαθηταῖς σου, καὶ οὐκ
ἠδυνήθησαν αὐτὸν θεραπεῦσαι. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ
᾿Ιησοῦς εἶπεν· ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη!
ἕως πότε ἔσομαι μεθ᾿ ὑμῶν; ἕως πότε ἀνέξομαι
ὑμῶν; φέρετέ μοι αὐτὸν ὧδε. καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ
ὁ ᾿Ιησοῦς, καὶ ἐξῆλθεν ἀπ᾿ αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον καὶ
ἐθεραπεύθη ὁ παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. Τότε
προσελθόντες οἱ μαθηταὶ τῷ ᾿Ιησοῦ κατ᾿ ἰδίαν
εἶπον· διατί ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό; ὁ
δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· διὰ τὴν ἀπιστίαν ὑμῶν.
ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον
σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ, μετάβηθι ἐντεῦθεν
ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται, καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει
ὑμῖν. τοῦτο δὲ τὸ γένος οὐκ ἐκπορεύεται εἰ μὴ ἐν
προσευχῇ καὶ νηστείᾳ. ᾿Αναστρεφομένων δὲ αὐτῶν
εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· μέλλει ὁ
υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας
ἀνθρώπων καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ
ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται. καὶ ἐλυπήθησαν σφόδρα.

Η Μεταμόρφωση του Κυρίου: Ο Κύριος σαράντα ημέρες
περίπου πριν από τη Σταύρωσή Του, παρέλαβε τρεις από
τους Μαθητές του, τον Πέτρο για τη μεγάλη πίστη και αγάπη
που είχε προς τον Χριστό, τον Ιωάννη επειδή τον αγαπούσε
ιδιαίτερα ο Κύριος, για την αγνότητα και την αφοσίωσή στο
πρόσωπό Του και τον Ιάκωβο, τον αδελφό του Ιωάννη, για
να τους ανεβάσει στο όρος Θαβώρ. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς
προσθέτει ότι το γεγονός αυτό συνέβη οκτώ μέρες μετά από
εκείνη την ημέρα που ο Κύριος διδάσκοντας τους μαθητές
του, έλεγε ότι πρόκειται να έλθει ο Υιός του ανθρώπου μέσα
στη δόξα του Πατέρα Του. Γι' αυτή την όγδοη μέρα που ο
Κύριος ανέβασε τους μαθητές του στο Θαβώρ ο Γρηγόριος
ο Παλαμάς προσθέτει: “Το μέγα θέαμα του φωτός της
μεταμορφώσεως του Κυρίου είναι το μυστήριο της ογδόης
ημέρας, δηλαδή του μέλλοντος αιώνος, που αναφαίνεται
μετά την κατάπαυση του κόσμου.” Ένας λόγος, κατά τους
Πατέρες, που δεν παρέλαβε όλους τους μαθητές Του, ήταν
ότι θα αναγκαζόταν να παραλάβει μεταξύ αυτών και τον
Ιούδα, που δεν ήταν άξιος να “γευθεί” του μυστηρίου της
Μεταμορφώσεως. Εκεί, στο όρος Θαβώρ, ξαφνικά, ενώ
προσευχόταν ο Κύριος, έλαμψε το πρόσωπό Του, υπέρ τον
ήλιο και τα ρούχα Του έγιναν λευκά σαν το φως. “Άνοιξε”,
λέγει ο Χρυσόστομος, “λίγο από τη Θεότητά του, ενω
προσευχόταν και έλαμψε σαν ήλιος”. Σαν ήλιος, είπε ο
ευαγγελιστής γιά να μη νομίσουμε αισθητό αυτό το φως.
Γιατί αυτό το φως είναι της Θεότητος και είναι άκτιστο. Ο
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς προσθέτει: “Ο Χριστός
μεταμορφώθηκε, όχι προσλαμβάνοντας ό,τι δεν ήταν, αλλά
φανερώνοντας στους μαθητές του ό,τι ήταν, αφού τους
άνοιξε τα μάτια και από τυφλούς τους κατέστησε βλέποντας.
Επομένως αυτό το φως δεν είναι αισθητό, αλλά με τη
δύναμη του αγίου Πνεύματος μετασκευάσθηκαν τα μάτια
τους, μεταμορφώθηκαν εκείνοι.” Τα ιμάτια του Κυρίου

έγιναν λευκά “ως χιών” για να μας δείξει, μέσω των
μαθητών Του, ποιες είναι οι στολές της δόξης που θα
φορέσουν κατά τον μέλλοντα αιώνα όσοι προσεγγίσουν το
Θεό. Ταυτόχρονα εμφανίστηκαν, ο Προφήτης Μωϋσής σαν
εκπρόσωπος του νόμου της Παλαιάς Διαθήκης και των
νεκρών και ο Προφήτης Ηλίας σαν εκπρόσωπος των
προφητών και των ζωντανών (διότι ο Προφήτης αυτός δεν
πέθανε αλλά αναλήφθηκε από το Θεό ζωντανός “εν πυρίνω
άρματι” στους ουρανούς) και άρχισαν να συνομιλούν μαζί
Του για τις προφητείες που αναφέρονταν στο σωτήριο
Πάθος Του. Αυτό έγινε για να δείξει στους μαθητές πως ο
ίδιος είναι ο Κύριος του νόμου και των προφητών, ζώντων
και νεκρών. Ο Πέτρος από την ταραχή του μη γνωρίζοντας
τι έλεγε, είπε στον Κύριο ότι καλό θα ήταν να μείνουν στο
όρος Θαβώρ και να φτιάξουν τρεις σκηνές, φοβούμενος ότι
κατά την επιστροφή τους στα Ιεροσόλυμα, ο Κύριος θα
έπεφτε στα χέρια των εχθρών Του. Ενώ ακόμα μιλούσε ο
Πέτρος, εμφανίστηκε ένα φωτεινό σύννεφο και ακούστηκε
η φωνή του Ουρανίου Πατρός μέσα από αυτό, που βεβαίωνε
πως ο Χριστός είναι ο Υιός Του ο αγαπητός, στον οποίο
αναπαύεται όλη η Πατρική εύνοιά Του και εμείς οι
άνθρωποι, σε αυτόν πρέπει να υπακούμε και να
εφαρμόζουμε τις σωτήριες εντολές Του. Οι μαθητές τότε
έπεσαν κατά πρόσωπο, όχι εξαιτίας της φωνής, όπως λένε οι
πατέρες, αλλά “για τη μετατροπή και το υπερφυές του
φωτός” (Γρ. Παλαμάς). Αυτού του φωτός μετέχουν και οι
άγγελοι και οι άγιοι. Αλλά ο Πατήρ και ο Υιός έχουν αυτή
τη δόξα και τη βασιλεία φυσικώς, οι δε άγιοι άγγελοι και
άνθρωποι την αποκτούν κατά χάρη, δεχόμενοι από το Θεό
την έλλαμψη. Όμως ο Κύριος γεμάτος φιλανθρωπία δεν
αφήνει άλλο τους μαθητές Του, μέσα στην αγωνία και τον
φόβο και αφού τους άγγιξε τους είπε να σηκωθούν και να
μην φοβούνται, γιατί θα είναι μαζί τους, μέχρι το Θείο

Πάθος Του, όπως και πρώτα, δηλαδή με το ταπεινό σχήμα
ενός απλού ανθρώπου, γιατί ο Κύριος ήταν «άνθρωπος το
φαινόμενον αλλά Θεός το κρυπτόμενον» (Γρ. Παλαμάς).
Ακόμη τους είπε να μην πουν σε κανένα το θείο αυτό
γεγονός που έζησαν, μέχρι την εκ νεκρών Ανάστασή Του.
Γιατί όμως ο Κύριος διάλεξε, αυτή την χρονική στιγμή,
δηλαδή λίγο πριν από τα Άγια Πάθη Του για να δείξει στους
Μαθητές Του, μία αμυδρή ακτίνα της Θείας μεγαλειότητος
και δόξης Του; Την απάντηση δίνει πολύ εύστοχα το
κοντάκιο της εορτής: «Επί του όρους μετεμορφώθης Χριστέ
ο Θεός ίνα όταν σε ίδωσι σταυρούμενον, το μεν πάθος
νοήσωσιν εκούσιον, τω δε κόσμω κηρύξωσιν ότι σύ
υπάρχεις αληθώς, του Πατρός το απαύγασμα». Δηλαδή όταν
σε δουν οι μαθητές επάνω στο Σταυρό, γυμνό και
καταματωμένο με τον ακάνθινο στέφανο να υποφέρεις και
να πεθαίνεις για τη σωτηρία του κόσμου, να μη φοβηθούν,
αλλά να καταλάβουν πως το Πάθος Σου το υπέμεινες επειδή
το ήθελες, εκούσια και όχι από αδυναμία, αφού είσαι ο
παντοδύναμος Υιός του Θεού που γεμάτος αγάπη για το
ξεπεσμένο πλάσμα Σου κατέβηκες στη γη, για να το
ελευθερώσεις από τα δεσμά της αμαρτίας. Έτσι όταν σε
δουν, μετά την Ανάσταση ένδοξο Νικητή του θανάτου, να
κηρύξουν σε όλο τον κόσμο ότι Εσύ είσαι ο ομοούσιος Υιός
του Θεού, ο Σωτήρας της ανθρωπότητας. Αυτός, κατά τους
Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας, ήταν ο σκοπός που
έγινε η Μεταμόρφωση. Κι ενώ θα έπρεπε η εμφάνιση στο
Θαβώρ των δύο πιο μεγάλων προφητών της Παλαιάς
Διαθήκης και η προσκύνηση του Κυρίου Ιησού Χριστού
κατά την Μεταμόρφωσή Του, να κλείσει για πάντα τα
βδελυρά χείλη των γραμματέων και των φαρισαίων, οι
οποίοι μισούσαν τον Κύριο Ιησού και τον θεωρούσαν
παραβάτη του νόμου του Μωυσή, συνέβη το αντίθετο και

μάλιστα ακόμη και σήμερα οι Εβραίοι, ο πάλαι ποτέ
περιούσιος λαός, δεν πιστεύουν ότι Αυτός ήταν ο
αναμενόμενος Μεσσίας. Και όχι μόνο οι Εβραίοι δεν τον
πιστεύουν, αλλά όπως προσθέτει ο Άγιος Λουκάς ο Αρχιεπ.
Κριμαίας, “και για πολλούς χριστιανούς όλο και
περισσότερο θαμπώνει το θείο φως του Κυρίου μας Ιησού
Χριστού. Ακόμα μικρότερο γίνεται το μικρό ποίμνιο του
Χριστού για το οποίο το θείο φως του Χριστού λάμπει με
την ίδια δύναμη με την οποίαν έλαμψε στους αποστόλους
Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη τότε στο όρος Θαβώρ. Όμως να
μην απελπιζόμαστε, επειδή ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός
είπε: «Μη φοβού το μικρόν ποίμνιον. ότι ευδόκησεν ο πατήρ
υμών δούναι υμίν την βασιλείαν» (Λουκ. Ιβ 32). Η απιστία
μεταξύ των λαών έλαβε ανησυχητικές διαστάσεις και το φως
του Χριστού επισκιάστηκε από το σκοτεινό νέφος της
αθεΐας. Σήμερα πιο συχνά από ποτέ ενθυμούμαστε το
φοβερό λόγο του Χριστού: «Πλην ο Υιός του ανθρώπου
ελθών άρα ευρήσει την πίστιν επί της γης;» (Λουκ. ιη΄ 8).
Να μην απελπιζόμαστε όμως, επειδή Εκείνος, λέγοντας για
τα σημεία της δευτέρας παρουσίας του, είπε: «Αρχομένων
δε τούτων γίνεσθαι ανακύψατε και επάρατε τας κεφαλάς
υμών, διότι εγγίζει η απολύτρωσις υμών» (Λκ. κα΄ 28). Να
είναι, λοιπόν, η ζωή σας τέτοια ώστε την φοβερή ημέρα της
Κρίσεως να μπορέσουμε να σηκώσουμε το κεφάλι μας και
όχι να το σκύψουμε βαθειά απελπισμένοι..” (από ομιλία του
Αγίου το 1956).

Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΘΑΒΩΡΙΟΥ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ:
Εδώ πρέπει να πούμε, ότι η λαμπρή ακτινοβολία του Θείου
ακτίστου φωτός, που παρουσίασε το σώμα του Κυρίου κατά
την Μεταμόρφωση και είδαν οι Απόστολοι, αφού
διανοίχτηκαν με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος τα ψυχικά
μάτια τους, σύμφωνα με την Ορθόδοξη Θεολογία είναι η
άκτιστη Ενέργεια του Θεού και όχι η επίσης άκτιστη Ουσία
του Θεού, που για όλα τα κτίσματα, ακόμα και τους Αγίους
Αγγέλους είναι παντελώς ακατάληπτη (ακατανόητη) και
αόρατη. Η Θεία αυτή Ενέργεια του Θεού, είναι που
χαριτώνει και αγιάζει την ανθρώπινη φύση και μπορούμε να
τη δούμε με τους πνευματικούς οφθαλμούς μας. Φυσικά για
να φτάσουμε σε αυτό το ύψος της Θεώσεως, πρέπει να
κάνουμε σκληρό αγώνα για την κάθαρση της ψυχής μας από
τα αμαρτωλά πάθη αφού, όπως ο ίδιος ο Κύριος μας είπε
στην Επί Του Όρους Ομιλία Του, «οι καθαροί τη καρδία, τον
Θεόν όψονται» ( Ματθ. ε΄ 8 ). Αυτήν την κάθαρση και τον
αγώνα των πιστών εξάλλου συμβολίζει και η ανάβαση στο
όρος Θαβώρ που έκαναν οι μαθητές για να δουν τη Θεία
δόξα του Ιησού. Εμείς αν τηρήσουμε τις εντολές Του, με τη
βοήθεια της Θείας Χάριτος και του προσωπικού μας αγώνα,
θα μπορέσουμε, αν όχι στη διάρκεια αυτής της πρόσκαιρης ζωής,
αλλά οπωσδήποτε στην άλλη, την άφθαρτη και αιώνια ζωή, την
όγδοη μέρα, που δε θα βλέπουμε τον Θεό «δι εσόπτρου εν
αινίγματι» (Α΄ Κορ. ιγ΄ 12), δηλαδή σαν μέσα από μεταλλικό
καθρέπτη θαμπά και ατελώς ώστε να μας μένουν πολλά
αινίγματα, που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε, αλλά «πρόσωπον
προς πρόσωπον» (Α΄ Κορ. ιγ΄ 12) και «καθώς έστι» (Α΄ Ιωαν. γ΄
2). Αυτό βέβαια θα γίνει αφού θα έχουμε απαλλαγεί από το
φθαρτό περικάλυμμα της σαρκός, και θα έχουμε ενδυθεί τα νέα
αφθαρτοποιημένα σώματά μας, ώστε να μπορούμε εύκολα, όσο
φυσικά αντέχει η πεπερασμένη φύση μας, να βλέπουμε το Θείο
μεγαλείο και να κοινωνούμε ως θεωμένοι, πια, πιστοί στη γνώση
του άπειρου και υπερτέλειου Θεού.
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Ι’ Ματθαίου
MEMORIAL SERVICES –ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

6 μήνες: Μαριάνθη Τριανταφυλλόπουλου
6 months: Marianthi Triantafyllopoulos
5 χρόνια: Μαρία Κ. Πάξου
5 years: Maria C. Paxos
Ο καφές προσφέρεται από την οικογένεια Πάξου
που τελεί το μνημόσυνο εις μνήμη της κεκοιμημένης

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

