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“I am the light of the world;
he who follows me will not walk in darkness
but will have the light of life.” (John 8:12)
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To light a candle, please click the link below
and after you select the candle(s)
that you would like us to light and before pressing the
"Place Order" button,
please submit the names of your loved ones,
those who are alive and/or those
who have departed this life.
Your candles will be lit at the next Liturgy or service.
Thank you and God bless!
http://ascensionfairviewnj.square.site/

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

SCHEDULE OF SERVICES

Κυριακή, 12 Ιουλίου, 2020
Ε’ Ματθαίου

Sunday, July 12, 2020
5th Sunday of Matthew

8:30 π.μ. – 11:30 π.μ. Όρθρος Θεία Λειτουργία

8:30 a.m. – 11:30 a.m. Orthros, Divine Liturgy

Παρασκευή, 17 Ιουλίου, 2020

Friday, July 17, 2020

Μαρίνα Μεγαλομάρτυς
8:30 π.μ. – 10:30 π.μ. Όρθρος Θεία Λειτουργία

Marina of Antioch
8:30 a.m. – 10:30 a.m. Orthros, Divine Liturgy

Κυριακή, 19 Ιουλίου, 2020
Πατέρων Δ’ Οικ. Συνόδου

Sunday, July 19, 2020
Fathers of the 4th Ecumenical Council

8:30 π.μ. – 11:30 π.μ. Όρθρος Θεία Λειτουργία

8:30 a.m. – 11:30 a.m. Orthros, Divine Liturgy

Prokeimenon. Mode 4.
Psalm 103.24,1
O Lord, how manifold are your works. You have made all
things in wisdom.
Verse: Bless the Lord, O my soul.

Προκείμενον. Ήχος δ'.
ΨΑΛΜΟΙ 103.24,1
Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου Κύριε, πάντα ἐν σοφίᾳ
ἐποίησας.
Στίχ. Εὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον.

The reading is from St. Paul's Letter to the Romans 10:1-10

Πρὸς ῾Ρωμαίους 10:1-10 τὸ ἀνάγνωσμα

Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is
that they may be saved. I bear them witness that they have
a zeal for God, but it is not enlightened. For, being ignorant
of the righteousness that comes from God, and seeking to
establish their own, they did not submit to God's
righteousness. For Christ is the end of the law, that every
one who has faith may be justified. Moses writes that the
man who practices the righteousness which is based on the
law shall live by it. But the righteousness based on faith
says, Do not say in your heart, "Who will ascend into
heaven?" (that is, to bring Christ down) or "Who will
descend into the abyss?" (that is, to bring Christ up from the
dead). But what does it say? The word is near you, on your
lips and in your heart (that is, the word of faith which we
preach); because, if you confess with your lips that Jesus is
Lord and believe in your heart that God raised him from
the dead, you will be saved. For man believes with his heart
and so is justified, and he confesses with his lips and so is
saved.

Ἀδελφοί, ἡ μὲν εὐδοκία τῆς ἐμῆς καρδίας καὶ ἡ δέησις ἡ
πρὸς τὸν θεὸν ὑπὲρ τοῦ Ἰσραήλ ἐστιν εἰς σωτηρίαν.
Μαρτυρῶ γὰρ αὐτοῖς ὅτι ζῆλον θεοῦ ἔχουσιν, ἀλλʼ οὐ
κατʼ ἐπίγνωσιν. Ἀγνοοῦντες γὰρ τὴν τοῦ θεοῦ
δικαιοσύνην, καὶ τὴν ἰδίαν δικαιοσύνην ζητοῦντες
στῆσαι, τῇ δικαιοσύνῃ τοῦ θεοῦ οὐχ ὑπετάγησαν. Τέλος
γὰρ νόμου Χριστὸς εἰς δικαιοσύνην παντὶ τῷ πιστεύοντι.
Μωϋσῆς γὰρ γράφει τὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ τοῦ νόμου,
ὅτι ὁ ποιήσας αὐτὰ ἄνθρωπος ζήσεται ἐν αὐτοῖς. Ἡ δὲ ἐκ
πίστεως δικαιοσύνη οὕτως λέγει, Μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ
σου, Τίς ἀναβήσεται εἰς τὸν οὐρανόν; - τοῦτʼ ἔστιν
Χριστὸν καταγαγεῖν - ἤ, Τίς καταβήσεται εἰς τὴν
ἄβυσσον; - τοῦτʼ ἔστιν Χριστὸν ἐκ νεκρῶν ἀναγαγεῖν.
Ἀλλὰ τί λέγει; Ἐγγύς σου τὸ ῥῆμά ἐστιν, ἐν τῷ στόματί
σου καὶ ἐν τῇ καρδίᾳ σου· τοῦτʼ ἔστιν τὸ ῥῆμα τῆς
πίστεως ὃ κηρύσσομεν· ὅτι ἐὰν ὁμολογήσῃς ἐν τῷ
στόματί σου κύριον Ἰησοῦν, καὶ πιστεύσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ
σου ὅτι ὁ θεὸς αὐτὸν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, σωθήσῃ· καρδίᾳ
γὰρ πιστεύεται εἰς δικαιοσύνην, στόματι δὲ ὁμολογεῖται
εἰς σωτηρίαν.

The Gospel According to Matthew 8:28-34; 9:1

Ἐκ τοῦ Κατὰ Ματθαῖον 8:28-34,
9:1 Εὐαγγελίου τὸ Ἀνάγνωσμα

At that time, when Jesus came to the country of the

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθόντος τῷ Ἰησοῦ εἰς τὸ πέραν εἰς τὴν

Gergesenes, two demoniacs met him, coming out of the

χώραν

tombs, so fierce that no one would pass that way. And

δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι, χαλεποὶ

behold, they cried out, "What have you to do with us, O Son

λίαν, ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ

of God? Have you come here to torment us before the

ἐκείνης. καὶ ἰδοὺ ἔκραξαν λέγοντες· τί ἡμῖν καὶ σοί,

time?" Now a herd of many swine was feeding at some

᾿Ιησοῦ υἱὲ τοῦ Θεοῦ; ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι

distance from them. And the demons begged him, "If you

ἡμᾶς; ἦν δὲ μακρὰν ἀπ᾿ αὐτῶν ἀγέλη χοίρων πολλῶν

cast us out, send us away into the herd of swine." And he

βοσκομένη. οἱ δὲ δαίμονες παρεκάλουν αὐτὸν λέγοντες·

said to them, "Go." So they came out and went into the

εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς, ἐπίτρεψον ἡμῖν ἀπελθεῖν εἰς τὴν

swine; and behold, the whole herd rushed down the steep

ἀγέλην τῶν χοίρων. καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ὑπάγετε. οἱ δὲ

bank into the sea, and perished in the waters. The herdsmen

ἐξελθόντες ἀπῆλθον εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων· καὶ

fled, and going into the city they told everything, and what

ἰδοὺ ὥρμησε πᾶσα ἡ ἀγέλη τῶν χοίρων κατὰ τοῦ κρημνοῦ

had happened to the demoniacs. And behold, all the city

εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν. οἱ δὲ

came out to meet Jesus; and when they saw him, they

βόσκοντες ἔφυγον, καὶ ἀπελθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν

begged him to leave their neighborhood. And getting into

πάντα καὶ τὰ τῶν δαιμονιζομένων. καὶ ἰδοὺ πᾶσα ἡ πόλις

a boat he crossed over and came to his own city.

ἐξῆλθεν εἰς συνάντησιν τῷ ᾿Ιησοῦ, καὶ ἰδόντες αὐτὸν

τῶν

Γεργεσηνῶν

ὑπήντησαν

αὐτῷ

δύο

παρεκάλεσαν ὅπως μεταβῇ ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. Καὶ ἐμβὰς
εἰς πλοῖον διεπέρασε καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν.

Marina of Antioch

she was denounced as a Christian. Upon refusing to
sacrifice to the pagan gods, she was subjected to various
tortures, including being beaten with clubs and her skin
being raked with iron combs. One rather interesting
torment included plunging Marina into a cauldron of
boiling water, out of which she came unharmed, singing
God's praises.
Again imprisoned, the devil tried to frighten her three
times. Once as a dragon he attempted to devour her,
holding half of her body in his mouth. Praying, she made
the sign of the cross and the beast was torn apart and
vanished.

The holy and glorious Great-martyr Marina of Antioch
(also known as Margaret of Antioch) was killed for her
faith under the persecutions of the Roman Emperor
Diocletian (r. 284-305).
The Church remembers her on July 17.
Marina lived in what is now modern-day Pisidia, Turkey,
in the early fourth century. Her father was a pagan priest,
and her mother died in childbirth. The unwanted Marina
was then left in the care of a nursemaid, who was later
discharged of her duties and sent to work as a shepherdess.
While still a teenager, Marina made a vow of perpetual
chastity to God.
One day, while Marina was tending sheep, a Roman prefect
attempted to seduce her. When she refused his advances,

Again, he appeared as a man, black as night. She seized his
hair and beat him with a hammer until he left her sight.
Again, he grabbed her and threatened to kill her if she
would not stop praying. She whipped him, and finally a
light appeared from Heaven in the form of a cross. A white
dove told her to rejoice for she had vanquished the enemy,
and she was completely healed.
She was eventually beheaded at the age of sixteen, around
the year AD 304.
Until the sacking of Constantinople by Western crusaders
in the year 1204, the relics of the Great Martyr Marina were
in the Panteponteia monastery. According to other sources,
they were located in Antioch until the year 908 and from
there transferred to Italy. Now they are in Athens, in a
church dedicated to the holy Virgin Martyr. Her venerable
hand was transferred to Mount Athos, to Vatopedi
Monastery.

Αγία Μαρίνα η μεγαλομάρτυς

Κατήγετο από την Αντιόχεια της Πισιδίας, από γονείς
επιφανείς. Ο πατέρας της Αιδέσιος ήταν επίσημος ιερέας
των ειδώλων, γνωστός σε όλους. Η μητέρα της πέθανε
λίγες μέρες μετά τη γέννηση της μονάκριβης κόρης της
Μαρίνας.
Ο πατέρας αναγκάσθηκε να εμπιστευθεί το βρέφος σε
μια γυναίκα που κατοικούσε περί τα τρία χιλιόμετρα έξω
από την πόλη, για να το θηλάζει. Τούτο ήταν οικονομία
Θεού, γιατί μακρυά από το ειδωλολατρικό περιβάλλον
του πατέρα της, καθώς μεγάλωνε άκουγε οι γύρω της να
μιλούν για το Χριστό, να διηγούνται τα θαύματά Του, τα
παθήματά Του, τον σταυρικό θάνατο που υπέστη και τη
θαυμαστή Ανάσταση και Ανάληψή Του στον ουρανό. Η
παιδική ψυχή της συγκινείτο από όλα αυτά και ρωτούσε
και προσπαθούσε να μάθει όλο και περισσότερα για τη
νέα πίστη. Άκουγε ότι οι ειδωλολάτρες κατεδίωκαν τους

χριστιανούς και τους βασάνιζαν για να τους
αναγκάζουν να θυσιάσουν στα είδωλα, αλλά εκείνοι
αντιμετώπιζαν με θάρρος τα μαρτύρια και έμεναν
πιστοί στον αληθινό Θεό. Μέσα της άρχισε να αυξάνει ο
θαυμασμός της γι' αυτούς τους Μάρτυρες και όταν
μεγάλωσε και έφθασε στα 15 της χρόνια, δεν δίσταζε να
φανερώνει την πίστη της στον Χριστό και να μιλά για
τον αληθινό Θεό, που έγινε άνθρωπος και πέθανε για τη
σωτηρία μας. Ο ειδωλολάτρης πατέρας της όταν τα
πληροφορήθηκε αυτά, δεν ήθελε καν να αντικρύσει το
πρόσωπο της κόρης του και την απεκλήρωσε. Λυπόταν
η ευλαβής κόρη το κατάντημα του πατέρα της να
υπηρετεί ψεύτικους θεούς και να μη θέλει να ανοίξει τα
μάτια του στο αληθινό Φως, στον Χριστό. Με τον καιρό
γιγάντωσε ο πόθος της, αν χρειασθεί να μαρτυρήσει κι
αυτή για τον Χριστό, όπως τόσοι άλλοι.
Έπαρχος το έτος 270 στα μέρη εκείνα ήταν ο Ολύβριος,
που ήταν γνωστός για την αγριότητά του και το μίσος
του εναντίον των χριστιανών, που τους θεωρούσε
επικίνδυνους για την αυτοκρατορία. Όταν επισκέφθηκε
την Αντιόχεια και έμαθε ότι η κόρη του επισήμου ιερέα
των ειδώλων ήταν χριστιανή και παρασύρει και άλλους
στην πίστη της, διέταξε να την συλλάβουν και να την
οδηγήσουν μπροστά του να δικαστεί. Η αγνή κόρη
προσευχόταν στο δρόμο να της δώσει ο Κύριος δύναμη
και σοφία να κρατήσει την πίστη της μέχρι τέλους και να
αντέξει τα βασανιστήρια. Όταν έφθασαν στο παλάτι, ο
Έπαρχος τη ρώτησε να ειπεί το όνομά της και ποιον θεόν
πιστεύει. Η χριστιανή κόρη με θάρρος του απάντησε:

«Μαρίναν με λέγουσιν, της Πισιδίας γέννημα και
θρέμμα, ελευθέρων γονέων τέκνον και εύχομαι να γίνω
δούλη του Θεού και Σωτήρος μου Ιησού Χριστού, όστις
έκαμεν όλον τον κόσμον». Ο Έπαρχος όταν είδε ότι με
τις συμβουλές και τις υποσχέσεις δεν μπορούσε να της
αλλάξει τις πεποιθήσεις της, άρχισε τις απειλές και τα
μαρτύρια.
Επί ημέρες βασάνιζαν την αφοσιωμένη στον Χριστό
αγνή κόρη. Κατά τη διάρκεια της ημέρας υπέφερε τα
απάνθρωπα βασανιστήρια και τη νύχτα την έκλειναν
στη φυλακή χωρίς τροφή. Εκεί στο σκοτεινό κελλί
αντιμετώπιζε με θάρρος τις επιθέσεις του σατανά, που
επεδίωκε «ως λέων ωρυόμενος» να την εκφοβίσει. Αλλά
είχε και την παρηγορία και την ενίσχυση του Τιμίου
Σταυρού, που ακτινοβολούσε ουράνιο φως και ιαματική
χάρη.
Η Μέρτυς υπέφερε με γενναιότητα τους ραβδισμούς με
αγκαθωτά ραβδιά, το ξέσχισμα του σώματός της με
σιδερένια νύχια, το κρέμασμα στο ξύλο, τα καψίματα
στις πλευρές και στο στήθος της με μεγάλες αναμμένες
λαμπάδες, το βούτηγμα στο μεγάλο καζάνι και τόσα
άλλα, που μετάτρεψαν το εφηβικό της σώμα σε μια
αιμορροούσα
πληγή.
Πλήθη
ανθρώπων
παρακολουθούσαν τα μαρτύριά της με ποικίλα
αισθήματα. Πού εύρισκε τη δύναμη το δεκαπεντάχρονο
αυτό κορίτσι να τα αντιμετωπίζει με τόση ηρεμία και
καρτερία όλα αυτά και επί πλέον να ευχαριστεί το Θεό
που την αξιώνει για την αγάπη Του να υποφέρει! Την

απάντηση την πήραν την τελευταία ημέρα του
μαρτυρίου της. Όταν την έφεραν από τη φυλακή και την
έστησαν και πάλι μπροστά στον Έπαρχο, δεν πίστευαν
στα μάτια τους. Μα είναι αυτή η ίδια που μέχρι την
προηγούμενη ημέρα της ξέσχιζαν το πρόσωπό της και
ολόκληρο το σώμα της; Πώς δεν βλέπουν ούτε ίχνη από
τις πληγές της; Κατάπληκτοι ακούν σε λίγο με παρρησία
να αποκαλύπτει στον ηγεμόνα το τι συνέβη. «Μάθε ότι
ο αληθινός και μόνος Θεός, που θεραπεύει ψυχές και
σώματα, με θεράπευσε». Και σαν επιβεβαίωση των
λόγων της, φοβερός σεισμός έσεισε τον τόπο και
ακούστηκε φωνή από τον ουρανό, που καλούσε τη
μάρτυρα να απολαύσει τον στέφανον της αφθαρσίας
στα ουράνια σκηνώματα. Το πλήθος συγκλονίστηκε απ'
όσα έβλεπε και άκουγε και πίστεψαν στον Χριστό
χιλιάδες, που τον ομολογούσαν ως Θεόν τους και
διεκήρυτταν ότι ήσαν και αυτοί έτοιμοι να θυσιαστούν
για τον Χριστό.
Ο Έπαρχος πανικοβλήθηκε και πήρε την πιο
απάνθρωπη απόφαση. Διέταξε τον στρατόν του να
φονεύει χωρίς άλλη διαδικασία όποιον λέγει ότι πιστεύει
τον Χριστό ως Θεό και δεν δέχεται να θυσιάζει στα
είδωλα. Στον γενικό αυτό διωγμό, στην Επαρχία της
Πισιδίας, μαρτύρησαν δέκα πέντε και πλέον χιλιάδες.
Η Εκκλησία μας δέχθηκε το ειδικό αυτό Βάπτισμα του
αίματός τους, τους κατέταξε στη χορεία των Αγίων
Μαρτύρων και τους εορτάζει την 16ην Ιουλίου,
παραμονή της εορτής της Αγίας Μαρίνας.

Επί πλέον, ο Έπαρχος πρόσθεσε και ένα ακόμη
κακούργημά του. Από φόβο μήπως αν παραταθεί η ζωή
της Μαρίνας αυξηθεί ακόμη περισσότερο ο αριθμός των
χριστιανών, έδωσε διαταγή να αποκεφαλισθεί. Έτσι η
Μεγαλομάρτυς παρέδωκε την ψυχή της στον Νυμφίον
της Χριστόν, το δε μαρτυρικό πάναγνο σώμα της το
ενταφίασαν κρυφά οι χριστιανοί με βαθειά ευλάβεια.
Αργότερα τα ιερά Λείψανά της μεταφέρθηκαν στην
Κωνσταντινούπολη και εφυλάσσοντο στον ναόν του
Χριστού Παντεπόπτου μέχρι την κατάληψη της Πόλης
από τους σταυροφόρους.
Η Εκκλησία τιμά τη Μεγαλομάρτυρα Αγία Μαρίνα την
17ην Ιουλίου.
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