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ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
Β΄ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΣ ΤΩΝ ΘΛΙΨΕΩΝ
Γενικά
Πῶς ὅμως μποροῦν νά ἀντιμετωπισθοῦν ὁ πόνος καί ἡ θλῖψις;
Σέ ὅσα λέχθηκαν παραπάνω ὑπάρχει καί ὁ τρόπος ἀντιμετωπίσεως τῶν καταστάσεων αὐτῶν. Θά ἤθελα ὅμως νά ἀναφερθοῦμε γενικά στόν τρόπο τῆς ἀντιμετωπίσεως αὐτῶν τῶν καταστάσεων.
Ἄς δοῦμε γιά λίγο τί μᾶς λέει ὁ ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ Σύρος, στούς ὑπέροχους ἀσκητικούς του λόγους.
Πρῶτα ἀπό ὅλα, τονίζει, πρέπει νά μᾶς γίνη βίωμα πώς ὅταν ἐπιθυμοῦμε τήν πνευματική
ζωή γιά τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, θά πρέπει νά ἀποκτήσουμε τόν "ὅρον τόν θανάτου". Νά εἴμαστε ἕτοιμοι νά πεθάνουμε γιά τόν Θεό ἤ νά θεωρήσουμε πεθαμένο τόν ἑαυτό μας. Ἀνάλογα μέ τό μέτρο βιώσεως τῆς καταστάσεως αὐτῆς θά μπορέσουμε νά ὑπομένουμε μέχρι τέλους τά λυπηρά
γεγονότα.
Μνημόνευε τόν Θεό σέ κάθε καιρό καί θά σέ θυμηθῆ καί Ἐκεῖνος, ὅταν πέσης σέ διάφορους πειρασμούς.
Δέν ὑπάρχει τίποτε πιό ἰσχυρό ἀπό τήν ἀπόγνωσι τοῦ κόσμου, δηλαδή τό νά ἀπελπίση κανείς τόν ἑαυτό του ἀπό τά πράγματα τοῦ κόσμου, θεωρώντας τόν ἑαυτό του πάντοτε νεκρό. Δέν
ὑπάρχει τολμηρότερο πρᾶγμα ἀπό τό νά κόψη κάποιος ἄνθρωπος τήν ἐλπίδα του γιά ζωή. Τότε
κανένας ἀπό τούς ἔχθρούς του δέν μπορεῖ νά τόν βλάψη, ἀλλά οὔτε καί οἱ θλίψεις καί οἱ στενοχώριες μποροῦν νά ἐξασθενήσουν τό φρόνημά του. Διότι κάθε θλῖψις καί στενοχώρια εἶναι
καλλίτερη ἀπό τόν θάνατο, πού δέχθηκε ὁ ἴδιος γιά τόν ἑαυτό του.

Ἐκείνους πού ὑπομένουν κακώσεις καί θλίψεις ἤ πονᾶνε γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, τούς θεωρεῖ ὡς μάρτυρες. Λέγει: "Ἄν πεθάνης σωματικά στόν ἀγῶνα γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, αὐτός ὁ
ἴδιος ὁ Κύριος θά σέ στεφανώση καί στά λείψανά σου τά τίμια θά χαρίση ὁ Θεός τήν τιμή τῶν
μαρτύρων".
Ἕνα ἄλλο φάρμακο πού ἀναφέρει γιά τήν ἀντιμετώπισι τῶν θλίψεων εἶναι ἡ μνήμη τῶν
μαρτύρων: "Νά θυμᾶσαι πάντοτε αὐτούς πού ἦταν ἀνώτεροι ἀπό ἐσένα στήν ἀρετή καί νά θεωρῆς τόν ἑαυτό σου κατώτερο ἀπό αὐτούς". Νά θυμᾶσαι τίς φοβερές θλίψεις αὐτῶν πού ὑπέφεραν τόσο πολύ, γιά νά μπορέσης καί ἐσύ νά εὐχαριστήσης τόν Θεό γιά τά μικρά σου καί ἀτελῆ
παθήματα καί ἔτσι θά μπορέσης νά τά ὑπομένης μέ χαρά. Τά δικά μας παθήματα εἶναι πολύ
μικρά καί ἀσήμαντα, ἄν τά συγκρίνουμε μέ τά ὅσα ὑπέμειναν οἱ μεγάλοι μάρτυρες καί ἅγιοι.
Τήν ὥρα τοῦ πόνου καί τῶν θλίψεων, ἄς στρέψουμε τό βλέμμα μας πρός τόν Θεό. Ἡ σκέπη τοῦ
Θεοῦ καί ἡ πρόνοιά Του περικυκλώνει ὅλους τούς ἀνθρῶπονς. Ἐξαιρετικά ὅμως φανερώνεται στούς ἁγίους, ὅταν μποῦν σέ μεγάλο πειρασμό.
Ἀκόμη μπορεῖ κανείς νά ὑποφέρη τίς θλίψεις καί τούς πόνους τοῦ παρόντος αἰῶνος, ἄν τίς
συγκρίνη μέ "τά ἠτοιμασμένα ἀγαθά" τῆς Βασιλείας τῷ οὐρανῶν.
Ὅπως ἀκολουθεῖ τόν κόπο τῆς σπορᾶς ἡ χαρά τοῦ θερισμοῦ, ἔτσι καί τόν πόνο τῆς κακοπαθείας γιά τόν Θεό, τόν διαδέχεται ἡ χαρά.
Ἄς ὑποφέρουμε τίς θλίψεις γιά νά βροῦμε παρρησία στόν Θεό. Ἐκεῖνος πού δέχεται λόγους
σκληρούς χωρίς νά φταίη, ἐδῶ βέβαια δέχεται ἀγκάθινο στεφάνι, ἐκεῖ ὅμως δέχεται ἄφθαρτο
στέφανο.
Σέ ὁποιαδήποτε κατάστασι ἀπαραίτητη εἶναι ἡ ὑπομονή. Ἡ ὑπομονή διώχνει τήν λύπη τῶν
συμφορῶν, ἐνῷ ἡ μικροψυχία εἶναι μητέρα τῆς κολάσεως.
Απόσπασμα από ομιλίες
πατήρ Βενεδίκτου Αγίου Ὀρους
Νέα Σκήτη

Welcome to Hellenic Orthodox Community of St. Demetrios:
We welcome all our visitors this morning and thank you for praying with us during the
Divine Liturgy. While Holy Communion may only be received by prepared and baptized
Orthodox Christians, our non-Orthodox guests are welcome to join us in receiving blessed
bread (Antidoron) from the priest at the conclusion of the Divine Liturgy.

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε’ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Κατὰ Ματθαῖον Η’28-34, 9:1
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθόντος τῷ Ἰησοῦ εἰς τὸ
πέραν εἰς τὴν χώραν τῶν Γεργεσηνῶν
ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν
μνημείων ἐξερχόμενοι, χαλεποὶ λίαν, ὥστε
μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ
ἐκείνης.καὶ ἰδοὺ ἔκραξαν λέγοντες· τί ἡμῖν
καὶ σοί, ᾿Ιησοῦ υἱὲ τοῦ Θεοῦ; ἦλθες ὧδε πρὸ
καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς;ἦν δὲ μακρὰν ἀπ᾿
αὐτῶν ἀγέλη χοίρων πολλῶν βοσκομένη.οἱ
δὲ δαίμονες παρεκάλουν αὐτὸν λέγοντες· εἰ
ἐκβάλλεις ἡμᾶς, ἐπίτρεψον ἡμῖν ἀπελθεῖν
εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων.καὶ εἶπεν αὐτοῖς·
ὑπάγετε. οἱ δὲ ἐξελθόντες ἀπῆλθον εἰς τὴν
ἀγέλην τῶν χοίρων· καὶ ἰδοὺ ὥρμησε πᾶσα ἡ
ἀγέλη τῶν χοίρων κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν
θάλασσαν καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν.οἱ δὲ
βόσκοντες ἔφυγον, καὶ ἀπελθόντες εἰς τὴν
πόλιν ἀπήγγειλαν πάντα καὶ τὰ τῶν
δαιμονιζομένων.καὶ ἰδοὺ πᾶσα ἡ πόλις
ἐξῆλθεν εἰς συνάντησιν τῷ ᾿Ιησοῦ, καὶ
ἰδόντες αὐτὸν παρεκάλεσαν ὅπως μεταβῇ
ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. Καὶ ἐμβὰς εἰς πλοῖον
διεπέρασε καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν.

The Reading is from Matthew 8:28-34; 9:1
At that time, when Jesus came to the other
side, to the country of the Gergesenes, two
demoniacs met him, coming out of the tombs,
so fierce that no one would pass that way. And
behold, they cried out, "What have you to do
with us, O Son of God? Have you come here to
torment us before the time?" Now a herd of
many swine was feeding at some distance from
them. And the demons begged him, "If you
cast us out, send us away into the herd of
swine." And he said to them, "Go." So they
came out and went into the swine; and behold,
the whole herd rushed down the steep bank
into the sea, and perished in the waters. The
herdsmen fled, and going into the city they
told everything, and what had happened to the

demoniacs. And behold, all the city came out
to meet Jesus; and when they saw him, they
begged him to leave their neighborhood. And
getting into a boat he crossed over and came to
his own city.

Από την Επιστολή Αποστόλου Παύλου
Πρὸς ‘Ρωμαίους Ι’1-10
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, ἀλλ’ οὐ κατ’ 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; - τοῦτ’ ἔστιν Χριστὸν
καταγαγεῖν - ἤ, Τίς καταβήσεται εἰς τὴν
ἄβυσσον; - τοῦτ’ ἔστιν Χριστὸν ἐκ νεκρῶν
ἀναγαγεῖν. Ἀλλὰ τί λέγει; Ἐγγύς σου τὸ
ῥῆμά ἐστιν, ἐν τῷ στόματί σου καὶ ἐν τῇ
καρδίᾳ σου· τοῦτ’ 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 Reading is from St. Paul's Letter to the
Romans 10:1-10
BRETHREN, my heart's desire and prayer to
God for them 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.

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓIΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

LITURGICAL SCHEDULE
OF DIVINE SERVICES

Τρίτη, 11 Ἰουλίου, 2017

Tuesday July 11, 2017

Ευφημίας Μεγαλομάρτυρος

Euphemia the Great Martyr

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 8:00-10:00 π.μ.

SAINT DEMETRIOS – SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-10:00 a.m.

Πέμπτη, 13 Ἰουλίου, 2017

Σύναξις Αρχαγγέλου Γαβριήλ

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 8:00-10:00 π.μ.
Κυριακή, 16 Ἰουλίου, 2017

ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ, Δ’Οικουμενικής Συνόδου
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 7:30-10:30 π.μ.
Μνημόσυνα Κυριακής
Άγιος Δημήτριος
Μαρίνας Γεωργίου
Σωτηρίου Ανδρέου
Κωνσταντίνου Καραβά
Νεοκλού Ευαγγέλου
Ολγας Ρίγος
Μαρίας Αργυρώ

Thursday, July 13, 2017

Synaxis of the Archangel Gabriel
SAINT DEMETRIOS – SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-10:00 a.m.
Sunday July 16, 2017

SUNDAY OF THE HOLY FATHERS,
SAINT DEMETRIOS – SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy
7:30-10:30 a.m.
Μνημόσυνα Κυριακής
Αγία Αικατερίνη
Παρασκευής Θέμελη
Δημητρίου Δημάκα

11 Ιουλίου - Θαῦμα Ἁγίας Εὐφημίας τῆς Μεγαλομάρτυρος
Ἦταν χριστιανὴ παρθένος, ποὺ μὲ τὸ αἷμά της σφράγισε τὴν πίστη της στὸν Χριστὸ καὶ μὲ
τὴν αὐταπάρνησή της καταντρόπιασε τοὺς ἰσχυροὺς εἰδωλολάτρες αὐτοκράτορες.Ἡ Εὐφημία
καταγόταν ἀπὸ τὴ Χαλκηδόνα καὶ οἱ γονεῖς της ὀνομάζονταν Φιλόφρων καὶ Θεοδοσιανή.
Μόρφωσαν τὴν κόρη τους σύμφωνα μὲ τὶς ἐπιταγὲς τοῦ Εὐαγγελίου, γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Εὐφημία
ἀπὸ πολὺ νωρὶς διακρίθηκε γιὰ τὸν ἅγιο ζῆλο της, τὸ σεμνὸ ἦθος καὶ τὴ φιλανθρωπία της.
Ἦταν ὡραῖα στὸ σῶμα, καὶ πολλοὶ εἰδωλολάτρες νέοι περίμεναν ἔστω ἕνα ἐνθαρρυντικὸ
χαμόγελό της. Ἀλλὰ ἡ σεμνὴ παρθένος διατηροῦσε ἀκηλίδωτη τὴν ἁγνότητά της καὶ εἶχε
ἀφοσιωμένη τὴν καρδιά της στὸν Θεό, στὴν περιποίηση τῶν ἀσθενῶν καὶ τῶν
ἀπροστάτευτων ὀρφανῶν.Ὅταν ἐπὶ Διοκλητιανοὺ διατάχθηκε σκληρὸς διωγμὸς κατὰ τῶν
χριστιανῶν, ἡ Εὐφημία συνελήφθη καὶ ὁμολόγησε ὅτι εἶναι χριστιανή.
Τότε ὁ κριτής, ὑπολογίζοντας στὴν ἀδύνατη γυναικεία φύση της, τὴν καταδίκασε σὲ θάνατο μὲ βασανιστήρια.
Ὅμως ἡ Εὐφημία ἀναδείχθηκε πολὺ ἰσχυρότερη τῶν βασανιστῶν της καὶ ὑπέμεινε τὰ βασανιστήρια μὲ θαυμαστὴ
καρτερία. Στὸ τέλος τὴν ἔριξαν τροφὴ στὰ θηρία.Δίδαξε ἔτσι μὲ τὸ παράδειγμά της, πὼς μπορεῖ οἱ χριστιανοὶ νὰ
φαίνονται στὸν κόσμο ἀδύνατοι, ἀλλὰ «τὰ ἀσθενῆ του κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεὸς ἶνα καταισχύνῃ τὰ ἰσχυρά».
Δηλαδή, τοὺς κατὰ κόσμον ἀδυνάτους ἐξέλεξε ὁ Θεός, γιὰ νὰ καταντροπιάσει ἐκείνους ποὺ ἔχουν ἰσχυρὴ
κοσμικὴ ἐπιρροή.Ὅμως, αὐτὴν τὴν ἡμέρα, γίνεται ἀνάμνηση τοῦ θαύματος ποὺ ἔγινε ἀπὸ τὴν Ἁγία Εὐφημία, ὅταν,
κατὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ Μαρκιανοῦ καὶ τῆς Πουλχερίας, συντάχθηκαν δυὸ τόμοι ποὺ περιεῖχαν τὸν ὅρο τῆς Συνόδου, ποὺ
ἔγινε στὴ Χαλκηδόνα (451) καὶ ἦταν ἕνας τῶν ὀρθοδόξων καὶ ἕνας τῶν Μονοφυσιτῶν. Γιὰ νὰ πάψει λοιπὸν ἡ ἔριδα
μεταξὺ τῶν δυὸ πλευρῶν, ἀποφασίστηκε νὰ τεθοῦν καὶ οἱ δυὸ τόμοι μέσα στὴ λάρνακα τῆς Ἁγίας Εὐφημίας, γιὰ νὰ
φανεῖ ποιὸν ἀπὸ τοὺς δυὸ θὰ δεχθεῖ ἡ Ἁγία.
Μετὰ τὴν ἀποσφράγιση τῆς λάρνακας, βρέθηκε ὁ μὲν τῶν αἱρετικῶν τόμος στὰ πόδια τῆς Ἁγίας πεταμένος, ὁ
δὲ τῶν ὀρθοδόξων στὸ στῆθος της . (Νὰ σημειώσουμε ὅτι ἡ κυρίως μνήμη τοῦ μαρτυρίου τῆς Ἁγίας Εὐφημίας τελεῖται
στὶς
16
Σεπτεμβρίου).

)-

July 12 - Ισαπόστολος Βερονίκη (Αιμορροούσα
Τη θεραπεία της αίμορροούσης γυναικός, πού
κατά την παράδοση ονομαζόταν Βερονίκη, μπορεί να διαβάσει ό αναγνώστης στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο
κεφάλαιο Θ' στ. 20-22, στο κατά Μάρκον κεφάλαιο Ε' στ. 25-34 και στο κατά Λουκάν κεφάλαιο Η' στ. 43-49. Ό
Συναξαριστής του αγίου Νικόδημου του Άγιορείτου αναφέρει, ότι ή αγία αυτή καταγόταν από την πόλη
Πανεάδα. Όταν τη γιάτρεψε ό Κύριος από την ασθένεια της αιμορραγίας, αυτή για να Τον ευχαριστήσει,
φιλοτέχνησε τον ανδριάντα Του και τον έστησε μπροστά στο σπίτι της για να προσκυνείται απ' όλους. Μάλιστα
στη βάση του ανδριάντα, φύτρωσε βότανο πού θεράπευε διάφορες ασθένειες. Αργότερα ή Βερονίκη έγινε
μέλος της πρώτης Εκκλησίας, και αφού έζησε αγία ζωή, ειρηνικά παρέδωσε το πνεύμα της.
July 15 - Ο ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ό Ισαπόστολος βασιλιάς των Ρώσων - Άγιος της Ρωσικής 'Ορθόδοξης

Εκκλησίας και γιος του ηγεμόνα του Κιέβου Σβιατοσλάβ. Γεννήθηκε το έτος 949 μ.Χ. Ή μητέρα του
ονομαζόταν Μαλούσα και ήταν πρώτα υπηρέτρια της μητέρας του συζύγου της, δηλαδή της Αγίας
βασίλισσας Όλγας, πού ήταν ή πρώτη πού έγινε χριστιανή στη Ρωσία και οδήγησε πολλούς στην
ευσέβεια. Όταν ό Βλαδίμηρος κατέλαβε τον θρόνο του Κιέβου, στην αρχή ήταν ειδωλολάτρης και έτσι
ενεργούσε. Πήρε πολλές συζύγους και απόκτησε 12 γιους και 11 θυγατέρες. Κατόπιν όμως, με τις θερμές
προσευχές της αγίας γιαγιάς του και τη θεία φώτιση - πολλά σημεία λέγονται για την προσέλευση του
στον χριστιανισμό - πίστεψε στον Χριστό και βαπτίστηκε στο Κίεβο το έτος 897. Παντρεύτηκε την αδελφή
του αυτοκράτορα του Βυζαντίου Βασιλείου Β' του Βουλγαροκτόνου Άννα και γκρέμισε όλα τα είδωλα πού
υπήρχαν στη χώρα. Βάπτισε τους περισσότερους Ρώσους χριστιανούς και έκτισε δύο ωραίες εκκλησίες στο Κίεβο. Ή ζωή
του άλλαξε ριζικά και έγινε αληθινός Χριστιανός και βοήθησε πάρα πολύ για την εξάπλωση του Χριστιανισμού. Απεβίωσε
ειρηνικά στις 15 Ιουλίου του έτους 1015.

