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Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2019
Αγ. Πατέρων Δ. Οικ. Συν.
8:30 π .μ. – 11:30 π.μ. Όρθρος, Θ. Λειτουργία
12:00. - 5:00 μ.μ. Λαϊκή Αγορά της Φιλοπτώχου
Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2019
Προφήτης Ηλίας ο Θεσβίτης
9:00 π .μ., Όρθρος, Θ. Λειτουργία
Κυριακή, 21 Ιουλίου, 2019
Ε’ Ματθαίου - Παρθένιος Επίσκοπος
8:30 π .μ. – 11:30 π.μ. Όρθρος, Θ. Λειτουργία

SCHEDULE OF SERVICES AND EVENTS
Sunday, July 14, 2018
Fathers of the 4th Ecumenical Council
8:30a.m.-11:30 a.m., Orthros, Divine Liturgy
12:00 noon - 5:00 p.m. Philoptochos Flea Market
Saturday, July 20, 2018
Elias the Prophet
9:00 a.m., Orthros, Divine Liturgy
Sunday, July 21, 2019
5th Sunday of Matthew - Parthenios, Bishop of Arta
8:30 a.m.—11:30 a.m., Orthros, Divine Liturgy

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 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.

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.

Ἐκ τοῦ Κατὰ Ματθαῖον 5:14-19 Εὐαγγελίου τὸ Ἀνάγνωσμα

Προφήτης Ηλίας ο Θεσβίτης

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.

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 παραδεχθείτε, 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

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."

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).

The prophet Elijah is one of the most interesting and colorful
people in the Bible, and God used him during an important time in
Israel’s history to oppose a wicked king and bring revival to the land.
Elijah’s ministry marked the beginning of the end of Baal worship
in Israel. Elijah’s life was filled with turmoil. At times he was bold
and decisive, and at other times fearful and tentative. He alternately
demonstrates victory and defeat, followed by recovery. Elijah knew
both the power of God and the depths of depression. Elijah, a
prophet of God whose name means “my God is the Lord,” came
from Tishbeh in Gilead, but nothing is known of his family or birth.
We first meet Elijah in 1 Kings 17:1 when he suddenly appears to
challenge Ahab, an evil king who ruled the northern kingdom from
874 to 853 BC. Elijah prophesies a drought to come upon the whole
land as consequence for Ahab’s evil (1 Kings 17:1–7). Warned by
God, Elijah hides near the brook of Cherith where he is fed by
ravens. As the drought and famine in the land deepen, Elijah meets
with a widow in a neighboring country, and, through her obedience
to Elijah’s request, God provides food enough for Elijah, the
woman, and her son. Miraculously, the widow’s barrel of flour and
jar of oil never run out (1 Kings 17:8–16). The lesson for the believer
is that, if we walk in fellowship with the Lord and obey Him, we will
be open to His will. And when we are in God’s will, He fulfills all of
our needs, and His mercy to us never runs short. We next see Elijah
as the central character in a face-off with the prophets of the false
god Baal on Mount Carmel (1 Kings 18:17-40). The prophets of Baal
call upon their god all day long to rain fire from heaven to no avail.
Then Elijah builds an altar of stones, digs a ditch around it, puts the
sacrifice on the top of wood and calls for water to be poured over
his sacrifice three times. Elijah calls upon God, and God sends fire
down from heaven, burns the sacrifice, the wood, and the stones
and licks up the water in the ditch. God proved He was more
powerful than false gods. It was then that Elijah and the people
killed all of the false prophets of Baal, in compliance with God’s
command in Deuteronomy 13:5. After the great victory over the
false prophets, rain once again fell on the land (1 Kings 18:41-46).
However, in spite of victory, Elijah entered a period of wavering

faith and depression (1 Kings 19:1-18). Ahab had told his wife,
Jezebel, of God's display of power. Rather than turn to God, Jezebel
vowed to kill Elijah. Hearing of this, Elijah fled to the wilderness,
where he prayed for God to take his life. But God refreshed Elijah
with food, drink, and sleep instead. Then Elijah took a forty-day
journey to Mount Horeb. There Elijah hid in a cave, still feeling
sorry for himself and even confessing his belief that he alone was
left of the prophets of God. It is then that the LORD instructed
Elijah to stand on the mountain as the LORD passed by. There was
a great wind, an earthquake, and then fire, but God was not in any
of those. Then came a still, small voice in which Elijah heard God
and understood Him. God gave Elijah instructions for what to do
next, including anointing Elisha to take his place as prophet and
assuring Elijah that there were still 7,000 in Israel who had not
bowed to Baal. Elijah obeyed God's commands. Elisha became
Elijah's assistant for some time, and the two continued to deal with
Ahab and Jezebel, as well as Ahab's son and successor, Ahaziah.
Rather than die a natural death, Elijah was taken up to heaven in a
whirlwind (2 Kings 2:1-11). John the Baptist’s ministry was marked
by “the spirit and power of Elijah” (Luke 1:17), fulfilling the
prophecy of Malachi 4:5–6. James uses Elijah as an example of
prayer in James 5:17–18. He says that Elijah "was a human being,
even as we are," yet he prayed that it would not rain, and it did not.
Then he prayed that it would rain, and it did. The power of prayer
is in God, not in our own human nature. As was true for Elijah,
when we focus on the tumult of life in this world, we can get our
eyes off of the LORD and become discouraged. God does display
Himself in mighty works of power and judgment such as wind, fire,
and earthquakes. But He also relates with us intimately and
personally, such as in the quiet whisper. God meets our physical
needs, encourages us to examine our own thoughts and behaviors,
instructs us in how to proceed, and assures us that we are not alone.
When we are attentive to God's voice and walking in obedience to His
Word, we can find encouragement, victory, and reward. Elijah struggled
with typical human frailties, yet he was used mightily of God. It may not
be through such obviously miraculous displays of might, but, if we are
yielded to Him, God can use us powerfully for His kingdom purposes, too.
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Ο καφές προσφέρεται από την οικογένεια Ορφανού
που τελεί το μνημόσυνο εις μνήμη του κεκοιμημένου
The coffee is offered by the Orphanos Family
that has the Memorial Service

SAVE THE DATE 2019
1. Greek School Faculty Meeting & Luncheon

September 4, 2019

2. Greek Afternoon School Opens September 6, 2019
3. Philoptochos Fashion Show October 15, 2019
4. “OXI DAY” Program October 25, 2019
5. Church Anniversary Dance November 23, 2019

