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ΔΕΥΤΕΡΑ 1η Σεπτεμβρίου: Αρχή Ινδίκτου, 40 Παρθενομαρτύρων, 
Όρθρος και Θεία Λειτουργία, 7.30-10.00π.μ. 

ΤΡΙΤΗ 2α Σεπτεμβρίου: Αγίου Μάμαντος, Ὀρθρος και Θεία Λειτουργία,  
7.30-9.30π.μ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 7η Σεπτεμβρίου: ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΕΩΣ, ‘Ορθρος και Θεία 
Λειτουργία, 7.30-11.00πμ. 

ΔΕΥΤΕΡΑ 8η Σεπτεμβρίου:  ΓΕΝΕΣΙΟΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, Ὀρθρος 
και Θεία Λειτουργία, 7.30-10.00πμ. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 14η Σεπτεμβρίου: ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 
(Νηστεία κατλ. ελαίου), Ὀρθρος και Θεία Λειτουργία, 7.30-11.00πμ. 

ΤΡΙΤΗ 16η Σεπτεμβρίου: Αγίας Ευφημίας, Όρθρος και Θεία Λειτουργία, 
7.30-9.30π.μ. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 17η Σεπτμεβρίου:Αγίων Σοφίας, Πίστεως, Ελπίδος και 
Αγάπης;, Ὀρθρος και Θεία Λειτουργία, 7.30-9.30πμ. 

ΣΑΒΒΑΤΟ  20η Σεπτεμβρίου: ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ (ΘΕΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟ ΝΑΟ ΤΟΥ SOUTH 
MELBOURNE) 

ΚΥΡΙΑΚΗ 21η Σεπτεμβρίου: ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΗ, Ὀρθρος και Θεία 
Λειτουργία, 7.30-11.00πμ. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26η Σεπτεμβρίου: Μετάστασης του Αγίου Ιωάννου 
Θεολόγου, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Εις ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
ΣΟΥΜΕΛΑ Keilor. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 28η Σεπτμεβρίου: Α΄ΛΟΥΚΑ, Ὀρθος και Θεία Λειτουργία. 
7.30-11.00πμ. 
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Σταυρός: Ταπείνωση -Υπακοή - Αγάπη  
 

Η Εκκλησία μας με αφορμή την εύρεση του Τιμίου Σταυρού 
του Κυρίου μας αλλά και την ύψωσή του στα Ιεροσόλυμα μας 
προβάλει τον Σταυρό του Χριστού όχι απλά ως το Τίμιο Ξύλο στο 
οποίο επάνω σταυρώθηκε ο Θεάνθρωπος αλλά ως τον τρόπο ζωής 
με τον οποίο θα πρέπει να ζήσουμε. 

Εν Χριστώ ζωή δίχως Σταυρό δεν νοείται. Όταν λοιπόν 
εισήλθαμε μέσα στην μεγάλη αυτή οικογένεια της Εκκλησίας του 
Χριστού, αυτή έδωσε στον καθένα μας έναν σταυρό ώστε να τον 
φορούμε στο στήθος μας, όχι όμως απλά ως ένα όμορφο στολίδι 
αλλά για να θυμόμαστε τον Κύριό μας, να θυμόμαστε κυρίως τρία 
πράγματα: την ταπείνωση του Χριστού, την υπακοή του αλλά και 
την αγάπη του.  

 

Και θα έλεγα όχι μόνο να τα ενθυμούμαστε αλλά όπως 
φοράμε τον σταυρό έτσι θα πρέπει να ενδυθούμε και εμείς αυτές της 
τρεις αρετές οι οποίες είναι οι μητέρες τόσων άλλων . 

Ο Χριστός ταπεινώθηκε όσο κανείς άλλος, με συκοφαντίες, 
με ραπίσματα, με μαστιγώσεις με αποκορύφωση την άκρα 
ταπείνωση του Σταυρού. Ο Χριστός βλέπετε τα υπέμεινε όλα αυτά 
κάνοντας υπακοή. Κάνοντας υπακοή όχι στον Θεό Πατέρα αλλά θα 
έλεγα κάνοντας υπακοή στην δική μας ανθρώπινη τρέλα και 
εμπάθεια. Ο Θεός Πατέρας δεν θέλει να υποφέρει κανένα πλάσμα 
του, πόσο μάλλον ο Υιός του. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν ο Θεός 
Πατέρας να έστειλε τον Υιό του για να σταυρωθεί. Ο Πατήρ έστειλε 
τον Υιό του για να σώσει τον άνθρωπο.  

Ο Χριστός δεν μας σώζει με αυτά που είπε ή έκανε αλλά με 
αυτό που είναι.  

Ο Ιησούς από την Ναζαρέτ είναι ο Τέλειος Θεός που έλαβε 
την Ανθρώπινη Φύση και έτσι μας έδωσε την δυνατότητα να 
μπορούμε και εμείς να σωθούμε, να γίνουμε δηλαδή σώοι-
ολόκληροι-ολοκληρωμένοι. Ο Χριστός λοιπόν ήρθε στην γη 
κάνοντας υπακοή στον Θεό Πατέρα, για 30 ολόκληρα χρόνια έκανε 
υπακοή στην Παναγία Μητέρα του και στον προστάτη του Άγιο 
Ιωσήφ. Μετά αρχίζει την δημόσια δράσει του φανερώνοντας στην 
ανθρωπότητα την Καινή Διαθήκη, την νέα πραγματικότητα και 
όμως οι άνθρωποι αντί να δεχτούν αυτήν την καινούργια 
διδασκαλία αυτοί λένε ένα μεγάλο ΟΧΙ στον Χριστό. Λένε όχι σε 
αυτά που λέγει ο Χριστός και προτιμούν να μείνουν στην τήρηση 
του Νόμου του Μωυσέως. Προτιμούν τον νεκρό Νόμο αντί τον 
Νομοθέτη, προτιμούν να μείνουν στο βόλεμά τους παρά να 
κοπιάσουν και να δουν την ουσία των πραγμάτων, προτιμούν την 
ηθική από την αγάπη!  

Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι οι άνθρωποι να πάρουν 
απόφαση ότι ένας τέτοιος Θεός, ένας δηλαδή Θεός που συγχωρεί, 
που αγαπά, που θυσιάζεται δεν τους χρειάζεται και γι’αυτό 
καταδικάζουν τον Ιησού σε θάνατο, θάνατο σταυρικό για να γίνει 
παράδειγμα προς αποφυγή για όλους τους επίδοξους μιμητές του. 
Και βλέπουμε ο Χριστός κάνει υπακοή, κάνει υπακοή στην 
παραφροσύνη μας για χάρη του αυτεξούσιού μας, κάνει υπακοή 
στην εμπάθειά μας και σταυρώνεται για χάρη της αγάπης. 

Ο Χριστός μας αγαπά όσο κανείς άλλος, μας αγαπά όχι γιατί 
περιμένει κάτι από εμάς, αλλά γιατί ο Χριστός είναι η Αγάπη, όπως 
Αγάπη είναι και ο Πατήρ αλλά και ο Παράκλητος. Δεν περιμένει 



ανταλλάγματα, δεν περιμένει θυσίες, δεν περιμένει 
ανταλλάγματα….γιατί ξέρει καλά ότι τίποτα δεν μπορεί να είναι 
άξιο της αγάπης του.  

Το θέμα όμως αδελφοί μου είναι εμείς, από την δική μας 
πλευρά τι κάνουμε; Ο Θεός γνωρίζει ότι τίποτα δεν μπορεί να είναι 
άξιο της αγάπης του, αυτό όμως τι σημαίνει… ότι εμείς δεν θα 
κάνουμε από την πλευρά μας τίποτα απολύτως; Όχι…. εάν αγαπάς 
κάποιον προσπαθείς με λόγια, με δώρα, με έργα με όλη σου την ζωή 
να του δείξεις αυτήν σου την αγάπη. Λέγει λοιπόν ο Χριστός ότι: 
«Αυτός που με αγαπά να τηρήσει τις εντολές μου».Το ερώτημα 
λοιπόν είναι εμείς αγαπάμε τον Θεό ώστε να τηρήσουμε τις εντολές 
του; Γιατί ότι κάνουμε μέσα στην Εκκλησία το κάνουμε για να 
αποκτήσουμε και να καλλιεργήσουμε αυτήν την αγάπη προς τον 
Θεό και τον συνάνθρωπο. Ούτε οι νηστείες από μόνες τους σώζουν, 
ούτε οι αγρυπνίες, ούτε η καθαρή ζωή εάν όλα αυτά δεν 
αποσκοπούν στην απόκτηση της αγάπης. Εάν η άσκηση που 
κάνουμε εγκλωβιστεί στο εγώ μας τότε δεν μπορεί να φέρει 
πνευματικούς καρπούς.  

Ο Κύριος αγαπητοί μου μας απέδειξε την αγάπη του, με την 
ενανθρώπησή του, με την ζωή του, με το πάθος του, με την υπακοή 
του, με τον σταυρό του. Και όντως είναι μακάριος εκείνος που ενώ 
δεν είδε έχει πιστεύσει διότι είπε ο Χριστός στον απ. Θωμά 
«Μακάριοι οι μη ιδώντες και πιστεύσαντες» τρισμακάριος όμως 
είναι αδελφοί μου όχι αυτός που μόνο πιστεύει στον Θεό αλλά 
αυτός που ΑΓΑΠΑ τον Θεό, έστω και με αυτήν την ατελή 
ανθρώπινη αγάπη μας. Ο Θεός λοιπόν δεν διεκδικεί απλά την πίστη 
στον πρόσωπό του (αυτό το είχε και πριν από την ενανθρώπησή 
του), τώρα, μετά από όλα αυτά που πέρασε για εμάς ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ 
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΑΣ. 

Ο Σταυρός του Χριστού είναι το αιώνιο σύμβολο της 
μεγαλωσύνης του Θεού μας, είναι το αιώνιο σύμβολο υπακοής, 
ταπείνωσης και αγάπης, είναι το Θείο Τρόπαιο κατά του μίσους, της 
ιδιοτέλειας και του εγωισμού. 

Ας προσπαθήσουμε αγαπητοί μου και εμείς καθώς 
προσκυνούμε τον Σταυρό του Κυρίου μας, καθώς τον ατενίζουμε, 
να θυμόμαστε πάντοτε αυτή την θυσία του Θεού μας προσπαθώντας 
και εμείς στο μέτρο του δυνατού να τον μιμηθούμε. Να μιμηθούμε 
την ταπείνωσή του, την υπακοή του, αλλά και την αγάπη του η 
οποία ήταν ίδια για όλους, και για τους μαθητές του και για τους 
σταυρωτές του.  

Ας βαδίσουμε λοιπόν και εμείς τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής 
μας όπως πράξαν και οι άγιοι της Εκκλησίας μας…. με τον Σταυρό 
στο χέρι όπως λέγει και ο λαός μας και να είμαστε βέβαιοι ότι ενώ ο 
κόσμος μπορεί μας αποπάρει, να μας χλευάσει… ο Κύριος αργά ή 
γρήγορα θα μας χαρίσει την πνευματική μας Ανάσταση που οδηγεί 
στην πραγματική Ζωή. 

 

 

Αρχιμ. Παύλος Παπαδόπουλος 

 

 

 

 



Ο εκκλησιασμός 
 
«Πηγαίνετε κάθε Κυριακή στην Εκκλησία; Εξομολογείσθε; Κοινωνείτε; Όχι; Πως 
θα γίνετε επιστήμονες παιδιά μου; Θα σας πω λοιπόν για την Εκκλησία». 
Ο άνθρωπος που δεν πηγαίνει, δεν σώζεται, γιατί η κιβωτός που σώζει τον 
άνθρωπον είναι η Εκκλησία. Εκεί γίνονται μυστήρια και λέει ο ψαλμωδός «εν 
εκκλησίας ευλογείτε τον Θεόν». 
Πρέπει λοιπόν να εκκλησιάζεσθε κάθε Κυριακή τώρα που είσθε μικροί και πάτε 
για ένα μέλλον, θα σας πω μια ιστορία: 
Στην Κων/πολη ήταν κάποτε ένας άνθρωπος πολύ γέρος που είχε ένα 
μονάκριβο παιδί. Εκείνη την εποχή ήταν οι δούλοι, οι σκλάβοι. Μια μέρα του 
λέει λοιπόν: 
«Θα 'ρθείς παιδί μου, να σε πουλήσω σαν σκλάβο γιατί δεν μπορώ άλλο. θα 
σου δώσω εγώ την ευχή μου καί θα περάσεις καλά». Το παιδί, επειδή ήταν 
καλό, άκουσε τον πατέρα του και του λέει «Όπως θέλεις πατέρα». 
Ήταν λοιπόν ένας άρχοντας και του λέει: «Πόσο θα μου πουλήσεις τον γιό 
σου» και πληρώνει.Παίρνει ο πατέρας το παιδί πιο πέρα και του λέει: «θα σου 
δώσω μια πατρική συμβουλή. Τώρα που θα πας στον άρχοντα, θα κάνεις 
υπακοή, αλλά όταν θα βλέπεις Εκκλησία θα μπαίνεις, θα πηγαίνεις στην 
Λειτουργία από την αρχή μέχρι το τέλος» 
Πήρε ο άρχοντας το παιδί σκλάβο, αλλά επειδή ήταν πολύ καλό το πήρε κοντά 
του και τον έστελνε με διάφορα έγγραφα σε άλλους άρχοντες. Μια ημέρα 
πήγαιναν σε κάποιον άρχοντα αλλά εξέχασε να πάρει ένα έγγραφο. Λέει 
λοιπόν στο παιδί «πήγαινε παιδί μου να μου το φέρεις, είναι επάνω στο 
γραφείο μου». 
Την ώρα όμως που μπήκε το παιδί, η γυναίκα του άρχοντα αμάρτανε με έναν 
άλλον σκλάβο, χωρίς όμως να τους δεί το παιδί. Αυτοί όμως το είδαν και 
φοβήθηκαν, ότι τους είδε, θα το έλεγε στον άρχοντα και θα τους τιμωρούσε 
αυστηρά. 
Όταν λοιπόν επέστρεψε ο άρχοντας του λέει η γυναίκα του: «Ο νεαρός που 
έστειλες το πρωί μου επιτέθηκε με κακό σκοπό, γι' αυτό θέλω να τον 
τιμωρήσεις αυστηρά». 
Ο άρχοντας ειδοποιεί έναν αξιωματικό πως θα του στείλει αύριο ένα υπηρέτη 
και να τον σκοτώσει. 
Την άλλη μέρα λέει στο παιδί: «Πήγαινε στον αξιωματικό και πες του ότι ήλθα 
για την παραγγελία». Το παιδί έκανε τον σταυρό του και έφυγε. 
Στον δρόμο του όμως ήταν μια Εκκλησία που ελειτουργείτο. Μπήκε, 
προσκύνησε τις εικόνες και σταμάτησε να ακούσει την λειτουργία όπως του 

είχε πει ο πατέρας του με αποτέλεσμα να καθυστερήσει μία ώρα. Στο 
διάστημα αυτό ο άλλος δούλος, που είχε αμαρτήσει, αγωνιούσε γιατί 
περνούσε η ώρα καί δεν γινόταν τίποτα. 
Η αμαρτία πάντα γεννά τον θάνατον. Αποφάσισε να πάει ο ίδιος στον 
αξιωματικό να δει τι έγινε και εκείνος τον σκοτώνει. 
Όταν τελείωσε η λειτουργία πηγαίνει το παιδί και του λέει: «ήλθα για την 
παραγγελία», και τότε αυτός του είπε «πάρτην» και του δίδει ένα σακούλι. 
Γυρίζει στον άρχοντα που εκείνη την στιγμή ήταν μαζί με την γυναίκα του και 
του δίνει την παραγγελία. Ανοίγει το σακούλι και βλέπει το κεφάλι του 
δούλου. Το είδε και η γυναίκα του, φοβήθηκε και ομολόγησε, ότι αυτός ήταν ο 
δούλος που την κακοποίησε και όχι το παιδί. 
Ο άρχοντας τότε έκανε το παιδί, γιο του και έζησε τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής 
του πλούσια. 
Βλέπετε παιδάκια μου, πόσο ωφελήθηκε το παιδί, και έσωσε τη ζωή του και 
έζησε κατόπιν πλούσια, γιατί επήγε μια ώρα στην Εκκλησία. 
Ο άνθρωπος πάντοτε ωφελείται όταν εκκλησιάζεται. Να το προσέξετε αυτό για 
να σας βοηθήσει ο Θεός στο ποθούμενό σας. 
Πρέπει να πηγαίνετε στην Εκκλησία. Ύστερα πρέπει να εξομολογείσθε για να 
κοινωνήσετε.Όπως λερώνετε τα ρούχα σας και τα πλύνετε, έτσι και σαν 
άνθρωποι αμαρτάνετε και πρέπει να εξομολογείσθε για να πλύνετε την ψυχή 
σας. 
Δεν μπορεί να πει ο άνθρωπος ότι «δεν μπορώ αλλά δεν θέλω». Πέστε τι είπε 
ο Χριστός και δεν μπορείτε να το κάνετε; Να εκκλησιάζεσθε λοιπόν κάθε 
Κυριακή και να νηστεύετε Τετάρτη και Παρασκευή. Μη φοβάσθε ότι θα πάθετε 
τίποτα. 
Εάν θα φάτε κρέας την Μεγάλη Παρασκευή δεν βλάπτετε τον Χριστό αλλά 
κάνετε παράβαση. Πως θα δείξουμε την αγάπη μας προς τον Χριστόν; Πας στην 
εκκλησία, παίρνεις ένα κεράκι και δίδεις 100δρχ, το ανάβεις και προσκυνάς την 
εικόνα του Χριστού. Ο Θεός δεν θέλει τα λεφτά σου. Από την άλλη μεριά πάλι 
λέει «Να η Μαρία μου άναψε ένα κεράκι» ή «η Μαρία δεν έφαγε λάδι για 
μένα». Του δείχνεις την αγάπη σου. 
Ο Θεός δεν είναι δυνάστης. Όμως πρέπει να Του δείχνουμε την αγάπη μας και 
την λατρεία μας.Να το προσέξουμε αυτό τώρα που είσθε μικροί και εύχομαι ο 
Θεός να σας αξιώσει στο ποθούμενό σας και στην ουράνια βασιλεία Του» 

 


