
 

ΕΝΟΡΙΑΚΟ  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΔΕΛΤΙΟ        

ΙΕΡΑ  ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ  ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 

ΕΝΟΡΙΑ  ΑΓ.  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,  BRUNSWICK  VIC. 

ΚΥΡΙΑΚΗ  3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021        

ΤΟΜΟΣ 10  ΤΕΥΧ. 29 

 ΕΒΔΟΜ. 03/10—09/10//2021 

ΤΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ  ΕΥΔΟΜΑΔΑΣ  3—9  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 

 ΚΥΡΙΑΚΗ  
3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

    ΚΥΡΙΑΚΗ Β’ ΛΟΥΚΑ, Λουκ. 6: 31-36 
    8.00πμ     Όρθρος και Θ. Λειτουργία    

ΤΕΤΑΡΤΗ 
6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

Άγ. Άποστόλου Θωμά 

    8.00πμ     Όρθρος και Θ. Λειτουργία    

ΦΕΡΕΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΣΤΟ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ                                                                         
ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ. 
 

ΜΕ ΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 5—20 ΧΡΟΝΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 
Στις 10.30πμ διεξάγεται το μάθημα των Κατηχητικών για τα παιδία μας.                                                       
Νά φέρετε τά Παιδιά σας στό κατηχητικό σχολείο γιά νά μάθουν γιά τό Χριστό                                  
καί τήν πίστι μας. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 
10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

  Έυαγγεληκά Άναγνώσματα—  
     Έπιστολή – Β’ Κορ. 6: 1-10 
     Έυαγγέλιο— Λουκ. 7: 11-16 

 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ 
9387 7693 

 

Π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
9383 4151 

  

Π. ΕΦΡΑΙΜ 
0490 378 215 

 

Ιστοσελίδα: 

  stvasiliosbrunswick.com. 

Κάθε ημέρα, στο 
διάστημα  

4.00—6.00 μμ,    
Δευτέρα—Παρασκευή 

Ό πατήρ Αθανάσιος και  ο 
πατήρ Έφραίμ βρίσκονται 
στο ναό για εξομολόγηση 

και κάθε πνευματική 
ανάγκη. 

                                    Ο ΆΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ : 6 ΌΚΤΩΒΡΙΟΥ  

Ο Άγιος Θωμάς στην Ινδία 

Πληροφορίες για το βίο του Αγίου Θωμά λαμβάνουμε από το αρχαίο χριστιανικό έργο Πράξεις Θωμά ένα χριστιανικό 
έργο, μάλλον του 3

ου
 αι., αποδεκτό από την Εκκλησία. Το ελληνικό χειρόγραφο που περιέχει τις πράξεις του Αγίου 

Θωμά στην Ινδία, σώζεται στην Ιερά Μονή της Μεγίστης Λαύρας.  

Σύμφωνα με την παράδοση, μετά την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος και την προτροπή του Χριστού «πορευθέντες 
εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει.» (Μαρκ. ιστ΄ 15) ο Απόστολος Θωμάς κήρυξε το 
Ευαγγέλιο στην Περσία και τη χώρα των Ινδιών. 

Μετά από Θεία Παρέμβαση, ο Άγιος Θωμάς ταξίδεψε στην Ινδία, ως δούλος του εμπόρου Αμβανή. Ο Αμβανής είχε 
σταλεί από τον Ινδό βασιλιά Γουνδιαφόρο, στην Ιερουσαλήμ, για να βρει ένα κτίστη ο οποίος θα αναλάμβανε την 
ανέγερση ενός ανακτόρου. Υπό αυτήν την ιδιότητα ο Άγιος Θωμάς οδηγήθηκε στην Ινδία. Κατά την διάρκεια του 
ταξιδιού, ο Άγιος Θωμάς ξεκίνησε το ιεραποστολικό του έργο, βαπτίζοντας Χριστιανούς πολλούς ειδωλολάτρες.  

Ο Άγιος Θωμάς παρουσιάστηκε στον βασιλιά Γουνδιαφόρο και από αυτόν έλαβε την εντολή και το απαραίτητο 
χρυσάφι ώστε να του χτίσει ένα ανάκτορο. Αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Αγίου Θωμά, ο 
Γουνδιαφόρος αναγκάστηκε να φύγει από την πόλη. Κατά την διάρκεια της απουσίας του, η οποία διήρκεσε τρία 
χρόνια, ο Άγιος Θωμάς λάμβανε με εντολή του βασιλιά χρυσάφι το οποίο έπρεπε να χρησιμοποιήσει για την ανέγερση 
του ανακτόρου. Αντί αυτού όμως, ο Άγιος Θωμάς ανέπτυξε μεγάλη ιεραποστολική δράση στην περιοχή και το χρυσάφι 
το μοίραζε στους φτωχούς.                                                                                                                     ...../ 

    Μη μισήσεις τον αμαρτωλό 

Μη μισήσεις τον αμαρτωλό γιατί όλοι είμαστε υπεύθυνοι για τις αμαρτίες μας. Και αν 
από θείο ζήλο κινείσαι εναντίον του, κλάψε μάλλον για λογαριασμό του. Και γιατί τον 
μισείς; Τις αμαρτίες του να μισήσεις και να ευχηθείς γι’ αυτόν, για να γίνεις όμοιος με 
το Χριστό, ό όποιος δεν αγανακτούσε κατά των αμαρτωλών αλλά προσευχόταν γι’ 
αυτούς. Δε βλέπεις πώς έκλαψε για την Ιερουσαλήμ; Άλλα και εμάς για πολλά 
αμαρτήματα μας περιγελά και μας χλευάζει ό διάβολος. Γιατί λοιπόν να μισούμε τον 
άνθρωπο πού ό διάβολος τον περιγελά όπως και εμάς; Και γιατί, άνθρωπε μου, 
μισείς τον αμαρτωλό; Μήπως γιατί τάχα δεν είναι δίκαιος όπως εσύ; Και που είναι η 
δικαιοσύνη σου, αφού δεν έχεις αγάπη; Γιατί δεν έκλαψες γι’ αυτόν, αλλά τον 
καταδιώκεις; Μερικοί άνθρωποι εξαιτίας της ανοησίας τους οργίζονται εναντίον των 
αμαρτωλών, γιατί πιστεύουν ότι έχουν διάκριση να κρίνουν τα έργα τους. 

Όσιος Ισαάκ ο Σύρος 



Η δράση αυτή του Αγίου, έφτασε στα αυτιά του Γουνδιαφόρου, ο οποίος τον κάλεσε να απολογηθεί για τις πράξεις του. 
Ο Άγιος αποκρίθηκε στον βασιλιά λέγοντας του ότι πράγματι του έκτισε ένα παλάτι, με την μόνη διαφορά ότι το παλάτι 
αυτό είναι στον ουρανό, εννοώντας ότι οι καλές πράξεις που έγιναν με το χρυσάφι του Γουνδιαφόρου, του εξασφάλισαν 
μια θέση στην Ουράνια Βασιλεία του Ιησού Χριστού. Ο βασιλιάς θεωρώντας ότι ο Άγιος Θωμάς τον κοροϊδεύει διέταξε 
την φυλάκισή του. Η Θεία Πρόνοια όμως οδήγησε έτσι τα πράγματα ώστε ο βασιλιάς πείστηκε για την αλήθεια των 
λόγων του Αγίου. Τον έβγαλε από την φυλακή και βαπτίσθηκε Χριστιανός από τον Άγιο. Το παράδειγμα του 
Γουνδιαφόρου ακολούθησαν πολλοί και βαπτίσθηκαν και αυτοί Χριστιανοί.  
 
Ο Άγιος Θωμάς έχοντας τελειώσει το αποστολικό του έργο στην περιοχή αυτή, ταξίδεψε προς τα ανατολικά και έφτασε 
σε μια άλλη περιοχή της Ινδίας όπου βασιλιάς ήταν ο Μίσδιος. Στον τόπο αυτό, για άλλη μια φορά, ο Άγιος Θωμάς 
άρχισε να «αλιεύει» ψυχές, βαπτίζοντας πολλούς χριστιανούς. Μεταξύ αυτών που βαπτίσθηκαν ήταν και η γυναίκα του 
Μισδίου, η Μιγδονία. Αυτή ήταν και η αιτία που ο Άγιος Θωμάς φυλακίστηκε μετά από εντολή του βασιλιά. Στην φυλακή, 
συνέχισε το αποστολικό του έργο, βαπτίζοντας ανθρώπους μεταξύ των οποίων και τα παιδιά του βασιλιά. Μετά από 
αυτό ο Μίσδιος έδωσε εντολή να θανατωθεί ο Άγιος. Στην πόλη Μαλιαπούρ στρατιώτες του Μισδίου θανάτωσαν τον 
Άγιο Θωμά δια λογχισμού. Η χρονολογία του θανάτου του υπολογίζεται στα 72 μ.Χ.  
Οι Χριστιανοί της περιοχής έθαψαν το σώμα του και στον τάφο του γίνονταν πολλά θαύματα. Το ιερό λείψανο του Αγίου 
Θωμά, παρέμεινε εκεί έως ότου ο Κωνστάντιος, γιος του Μεγάλου Κωνσταντίνου, το μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη 
το 357 μ.Χ. στον Ναό των Αγίων Αποστόλων. Το 1204 μ.Χ. το λείψανο μεταφέρθηκε στην Ρώμη, μαζί με τα λείψανα 
άλλων Αγίων που είχαν συγκεντρωθεί στην Βασιλεύουσα. 
 
Η Κάρα του Αγίου Θωμά βρίσκεται στη Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Πάτμου. Αποτμήματα του Ιερού Λειψάνου του 
βρίσκονται στη Μονή Παντελεήμονος Αγίου Όρους, στο Κοπτικό Πατριαρχείο της Αιγύπτου, στον Συρο – Ιακωβιτικό Ναό 
της Μοσούλης και στο ναό του Αγίου Θωμά στη πόλη Ορτόνα της Ιταλίας.  
Η μνήμη του Απόστολου Θωμά εορτάζεται στις 6 Οκτωβρίου. Το γεγονός της προσωπικής του εμπειρίας με τον Κύριο 
τιμάται την πρώτη Κυριακή μετά το Πάσχα. Η Κατάθεσις των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Θωμά εορτάζεται στις 20 
Ιουνίου. 

ΚΥΡΙΑΚΗ Β’ ΛΟΥΚΑ, Λουκ. 6: 31-36 
 

«Και έσεσθε υιοί του Υψίστου» 
Κυριακή δευτέρα του Λουκά η σημερινή, για την Εκκλησία μας, και μελετώντας την Ευαγγελική περικοπή η πρώτη 
διαπίστωση που κάνουμε είναι ότι οι άνθρωποι είναι πλάσματα του Θεού, δηλαδή δημιουργήματα της αγάπης Του. Αυτή η 
έκφραση της αγάπης Του είναι το μεγάλο δώρο που μας έδωσε, αλλά και ο υψηλός σκοπός που έθεσε μέσα στην ζωή μας. 
 
Το δώρο είναι ότι μας έπλασε «κατ’ εικόνα» δική Του. Όντα λογικά και ελεύθερα με αθάνατη ψυχή. Ο μέγας σκοπός που 
έθεσε στην ζωή μας είναι το «καθ’ ομοίωσιν». Να μπορούμε δηλαδή με την καλή χρήση της ελευθερίας μας, με τον 
προσωπικό μας αγώνα να προχωράμε στην αρετή, να φτάσουμε στην τελειότητα, να μοιάσουμε στον ίδιο τον Θεό. 
Όμως ο άνθρωπος έπεσε. Αμαύρωσε μέσα του την εικόνα του Θεού. Διέφθειρε την πατρική δωρεά και πλανήθηκε στη 
χώρα της αποστασίας και της αμαρτίας. Από την πτώση αυτή μας ανέστησε ο Ιησούς Χριστός. Άνοιξε την κεκλεισμένη 
πύλη της Βασιλείας Του. Μας προσκάλεσε στο δρόμο της τελειότητας χαρίζοντάς μας τη δυνατότητα να γίνουμε παιδιά του 
Θεού, ζώντας κατά το θέλημά Του, τηρώντας τις ζωηφόρες εντολές Του. 
Αυτό τον υψηλό σκοπό που έχουμε στην ζωή μας υπενθυμίζει στο σημερινό Ευαγγέλιο ο Κύριος. «Και έσεσθε υιοί του 
Υψίστου» λέει. Θα γίνεται παιδιά του Θεού. Πώς όμως άραγε; Με ποιο τρόπο; Η ίδια περικοπή μας υποδεικνύει και τους 
τρόπους. 
 
Κλιμακωτή μας παρουσιάζει ο Χριστός την ανάβαση προς την τελειότητα. Είναι γεγονός ότι τα ύψη τα κατακτά κανείς 
αρχίζοντας από χαμηλά. Με αγώνα, ζήλο και υπομονή φτάνει ψηλά. 
 
Το ίδιο ισχύει και για το πνευματικό ανέβασμα. Η κατάκτηση της αρετής μοιάζει με ανάβαση σε ψηλό βουνό. Η χριστιανική 
ζωή είναι μια πνευματική κλίμακα που καλείται να ανέβει ο χριστιανός. Αυτής της πνευματικής κλίμακας ο Ιησούς σήμερα 
μας παρουσιάζει τρεις βαθμίδες. 
 
Πρώτη βαθμίδα η Δικαιοσύνη. «Καθώς θέλετε ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι και υμείς ποιείτε αυτοίς ομοίως», δηλαδή 
όπως θέλετε να συμπεριφέρονται οι άνθρωποι σε σας και σεις να κάνετε σ’ αυτούς τα ίδια. Λόγια αθάνατα! Χρυσό κανόνα 
της Καινής Διαθήκης τα ονόμασαν οι ερμηνευτές. Εκφράζουν τον ασίγαστο πόθο κάθε ψυχής να βασιλεύσει γύρω μας 
δικαιοσύνη. 
 
Δεύτερη βαθμίδα είναι η ανεξικακία και η αγάπη. Μια αγάπη που θα πρέπει να αγκαλιάζει και τους εχθρούς μας. Εδώ 
βρίσκεται το μεγαλείο του χριστιανισμού και η μεγάλη διαφορά που έχει η χριστιανική αρετή από εκείνη του κόσμου. Ο 
χριστιανός οφείλει να κάνει το καθήκον χωρίς καμιά σκοπιμότητα και υστεροβουλία. Να είναι άνθρωπος της αγάπης, μιας 
αγάπης χωρίς όρους και όρια. Την αγάπη αυτή δεν την έχουμε ως κήρυγμα, ως εντολή μόνο. Την έχουμε ζωντανή, 
ενσαρκωμένη στο θεανθρώπινο πρόσωπο και αγνό παράδειγμα του Κυρίου. 
 
Τρίτη βαθμίδα είναι το έλεος και οι οικτιρμοί. «Γίνεσθε ουν οικτίρμονες, καθώς και ο πατήρ υμών οικτίρμων εστί». Τι είναι το 
έλεος; Μια συνεχής και έντονη αγάπη. Και τι είναι οι οικτιρμοί; Η συμπάθεια και η ευσπλαχνία. Ο πόνος για τον άλλο, τον 
πονεμένο αδελφό του Χριστού, που είναι και δικός μας αδελφός. 
Αγαπητέ αναγνώστη, 
 
Ζούμε σε μια εποχή με κραυγαλέες αντιφάσεις και οικοδομούμε έναν πολιτισμό που είναι ολοφάνερα ανάπηρος. Η 
απληστία μας παραμερίζει κάθε έννοια ισότητας και δικαιοσύνης. Η φιλαυτία μας σκοτώνει την αγάπη. Ο ατομισμός μας, 
μας καθιστά σκληρούς και ανάλγητους μπροστά στον πόνο και την δυστυχία των άλλων. 
Τι χρειαζόμαστε λοιπόν; Ένα γενναίο αναπροσανατολισμό. Ν’ ανακαλύψουμε τον θεμελιώδη σκοπό της ζωής. Αυτό 
ακριβώς που μας διαμηνύει ο λόγος του Κυρίου που θα ακούσουμε σήμερα στις Εκκλησιές μας: «Και έσεσθε υιοί του 
Υψίστου». Αμήν. 


