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ΙΕΡΑ  ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ  ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 
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ΚΥΡΙΑΚΗ  23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022         
ΤΟΜΟΣ 11  ΤΕΥΧ. 29 
ΕΒΔΟΜ  23/10—29/10/2022 

                  ΤΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ  ΕΥΔΟΜΑΔΑΣ  23— 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 

    Η Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου 

 
Την περίοδο που ήταν βασιλιάς ο Λέοντας ο Μεγάλος (457-474 μ.Χ.), ζούσε στην 
Κωνσταντινούπολη ο όσιος Ανδρέας, ο κατά Χριστόν σαλός. Μια νύχτα που γινότανε 
αγρυπνία στο ναό της Παναγίας των Βλαχερνών, ο όσιος Ανδρέας μαζί με τον μαθητή του 
Επιφάνιο, που έγινε αργότερα πατριάρχης Κων/πόλεως (520-536 μ.Χ.), είδαν την Υπεραγία 
Θεοτόκο οφαλμοφανώς, να μπαίνει από την κεντρική πύλη του ναού. Πλάι στην Υπεραγία 
βρισκόταν πλήθος αγγέλων και οι παρθένοι Ιωάννης ο Πρόδρομος και Ιωάννης ο Θεολόγος. 

 
    Αφού μπήκε μέσα στο ναό προχώρησε στον σολέα και προσευχήθηκε πολλή ώρα με θερμά δάκρυα υπέρ της 
σωτηρίας των πιστών. Το γεγονός αυτό όμως έβλεπαν μόνο ο Ανδρέας και ο Επιφάνιος. Αφού προσευχήθηκε η 
Θεοτόκος σηκώθηκε και μπήκε μέσα στο ιερό, όπου φυλασσόταν το μαφόριό της, δηλαδή το τσεμπέρι της, το πήρε στα 
χέρια της και βγαίνοντας έξω, το άπλωσε πάνω από τους πιστούς. Με αυτόν τον τρόπο θέλησε να δείξει ότι τους σκέπει 
και τους προστατεύει. 
 
    Αυτό είναι το γεγονός που η Εκκλησία μας τιμά και καθιέρωσε την γιορτή της αγίας Σκέπης. Είναι η γιορτή προς τιμήν 
της Παναγίας, η οποία σκέπει και προστατεύει το λαό του Θεού και φωτίζει τους πιστούς στο δρόμο για την τελείωση με 
τις προσευχές, τις παρακλήσεις και τα δάκρυά της. 
 
ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ—25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
Από τίς Πράξεις των Αποστόλων (θ' 36-40) πληροφορούμαστε ότι η Δορκάς, ήταν εξειδικευμένη υφάντρια πού κατασκεύαζε 
χιτώνες και ιμάτια, τα όποια πωλούσε και από τα έσοδα συντηρούσε φτωχούς, χήρες και ορφανά. Όταν ο απόστολος Πέτρος, 
στα πλαίσια της διάδοσης του Ευαγγελίου, έφτασε στη Λύδδα της Παλαιστίνης, συνέβη ν' ασθενήσει η Δορκάς και να πεθάνει. 
Και ενώ είχαν ετοιμαστεί όλα για την κηδεία της, έγινε γνωστό ότι ο Πέτρος ήταν στη Λύδδα. Τότε δύο απεσταλμένοι, 
παρακάλεσαν τον Πέτρο να έλθει στην Ιόππη. Όταν έφτασε, τον ανέβασαν στο υπερώο, όπου ήταν νεκρή η Δορκάς. 
Συγκινημένος ο Πέτρος, χωρίς να πει τίποτα, έβγαλε όλους έξω, γονάτισε και προσευχήθηκε θερμά. Έπειτα είπε: «Ταβιθᾶ 

       

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ 
9387 7693 

 

Π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
9383 4151 

 

Π. ΕΦΡΑΙΜ 
0490 378 215 

 

Ιστοσελίδα: 

stvasiliosbrunswick.com. 

 ΚΥΡΙΑΚΗ                                                              
 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ’ ΛΟΥΚΑ,  Λουκ. 8:  27-39 
 7.30 πμ— 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. 

ΔΕΥΤΕΡΑ  
24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 9.00 πμ— Ιερό Μυστήριο του Ευχελαίου 
 10.00 πμ— Σύναξη των ηλικιωμένων στο Hall        

ΤΕΤΑΡΤΗ 
26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

Άγ. Δημητρίου, Μεγαλομάρ. 
Μυροβλήτου 

 7.30 πμ— Όρθρος και Θ. Λειτουργία  
 5.00 μμ— Παράκληση εις την Υπεραγία Θεοτόκο  
 7.00 μμ—  Θ. Λειτουργία  στα Άγγληκά 

ΠΕΜΠΤΗ 
27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

 
**   ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΠΟ 13-19 ΕΤΩΝ   ** 

               8.00—9.00μμ στό Ηαll τις Έκκλησίας. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

Άγίας Σκέπης Θεοτόκου 

 7.30 πμ— Όρθρος και Θ. Λειτουργία  

ΚΥΡΙΑΚΗ 
30  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 Έυαγγεληκά Άναγνώσματα—  
    ‘Επιστολή—Β’ Κορ. 11: 31—12:9 
     Έυαγγέλιο— Λουκ. 16: 19-31 Κάθε ημέρα, στο 

διάστημα  
04.00—06.00 μ.μ.,  

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

και κάθε πνευματική 
ανάγκη. 

...../ 



ἀνάστηθι». Και πράγματι η νεκρή αναστήθηκε! Αυτό χαροποίησε αφάνταστα τους παρευρισκόμενους, και το γεγονός διαδόθηκε σ' 
όλη την Ιόππη με αποτέλεσμα να πιστέψουν πολλοί στον Χριστό. 
Από τότε η Ταβιθά έζησε αρκετά χρόνια, γεμάτα αγαθά έργα και ελεημοσύνες. Ο θάνατος τη βρήκε σε βαθιά γεράματα. Και έτσι η 
φιλάγαθη αυτή γυναίκα, έφυγε ειρηνικά και με αγαλλίαση διότι την αξίωσε ο Θεός να περάσει τη ζωή της ωφέλιμα γεμάτη 
πνευματικούς καρπούς. 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ’ ΛΟΥΚΑ,  Λουκ. 8:  27-39                                                                                                         
 

Η θεραπεία του δαιμονισμένου των Γαδαρηνών θα μας δώσει σήμερα την αφορμή να μιλήσουμε για τη δύναμη του Κυρίου 
Ιησού Χριστού. Η σχετική ευαγγελική περικοπή μας περιγράφει ζωηρά έναν άνθρωπο που βασανιζόταν κυριευμένος από τα 
δαιμόνια. «Δέν ἦταν ντυμένος καί δέν ἔμενε σέ σπίτι ἀλλά σέ μνήματα. Ὅταν τόν κυρίευε τό δαιμόνιο, τότε τόν ἔδεναν μέ 
ἁλυσίδες καί χειροπέδες καί τόν φύλαγαν. Αὐτός ὅμως ἔσπαζε τά δεσμά καί περιφερόταν ἀπό τό δαιμόνιο στίς ἐρήμους». Ο 
Χριστός, όμως, με ένα του λόγο ελευθέρωσε τον δυστυχή αυτό άνθρωπο. Και αυτός ο πρώην δαιμονισμένος κάθισε στα 
πόδια του Ιησού ντυμένος και σωφρονισμένος. Σε αυτή τη θέση και σε αυτή την κατάσταση τον βρήκαν οι συμπολίτες του και 
δεν τον φοβήθηκαν όπως προηγουμένως. 

Ο Χριστός με το θαύμα αυτό μας φανερώνει, ότι είναι ο μοναδικός που έχει την δύναμη να ελευθερώσει τον άνθρωπο από τα 
δεσμά της αμαρτίας και του διαβόλου και να τον μεταβάλει σε εικόνα Θεού, σε ελεύθερη ύπαρξη που δεν θα τρομάζει, με την 
παρουσία του και το έργο του, τους συνανθρώπους του.  

Έχουμε ανάγκη αυτής της θεϊκής δυνάμεως, αυτής της θείας και ευεργετικής υπηρεσίας, διότι ζούμε σε έναν κόσμο δαιμονικό, 
όπου τα πάντα έχει σφραγίσει η απαίσια εξουσία της αμαρτίας. Όλες οι μορφές του σύγχρονου βίου υπηρετούν και προάγουν 
αυτή την εξουσία. Ο ηθικός βίος και οι πνευματικές αξίες συνεχώς συρρικνώνονται, έως ότου εξαφανισθούν και εκλείψουν. 

Ποια δύναμη θα αναχαιτίσει την συνεχώς εξαπλούμενη βία; 

Ποια δύναμη μπορεί να αντισταθεί στο βρώμικο κύμα του πανσεξουαλισμού και της υποδούλωσης σε αυτό, αφού διά παντός 
μέσου και τρόπου όχι μόνον προβάλλεται αλλά και επαινείται η πορνεία, και όλα τα ακόρεστα σαρκικά πάθη; 

Ποιος θα εμπνεύσει το σεβασμό στο συνάνθρωπο. Ποιος θα τον υπηρετήσει χωρίς να τον εξουθενώσει; 

Ποιος θα διδάξει την αγάπη; 

Ποιος θα μας μάθει τι είναι ελευθερία; 

Ποιος θα ειρηνεύσει τον ταραγμένο νου μας; 

Ποιος θα ζεστάνει τις παγωμένες καρδιές μας για να αρχίσουν να ξανακτυπούν στο ρυθμό της ανιδιοτελούς αγάπης, της 
θυσίας για τον άλλον, της προσφοράς στον έχοντα ανάγκη; διερωτάται κανείς σήμερα. Υπάρχει τρόπος να ελευθερωθούμε 
από τα δεσμά της αμαρτίας που περισφίγγει με τους βρόγχους της τις ψυχές μας. 

Στα ανθρώπινα δεν υπάρχει αυτή η δύναμη. «εἶναι ὅλοι ὑπό τήν ἁμαρτία, καθώς εἶναι γραμμένο. Δέν ὑπάρχει δίκαιος, οὔτε 
ἕνας, δέν ὑπάρχει κανένας συνετός, δέν ὑπάρχει κανένας πού νά ζητᾶ τον Θεό, ὅλοι παρέκλιναν, συγχρόνως ἐξηχρειώθησαν, 
δέν ὑπάρχει κανένας πού νά κάνει τό καλό, δέν ὑπάρχει οὔτε ἕνας. Τάφος ἀνοικτός εἶναι ὁ λάρυγγάς τους, μέ τή γλώσσα τους 
ἦταν ὅλοι δόλιοι, φαρμάκι ἀπό ὀχιές εἶναι κάτω ἀπό τά χείλη τους. Τό στόμα τους, εἶναι γεμάτο κατάρα καί πικρία, τά πόδια 
τούς τρέχουν γρήγορα γιά νά χύσουν αἷμα, καταστροφή καί δυστυχία. Εἶναι στόν δρόμο τους καί τόν δρόμο τῆς εἰρήνης δέν 
γνώρισαν. Δέν ὑπάρχει φόβος Θεοῦ μπρός στά μάτια τους» (Ρωμ.γ΄10-18). 

Γι’ αυτό στρεφόμαστε στο Θεό με ελπίδα. Αυτός έχει την δύναμιν. Το «Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ» μπορεί να μας σώσει. 

Αυτό μετέβαλε ένα διώκτη Σαούλ, σε ένα προσευχόμενο Παύλο. Αυτήν τη συγκλονιστική αλλαγή, ούτε οι εχθροί του 
μπόρεσαν ποτέ να αμφισβητήσουν. 

Μόνο πάσχισαν να την ερμηνεύσουν. Όμως ο ίδιος ο Παύλος μας δίνει την αυθεντική και υπεύθυνη ερμηνεία: «δέν ντρέπομαι 
τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ εἶναι δύναμις τοῦ Θεοῦ πρός σωτηρία γιά κάθε ἄνθρωπο» (Ρωμ.α΄16).  

Ο Χριστός μετέβαλλε μια μοιχαλίδα δακτυλοδεικτούμενη γυναίκα σε κήρυκα της σωτηρίας του Χριστού. Και αυτό δεν έγινε 
προοδευτικά, βαθμηδόν, αλλά μέσα σε ένα μεσημέρι. 

Ο Χριστός μετέβαλε έναν αδίστακτο και φιλάργυρο αρχιτελώνη στον πιο ανοιχτοχέρη χριστιανό. Και αυτό χωρίς να του 
ζητηθεί. Αυθόρμητα χάρη στη δύναμη του Ευαγγελίου που ενήργησε μέσα του. 

Ο Χριστός μετέβαλε ένα ασυγκίνητο δεσμοφύλακα σε ένα περιποιητικό διάκονο των πληγωμένων Αποστόλων. Και αυτή η 
εντυπωσιακή αλλαγή συνέβη «παραχρήμα». Έτσι ενεργεί η δύναμη του Ευαγγελίου. 

Τέλος, γιατί είναι αναρίθμητα τέτοια παραδείγματα, μετέβαλε τους ειδωλολάτρες Θεσσαλονικείς σε συνειδητούς λάτρεις του 
ζώντος Θεού. Μια μεταβολή που έκανε όλους στη Μακεδονία και σε άλλες ελληνικές επαρχίες να μιλούν με σεβασμό και 
θαυμασμό γι’ αυτό. 

Αυτός ο ίδιος ο Χριστός έχει τη δύναμη και την επιθυμία να μεταβάλει και την δική μας ψυχή σε Ναό του ζώντος Θεού. Να μας 
ελευθερώσει από τα πάθη μας. Να θεραπεύσει τις πληγές από τα τοξεύματα της αμαρτίας. Να μας κάνει να λάμπουμε από 
θεϊκή δόξα. 

Αυτός ο ίδιος ο Χριστός ήρθε για να εξημερώσει την κοινωνία μας. Να μην είναι ζούγκλα ανήμερων θηρίων. Γιατί τέτοια θηρία 
ανήμερα είμαστε όταν κυριαρχούμαστε από τα πάθη μας. Έχει τη δύναμη να μας χαρίζει την ευτυχία, να ζούμε σε αληθινή 
κοινωνία όπου εκείνος θα βασιλεύει και θα κυβερνά όλους μας. 

Αυτός ο ίδιος ο Χριστός έχει τη δύναμη να οικοδομήσει τις ερειπωμένες οικογένειες. Να οδηγήσει όλους στον Οίκο που θα 
βασιλεύσει αυτός ως εμπνευστής και κυβερνήτης της κατ΄ οίκον Εκκλησίας. 

Ο Χριστός που ελευθέρωσε τον γαδαρηνό από τα δαιμόνια έχει τη δύναμη να ελευθερώσει και μας από κάθε κακία. Η 
σώζουσα και αγιάζουσα δύναμις του Χριστού μπορεί, να μας σώσει. Είναι η μοναδική ελπίδα σωτηρίας και λυτρώσεως για 
όσους πιστεύουν σ΄Αυτόν και στο Ευαγγέλιό Του. 

 


