
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 
ΣΑΒΒΑΤΟ, 3η Ιουνίου: ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ, ‘Ορθρος, Θεία Λειτουργία και 

Μνημόσυνα κεκοιμημένων. 7.30-10.00 πρωί 

 ΚΥΡΙΑΚΗ, 4η Ιουνίου:ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ, Όρθρος, Θεία Λειτουργία και 
Εσπερινός, 7.00-11.00πμ. 

ΔΕΥΤΕΡΑ 5η Ιουνίου:ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ.Όρθρος και Θεία Λειτουργία, 
7.30-10.00πρωί 

(Αυτή την εβδομάδα, καταλύονται πάντα την Τετάρτη και Παρασκευή) 

ΚΥΡΙΑΚΗ 11η Ιουνίου: ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Των Αγίων.Βαρθολομαίου 
και Βαρνάβα, Αγίου Λουκά του Ρώσσου 
Αρχιεπισκόπου και Ιατρού, Μνήμη Τής Ιεράς Εικόνος 
της Θεοτόκου, “ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ”     Όρθρος και Θεία 
Λειτουργία, 7.30-11.00 πρωί 

ΔΕΥΤΕΡΑ 12η Ιουνίου: ΑΡΧΗ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ κατάλυσις 
Ψάρι, οίνου και ελαίου εκτός Τετάρτη και 
Παρασκευή. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 18η Ιουνίου: Β΄Ματθαίου, Όρθρος και Θεία Λειτουργία,               
7.30-11.00π.μ  

ΣΑΒΒΑΤΟ, 24η Ιουνίου:Γενέθλιον του Προδρόμου, Όρθρος και Θεία 
Λειτουργία, 7.30-10.00πμ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 25η Ιουνίου: Γ’Ματθαίου, Όρθρος και Θεία Λειτουργία, 7.30-11.πμ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29η Ιουνίου:Πέτρου και Παύλου των Πρωτοκορυφαίων 
Αποστόλων,Όρθρος και Θεία Λειτουργία, 7.30-10.00πμ. 
(Κατάλυσις Ψάρι) 

ΣΑΒΒΑΤΟ 30η Ιουνίου:Σύναξις των Αγίων Αποστόλων, Όρθρος και Θεία    
Λειτουργία, 7.30-10.00πρωί 

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 
ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ 

ΕΛΕΗΜΩΝΟΣ 
ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

22 Marsden Crescent, St. Albans. 
Τηλ. 9367 2860 

 πατήρ Δημοσθένης Νικολάου: 0421 704 806, 94657526 
www.stparaskevi.org.au 

frdemos@stparaskevi.org.au 
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Μας σώζει η Αγάπη! 
 

 
 
 

Μερικὲς φορὲς φοβούμαστε ν' ἀκούσουμε προσεκτικὰ κάποιο πρόσωπο, διότι τὸ 
ν' ἀκούσεις σημαίνει ν' ἀνταποκριθεῖς κι ὄχι μόνο γιὰ ἕνα λεπτὸ ὅσο ἡ καρδιὰ 
εἶναι συγκινημένη καὶ μὲ μιὰ περαστικὴ σκέψη ἀλλὰ γιὰ πάντα. Μὲ τὸν τρόπο 

ποὺ ὁ Χριστὸς ἀνταποκρίθηκε στὴν ἀνθρώπινη θλίψη καὶ τὴ φρίκη τῆς στέρησης 
τοῦ Θεοῦ κι ἔγινε γιὰ πάντα ἄνθρωπος. 

 
Δὲ σωζόμαστε ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἀγωνιζόμαστε καὶ πετυχαίνουμε κάποιου 

εἴδους ἀποτέλεσμα, σωζόμαστε ἀπὸ τῆς ψυχῆς μας τὸν πόθο ποὺ μᾶς τραβᾶ στὸ 
ζωντανὸ Θεό, ἀπὸ τὴν ἀγάπη ποὺ μᾶς τραβᾶ στὸ Χριστό. Καὶ ὅταν ἀκόμα 

ἀποτυγχάνουμε - καὶ αὐτὸ ἰσχύει καὶ στὶς ἀνθρώπινες σχέσεις -δὲν πρέπει νὰ 
ξεχνοῦμε ὅτι ἀκριβῶς, ὅπως καὶ ὁ Ἄπ. Πέτρος ἀφοῦ εἶχε ἀρνηθεῖ τὸ Χριστὸ ἦταν 
ἱκανὸς νὰ ἀπαντήσει τὴν τριπλῆ ἐρώτησή του, μποροῦμε νὰ ποῦμε: «Κύριε, ἐσὺ 
γνωρίζεις τὰ πάντα, γνωρίζεις τὴν ἀσθένειά μου, τὶς ἐκτροπές, τὴν ἀβεβαιότητα, 
τὴν ἀστάθειά μου, γνωρίζεις ὅμως καὶ ὅτι σὲ ἀγαπῶ, ὅτι αὐτὸ εἶναι τὸ τελευταῖο, 

τὸ βαθύτατο πράγμα μέσα μου». 

Κανεὶς δὲν μπορεῖ ν' ἀγαπᾶ ἕναν ἀόρατο Θεὸ ἂν πρῶτα δὲ μάθει ν' ἀγαπᾶ τὸ 
συγκεκριμένο, ζωντανό, πραγματικὸ πρόσωπο τὸ ὁποῖο ἔχει ἀπέναντί του. Πρὶν 

λοιπὸν θέσουμε τὸ ἐρώτημά τοῦ πῶς θὰ φτάσουμε στὸ Θεό, ἂς ρωτήσουμε τοὺς 
ἑαυτοὺς μας ποιὰ εἶναι ἡ στάση μας ἀπέναντι στὸν πλησίον μας· ἂν ἡ καρδιὰ μας 

εἶναι κρύα, ἐπιφυλακτικὴ καὶ κλεισμένη, ἂν μᾶς τρομοκρατεῖ ἀκόμη καὶ ἡ ἰδέα 
ὅτι ὁ πλησίον μας μπορεῖ νὰ ἀπαιτήσει τὴν καρδιὰ καὶ τὴ ζωή μας δὲν ὑπάρχει 

κανένας λόγος νὰ ἐπιζητοῦμε συνάφεια μὲ τὸ Θεό. Θὰ πρέπει πρῶτα νὰ 
μάθουμε τὸ πῶς ν' ἀποκτήσουμε μιὰ καρδιὰ ζεστή, μιὰ καρδιὰ ζωντανή, μιὰ 
καρδιὰ ποὺ νὰ ἀνταποκρίνεται στὸν πλησίον μας καὶ ἡ καρδιὰ ἐκείνη τότε, 

ἀνοιγμένη, μὲ τὴν καθαρότητά της θὰ δεῖ τὸ Θεό. 
Ἡ ἀγάπη δὲ γνωρίζει ὅρια. Δὲν εἶναι ποτὲ δυνατὸ νὰ ποῦμε ὅτι ἔχουμε ἀγαπήσει, 

ὅτι ἔχουμε κάνει πράξη τὴν κάθε παρακίνηση τῆς καρδιᾶς μας, ὅτι ἔχουμε 
ἀγαπήσει μὲ τρόπο τέλειο γιατί τέλεια ἀγάπη ἦταν ἐκείνη μὲ τὴν ὁποία ὁ Χριστὸς 
ἀγάπησε τοὺς μαθητές Του. Μὲ τὰ λόγια τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Εὐαγγελιστῆ (Ἰω. 

15.13): «μείζονα ταύτης ἄγαπην οὐδεὶς ἔχει, ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ 
τῶν φίλων αὐτοῦ». 

Πρὶν δοκιμάσουμε νὰ ζήσουμε μὲ μόνη βάση τὴν ἀγάπη ἂς κάνουμε μιὰ 
προσπάθεια, ἂς δοκιμάσουμε νὰ ζήσουμε σύμφωνα μὲ τὸ νόμο, νὰ μὴν 
παραβλέπουμε δηλαδὴ τὶς ἀπαιτήσεις τοῦ νόμου: τὴ δικαιοσύνη καὶ τὴν 

εἰλικρίνεια, ὅλες τὶς ἀπαιτήσεις τῆς φύσης ὅσον ἀφορᾶ τὸν τομέα τῶν σχέσεων 
ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους. Τότε μόνο θὰ εἶναι δυνατὸ νὰ φτάσουμε σ' ἕνα 

τέτοιο ἀνάστημα, ποὺ ἔχοντας προχωρήσει πέρα ἀπὸ τὸ νόμο θ' ἀγαπᾶμε μὲ ὅλη 
μας τὴν καρδιά, μὲ ὅλη μας τὴν ψυχή, ὅλη τὴ δύναμη καὶ τὸ εἶναι μας, μὲ τὴ ζωὴ 

καὶ τὸ θάνατό μας. 
Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀπέραντη καὶ βαθειὰ καὶ ἀγκαλιάζει τοὺς πάντες. Αὐτὸ 

τὸ ὁποῖο μπορεῖ νὰ ἀλλάξει στὴν ἀγάπη αὐτὴ εἶναι μία κάποια ἐσωτερικὴ 
ἰδιότητά της: ὁ Θεὸς μπορεῖ ἀγαπώντας νὰ χαίρεται ἤ ἀλλοιώτικα νὰ πληρώνει 

τὸ τίμημα τῆς ἀγάπης Του πάνω στὸ σταυρό. 
Πρέπει νὰ πάρουμε φωτιὰ μὲ ὁλόκληρο τὸ εἶναι μας, μὲ μυαλὸ καὶ καρδιὰ καὶ 

θέληση καὶ σῶμα καὶ νὰ γίνουμε ἡ καιόμενη βάτος τὴν ὁποία εἶδε ὁ Μωυσῆς νὰ 
καίγεται ὁλόκληρη χωρὶς νὰ ἀναλίσκεται. 

Μόνο ἂν ἡ ἀνθρώπινη ἀγάπη φωτιστεῖ μὲ τὸ θεϊκὸ μυστήριο θὰ πάψει νὰ 
καταναλίσκει τὸ ὑλικὸ τὸ ὁποῖο τὴν τρέφει. Ἡ θεϊκὴ ἀγάπη καίει, κάνει τὸ κάθε τι 
μιὰ ζωντανὴ φλόγα, δὲν τρέφεται ὅμως μὲ τὸ ὑλικό της: καταστρέφει αὐτὸ ποὺ 

δὲν μπορεῖ νὰ ζήσει στὴν αἰωνιότητα• αὐτὸ ποὺ μένει εἶναι μία καθαρὴ φλόγα ἡ 
ὁποία μεταμορφώνει τὸν ἄνθρωπο σὲ Θεό. 

 
 Anthony Bloom (Metropolitan of Sourozh (1914- 2003) 


