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Saint Barbara Greek Orthodox Church  
8306 NC HWY 751   
Durham NC 27713       919-484-1600 
fatherstavroforos2012@gmail.com  
www.stbarbarachurchnc.org  
News & Announcements  
June 26, 2022 

  

 Second Sunday of Matthew








Thaddeus (Jude) the Apostle & Brother of Our Lord 6/19/2022 
Holy Martyr Zosima 6/19/2022 

Our Righteous Father Zenonus 6/19/2022 
Paisius the Great of Egypt 6/19/2022 


EVERYONE IS WELCOME TO ATTEND 

Masks are now Optional!  

Matins at 9:00 a.m. 

Great Doxology & Divine Liturgy at 10:00 a.m. 

Broadcast Prep Time 9:55 to 10:00 a.m. 

Divine Liturgy & Broadcast start time 10:00 a.m 

http://www.goarch.org/chapel/saints?contentid=93
http://www.goarch.org/chapel/saints?contentid=2157
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The Sunday Epistle Reading 

Let your mercy, O Lord, be upon us. 

Verse: Rejoice in the Lord, O ye righteous. 

The reading is from St. Paul's Letter to the Romans 2:10-16 

Brethren, glory and honor and peace for every one who does good, the Jew first and 

also the Greek. For God shows no partiality. All who have sinned 

without the law will also perish without the law, and all who have 

sinned under the law will be judged by the law. For it is not the hearers 

of the law who are righteous before God, but the doers of the law who 

will be justified. When Gentiles who have not the law do by nature 

what the law requires, they are a law to themselves, even though they 

do not have the law. They show that what the law requires is written on their hearts, 

while their conscience also bears witness and their conflicting thoughts accuse or 

perhaps excuse them on that day when, according to my gospel, God judges the 

secrets of men by Christ Jesus. 

 

Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ' ἡμᾶς. 

Στίχ. Ἀγαλλιᾶσθε δίκαιοι ἐν Κυρίῳ 

Πρὸς ῾Ρωμαίους 2:10-16 τὸ ἀνάγνωσμα 

Ἀδελφοί, δόξα δὲ καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν, Ἰουδαίῳ τε 

πρῶτον καὶ Ἕλληνι· οὐ γάρ ἐστιν προσωποληψία παρὰ τῷ θεῷ. Ὅσοι γὰρ ἀνόμως 

ἥμαρτον, ἀνόμως καὶ ἀπολοῦνται· καὶ ὅσοι ἐν νόμῳ ἥμαρτον, διὰ νόμου 

κριθήσονται· οὐ γὰρ οἱ ἀκροαταὶ τοῦ νόμου δίκαιοι παρὰ τῷ θεῷ, ἀλλʼ οἱ ποιηταὶ 

τοῦ νόμου δικαιωθήσονται. Ὅταν γὰρ ἔθνη τὰ μὴ νόμον ἔχοντα φύσει τὰ τοῦ νόμου 

ποιῇ, οὗτοι, νόμον μὴ ἔχοντες, ἑαυτοῖς εἰσιν νόμος· οἵτινες ἐνδείκνυνται τὸ ἔργον 

τοῦ νόμου γραπτὸν ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν, συμμαρτυρούσης αὐτῶν τῆς 

συνειδήσεως, καὶ μεταξὺ ἀλλήλων τῶν λογισμῶν κατηγορούντων ἢ καὶ 

ἀπολογουμένων, ἐν ἡμέρᾳ ὅτε κρινεῖ ὁ θεὸς τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων, κατὰ τὸ 

εὐαγγέλιόν μου, διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
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The Sunday Gospel Reading 

The Gospel According to Matthew 4:18-23. 

 

At that time, as Jesus walked by the Sea of Galilee, he saw two brothers, 

Simon who is called Peter and Andrew his brother, casting a 

net into the sea; for they were fishermen. And he said to them, 

"Follow me, and I will make you fishers of men." 

Immediately they left their nets and followed him. And going 

on from there he saw two other brothers, James the son of 

Zebedee and John his brother, in the boat with Zebedee their 

father, mending their nets, and he called them. Immediately they left their 

boat and their father, and followed him. And he went about all Galilee, 

teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and 

healing every disease and every infirmity among the people. 

 

Ἐκ τοῦ Κατὰ Ματθαῖον  Εὐαγγελίου τὸ Ἀνάγνωσμα 4:18-23, 

 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδε 

δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον καὶ ᾿Ανδρέαν τὸν ἀδελφὸν 

αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν· ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς· καὶ 

λέγει αὐτοῖς· δεῦτε ὀπίσω μου καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων. οἱ δὲ 

εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ. Καὶ προβὰς ἐκεῖθεν εἶδεν 

ἄλλους δύο ἀδελφούς, ᾿Ιάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ ᾿Ιωάννην τὸν 

ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν 

καταρτίζοντας τὰ δίκτυα αὐτῶν, καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς. οἱ δὲ εὐθέως 

ἀφέντες τὸ πλοῖον καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν ἠκολούθησαν αὐτῷ. Καὶ 

περιῆγεν ὅλην τὴν Γαλιλαίαν ὁ ᾿Ιησοῦς διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς 

αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν 

νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ. 
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The Significance of todays Feasts: 

 

David the Righteous of Thessalonika 

Saint David, who was from Thessalonica, lived a most holy and ascetical life. For some years, he took 

up his dwelling in the branches of an almond tree, exposed to all the elements and extremes of the 

weather. He reposed in peace during the reign of Saint Justinian the Great, in the sixth century. 

& 

Appearance of the Icon of Our Most 

Holy Lady the Theotokos of Tikhvin 

 

According to one tradition, this icon was painted by Saint Luke the 

Evangelist. It was formerly situated in the famous Church of Blachernae in 

Constantinople. In 1383, it appeared upon the waters of Lake Ladoga, 

whence it travelled miraculously through the air to the city of Tikhvin; 

there, it remained by the River Tikhvinka, and a monastery was built to 

shelter the icon. In 1613-14 this monastery miraculously withstood the 

many attacks of the Swedish invaders. In the early twentieth century it was 

brought to America and was returned to Russia in 2004. The holy icon is renowned for a great many 

miracles wrought through it by the all-holy Mother of God, especially for the healing of children. 
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Σταύρωσις εἷλε κήρυκα Χριστοῦ Πέτρον, 

Τομὴ δὲ Παῦλον, τὸν τεμόντα τὴν πλάνην. 

Τλῆ ἐνάτῃ Σταυρὸν Πέτρος εἰκάδ' ἄορ δέ γε Παῦλος. 

Ο Πέτρος καταγόταν από τη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας και ήταν γιος του Ιωνά, αδελφός του 

Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτόκλητου. Ο Πέτρος και ο Ανδρέας ήταν ψαράδες στη λίμνη 
Γεννησαρέτ. Είχε νυμφευθεί στην Καπερναούμ, όπου έμενε οικογενειακά μαζί με την πεθερά 

του. Όπως μας πληροφορεί το Ευαγγέλιο, όταν ο Ιησούς έφθασε στη λίμνη της Γεννησαρέτ 
συνάντησε τους δυο αδελφούς Πέτρο και Ανδρέα οι οποίοι έριχναν τα δίχτυα τους. Αμέσως 

μετά την κλήση τους, άφησαν τα δίχτυα και τις οικογένειές τους και τον ακολούθησαν. Ψαράς 
στο επάγγελμα, ήταν τύπος αυθόρμητος, ορμητικός, και τη ζωή του κοντά στο Χριστό τη 
μαθαίνουμε από τα τέσσερα Ευαγγέλια, ενώ την αποστολική του δράση, από τις πράξεις των 

Αποστόλων. Έγραψε και δύο Καθολικές Επιστολές, μέσα στις οποίες να τι προτρέπει τους 
χριστιανούς: «Νήψατε, γρηγορήσατε, ο αντίδικος υμών διάβολος ως λέων ωρυόμενος 

περιπατεί ζητών τίνα καταπίη» (Α΄ Πέτρου, ε΄ 8). Δηλαδή εγκρατευθείτε, γίνετε άγρυπνοι και 
προσεκτικοί. Διότι ο αντίπαλος και κατήγορός σας ο διάβολος, σαν λιοντάρι που βρυχάται, 

περιπατεί με μανία και ζητάει ποιον να τραβήξει μακριά από την πίστη και να τον καταπιεί. Μετά 
την Ανάληψη του Κυρίου, ο Πέτρος, δίδαξε το Ευαγγέλιο στην Ιουδαία, στην Αντιόχεια, στον 

Πόντο, στην Γαλατία, στην Καππαδοκία, στην Ασία και τη Βιθυνία. Κατά την παράδοση (που 
σημαίνει ότι δεν είναι απόλυτα ιστορικά διασταυρωμένο) έφτασε μέχρι την Ρώμη, όπου επί 

Νέρωνος (54-68μ.Χ.) υπέστη μαρτυρικό θάνατο, αφού τον σταύρωσαν χιαστί, με το κεφάλι 
προς τα κάτω περί το έτος 64 μ.Χ. 

 
Ο δε Παύλος γεννήθηκε στην Ταρσό της Κιλικίας σε ένα χωρίο που ονομάζεται Γίσχαλα και 

στην αρχή ήταν σκληρός διώκτης του Χριστιανισμού. Το 36 μ.Χ. περίπου, όταν κάποτε 
μετέβαινε στη Δαμασκό για να διώξει και εκεί χριστιανούς, έγινε θαύμα στο οποίο φανερώθηκε 

ο Χριστός, ο οποίος τον πρόσταξε να πάει στον Ανανία ο οποίος τον κατήχησε και τον βάπτισε. 
Έτσι, έγινε ο μεγαλύτερος κήρυκας του Ευαγγελίου, θυσιάζοντας μάλιστα και την ζωή του γι’ 
αυτό. Ονομάστηκε ο πρώτος μετά τον Ένα και Απόστολος των Εθνών, λόγω των τεσσάρων 

μεγάλων αποστολικών περιοδειών του. Είναι ο ιδρυτής της Εκκλησίας της Ελλάδος. Συνέγραψε 
14 επιστολές προς τις Εκκλησίες τις οποίες εκείνος ίδρυσε. Τη ζωή του με τις περιπέτειές του 

θα τα δει κανείς, αν μελετήσει τις Πράξεις των Αποστόλων, αλλά και τις 14 Επιστολές του στην 
Καινή Διαθήκη. Ο Απόστολος Παύλος θέλει κάθε χριστιανός, όπως και ο ίδιος, να αισθάνεται 

και να λέει: «ζω δε ουκέτι εγώ, ζη δε εν εμοί Χριστός» (Προς Γαλάτας β΄ 20). Δηλαδή, δε ζω 
πλέον εγώ, ο παλαιός άνθρωπος, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός. Και ακόμα, «τα πάντα και εν 

πάσι Χριστός» (Προς Κολασσαείς γ΄ 11). Να διευθύνει, δηλαδή, όλες τις εκδηλώσεις τις 
ανθρώπινης ζωής μας ο Χριστός. Ο Απόστολος Παύλος υπέστη μαρτυρικό θάνατο (χωρίς να 

είναι απόλυτα ιστορικά διασταυρωμένο) δι’ αποκεφαλισμού στη Ρώμη μεταξύ των ετών 64 - 67 
μ.Χ. 
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Η σύναξις των Αγίων Αποστόλων 


 

 
 

Στις 30 Ιουνίου η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει με ξεχωριστή λαμπρότητα τη Σύναξη των Δώδεκα Αποστόλων. 

Βεβαίως υπάρχουν και οι προσωπικές μνήμες τους σε διάφορες ημερομηνίες του έτους, αλλά με αυτόν τον 

συλλογικό εορτασμό τιμάται σύμπασα η χορεία των μεγάλων αυτών ανδρών, οι οποίοι ως συνεχιστές του 

σωτηριώδους έργου του Κυρίου επί της γης, έστρεψαν τον ρου της ιστορίας και άλλαξαν κυριολεκτικά την 

μορφή του κόσμου! Εμείς ως συνειδητό εκκλησιαστικό σώμα γνωρίζουμε την ανεκτίμητη προσφορά τους στην 

εδραίωση και επέκταση της Εκκλησίας στον κόσμο και γι’ αυτό με την ευκαιρία της σεπτής εορτής τους 

εναποθέτουμε σ’ ατούς τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστίες μας. 

 

Οι ιερές μορφές τους είναι ιστορημένες σε περίοπτες θέσεις στους ναούς μας και η μνεία και αναφοράς τους 

στις ιερές ακολουθίες είναι συχνές, διότι αυτοί αποτελούν τη σπουδαιότερη αγιολογική χορεία της Εκκλησίας 

μας. Χάρη στο δικό τους τιτάνιο αγώνα, τις αφάνταστες προσωπικές τους θυσίες, θεμελιώθηκε η Εκκλησία 

στον κόσμο, μέσα σε ένα εξαιρετικά εχθρικό για την εν Χριστώ σωτηρία και αλήθεια περιβάλλον. 

Επισφράγισμα του έργου τους υπήρξε ο εμποτισμός του με το αίμα τους. Στο σύνολό τους έδωσαν και αυτή τη 

ζωή τους για τον ευαγγελισμό του κόσμου. 

 

Είναι πάντως γεγονός πως πολλοί χριστιανοί γνωρίζουν ελάχιστα για τα πρόσωπα και το έργο των αγίων 

Αποστόλων. Η σύντομη αυτή εργασία έχει ως στόχο να κάμει γνωστές τις προσωπικότητες και το έργο τους. 

Όμως ο συνειδητός χριστιανός δεν είναι παθητικός οπαδός και ουραγός κανενός αρχηγού, αλλά ενεργό 

κύτταρο του εκκλησιαστικού σώματος με γνώση, γνώμη και δημιουργική πρωτοβουλία στη ζωή της 

Εκκλησίας. Έτσι τον θέλει η ορθόδοξη παράδοσή μας. 

 

Η λέξη απόστολος σημαίνει τον απεσταλμένο. Απόστολοι ονομάσθηκαν οι εκλεγμένοι και καλεσμένοι από τον 

Κύριο μαθητές Του να συνεχίσουν το σωστικό Του έργο, μετά την εις τους ουρανούς Ανάληψή Του. Επίσης, 

σύμφωνα με την χαρακτηριστική Του προτροπή έγιναν οι μάρτυρες της Αναστάσεώς Του «έως εσχάτου της 

γης» ( Πράξ.1,8). 

http://orthmad.gr/sites/default/files/images/Untitled-1.jpg
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Η εκλογή και η κλήση των Αποστόλων, οι οποίοι ως την Πεντηκοστή καλούνταν μαθητές, έγινε αμέσως με την 

αρχή της δημόσιας δράσης του Κυρίου, στη Γαλιλαία. Ευθύς μετά τη Βάπτισή Του κατευθύνθηκε στις όχθες 

της λίμνης Γενησαρέτ, όπου απευθύνθηκε στους εκεί αλιείς, στους οποίους είπε: «δεύτε οπίσω μου και 

ποιήσω υμάς αλιείς ανθρώπων» (Ματθ.4,20). Αυτοί «ευθέως αφέντες τα δίκτυα ηκολούθησαν αυτώ» 

(Ματθ.4,21). Άλλοι «αφέντες τον πατέρα αυτών Ζεβεδαίον εν τω πλοίω μετά των μισθωτών απήλθον 

οπίσω αυτού» (Μαρκ.1,20). 

 

Οι μαθητές ορίσθηκαν από τον Κύριο σε τρεις κύκλους ήτοι: τον στενό κύκλο των δώδεκα, τον ευρύτερο 

κύκλο των εβδομήκοντα και τον ευρύτατο κύκλο των πολυπληθών φίλων Του. Μεγαλύτερη σημασία είχε ο 

κύκλος των δώδεκα. Αυτοί βρισκόταν πλησίον Του και σ’ αυτούς αποκάλυψε τα μυστήρια του Θεού. Αυτοί 

έλαβαν την ειδική χάρη της ιεροσύνης να επιτελούν τις αγιαστικές και λειτουργικές πράξεις της Εκκλησίας και 

να τη μεταδίδουν στους διαδόχους τους. Αυτοί είχαν την τιμή να ορισθούν ως οι κατ’ εξοχήν συνεχιστές του 

έργου Του, διότι μόνο σε αυτούς είπε: «Εγώ εξελεξάμην υμάς, και έθηκα υμάς ίνα υμείς υπάγετε και 

καρπόν φέρητε, και ο καρπός υμών μένη» (Ιωάν.15,16). Μετά τη Ανάσταση τους κατέστησε επίσημα 

διαδόχους του έργου Του: «καθώς απεσταλκέ με ο Πατήρ, καγώ πέμπω υμάς. Και τούτο ειπών ενεφύσησε 

και λέγει αυτοίς΄ λάβετε Πνεύμα Άγιον αν τινών αφήτε τας αμαρτίας αφίενται αυτοίς, αν τινών κρατήτε, 

κεκράτηνται» (Ιωάν.20,21). Επίσης στο όρος της Γαλιλαίας, όπου είχαν συναχθεί οι έντεκα μαθητές, λίγο πριν 

την Ανάληψη τους είπε: «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντας αυτούς εις το όνομα του 

Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τηρείν πάντα όσα ενετειλάμην 

υμίν» «(Ματθ.28,19-20). 

 

Ο Κύριος Ιησούς Χριστός δεν επέλεξε τους Αποστόλους Του από την ελίτ της τότε αριστοκρατίας, ή από τις 

τάξεις των πολιτικά ισχυρών, των οικονομικά δυνατών, ή τους κλειστούς κύκλους της διανόησης, διότι η 

διαφθορά, η κατάπτωση και η έπαρση ήταν το κύριο χαρακτηριστικό αυτών των ανθρώπων. Αντίθετα τους 

επέλεξε από τους άσημους, αδύναμους και αγράμματους ανθρώπους, οι οποίοι βίωναν την δυστυχία και την 

κακοδαιμονία της πτώσεως και της αμαρτίας καλλίτερα από τους πρώτους και καλλιεργούσαν έντονα στην 

ψυχή τους την προσδοκία της από το Θεό απολυτρώσεως. Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια του αποστόλου 

Παύλου: «Επειδή γαρ εν τη σοφία του Θεού ουκ έγνω ο κόσμος δια της σοφίας τον Θεόν… τα μωρά του 

κόσμου εξελέξατο ο Θεός ίνα τους σοφούς καταισχύνη, και τα ασθενή του κόσμου εξελέξατο ο Θεός ίνα 

καταισχύνη τα ισχυρά και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενημένα εξελέξατο ο Θεός, και τα μη όντα, 

ίνα τα όντα καταργήση, όπως μη καυχήσηται πάσα σάρξ ενώπιον του Θεού». (Α΄ Κορ. 1,21-29). Η άσημη 

προέλευση των Αποστόλων είναι από τα πρωτοχριστιανικά χρόνια ως σήμερα σημείο αναφοράς όλων των 

πολεμίων του Χριστιανισμού, ως δήθεν θρησκεία των παρακατιανών ανθρώπων. Η σάπια ψευτοδιανόηση θα 

ήθελε έναν Χριστιανισμό «φιλοσοφικό», ο οποίος θα έδινε έναυσμα για ανώφελες συζητήσεις στους κλειστούς 

κύκλους των «πνευματικών ανθρώπων», αποκομμένο από τον αγιαστικό και σωστικό του ρόλο. Επειδή αυτός 

δεν ταιριάζει στα δικά τους μέτρα, γι’ αυτό απορρίπτεται από αυτούς και πολεμείται λυσσαλέα σε όλες τις 

εποχές! 

 

Το Άγιο Πνεύμα κατά την αγία ημέρα της Πεντηκοστής (Πραξ.2ο κεφ.) μεταμόρφωσε τους άσημους, δειλούς 

και αγραμμάτους ψαράδες σε σοφούς άνδρες, σε πανίσχυρες προσωπικότητες, σε ολόφωτες υπάρξεις, οι οποίοι 

καταύγασαν την οικουμένη. Η συγκλονιστική εμπειρία της Αναστάσεως του Κυρίου και η επέλευση της 

δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος έδωσαν σε αυτούς αφάνταστη ορμή. Διασκορπίστηκαν σε όλον τον κόσμο για 

να διαλαλήσουν το νέο, ελπιδοφόρο και σωτήριο μήνυμα της εν Χριστώ απολυτρώσεως του ανθρωπίνου 

γένους. Οι πυρωμένες από θείο ζήλο καρδιές τους και το φλογερό τους κήρυγμα έκαναν τις καρδιές των 

ανθρώπων να δονούνται από λαχτάρα για λύτρωση. Ο σπόρος του Ευαγγελίου ρίχνονταν από αυτούς τους 

άοκνους και θείους εργάτες σε κάθε μέρος της οικουμένης και αύξανε θεαματικά. 

Τα σκοτάδια της πλάνης διαλύονταν με το άκουσμα της ευαγγελικής αλήθειας. Οι δεισιδαίμονες τυραννικές 
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αντιλήψεις παραμερίζονταν μπροστά στην πνευματική ελευθερία του χριστιανικού μηνύματος. Οι ασήμαντοι 

αυτοί αλιείς της Γαλιλαίας έστρεψαν την ιστορία του κόσμου στον δρόμο της ανθρωπιάς, του πολιτισμού και 

της προόδου. Οι ταπεινοί και καταφρονημένοι άνθρωποι της παλαιάς εποχής, οι οποίοι δεν είχαν μεγαλύτερη 

αξία από εκείνη των ζώων και των πραγμάτων, αναδείχτηκαν, χάρις στο κήρυγμα εκείνων, για πρώτη φορά σε 

ανθρώπινες αξίες και ακόμα περισσότερο, σε ζωντανές εικόνες του Θεού! Πολλοί ισχυροί κατάλαβαν ότι η 

εγκόσμια ισχύς τους δεν είχε πραγματική αξία και γι’ αυτό την αποποιήθηκαν. Μια νέα πρωτόγνωρη 

παγκόσμια αδελφότητα γεννήθηκε στον κόσμο, η Εκκλησία του Χριστού, ως μια νέα πραγματικότητα αγάπης 

και συναδελφώσεως των ανθρώπων και των λαών μέσα στον απάνθρωπο κόσμο της αμαρτίας και του κακού, 

ως μέσον σωτηρίας και απολυτρώσεως από την δουλεία της αμαρτίας και της φθοράς. 

 

Η ανθρωπότητα και ο σύγχρονος πολιτισμός οφείλει μεγάλη ευγνωμοσύνη στους αγίους Αποστόλους. Ό,τι δεν 

κατόρθωσε η διανόηση και η δύναμη του αρχαίου κόσμου, το κατόρθωσε η χορεία των Μαθητών και 

Αποστόλων του Χριστού. Όμως ο κόσμος, δυστυχώς, όχι μόνο δεν εκτίμησε την προσφορά τους, αλλά το 

αντίθετο, έκαμε ό,τι μπορούσε για να ματαιώσει και να γκρεμίσει ό,τι εκείνοι έκτιζαν. Ο απόστολος Παύλος 

περιέγραψε πολύ παραστατικά τις δυσκολίες της αποστολής τους ως εξής: «ημάς τους αποστόλους εσχάτους 

απέδειξεν, ως επιθανατίους, ότι θέατρον εγεννήθημεν τω κόσμω, και αγγέλοις και ανθρώποις, ημείς 

μωροί δια Χριστόν, υμείς φρόνιμοι εν Χριστώ, ημείς ασθενείς, υμείς δε ισχυροί ΄υμείς ένδοξοι, ημείς δε 

άτιμοι. Άχρι της άρτι ώρας και πεινώμεν και διψώμεν και γυμνητεύομεν και κολαφιζόμεθα και 

αστατούμεν και κοπιώμεν εργαζόμενοι ταις ιδίαις χερσί΄ λοιδορούμενοι ευλογούμεν, διωκόμενοι 

ανεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακαλούμεν΄ ως περικαθάρματα του κόσμου εγεννήθημεν, πάντων 

ερίψημα έως άρτι» (Α΄Κορ.4,9-13). Οι μύριες αυτές δυσκολίες, οι κακουχίες, οι κόποι και προπαντός οι 

απάνθρωποι διωγμοί δεν τους πτόησαν. Το έργο τους καρποφορούσε, διότι το αύξανε το ενοικούν στην 

Εκκλησία Άγιο Πνεύμα (Ιωάν.15,26). 

 

Το έργο των αγίων Αποστόλων συνεχίστηκε και συνεχίζεται δια των διαδόχων αυτών. Σε κάθε μέρος, όπου 

ίδρυαν τοπικές εκκλησίες, χειροτονούσαν επισκόπους και πρεσβυτέρους για να συνεχίσουν το έργο τους. 

Γράφει ο άγιος Λουκάς στο βιβλίο των Πράξεων, το κατ’ εξοχήν βιβλίο της ιεραποστολής της Εκκλησίας 

μας: «Χειροτονήσαντες δε αυτοίς πρεσβυτέρους κατ’ εκκλησίαν και προσευξάμενοι μετά νηστειών 

παρέθετο αυτούς τω Κυρίω, εις ον πεπιστεύκασι» (Πράξ.14,23). Αυτή η αδιάκοπη διαδοχή συνεχίζεται ως 

σήμερα και χαρακτηρίζεται ως αδιάκοπη διαδοχή προσώπων και πίστεως και γι’ αυτό ονομάζεται η Εκκλησία 

μας Αποστολική. Όλοι λοιπόν όσοι εργάζονται στην Εκκλησία του Χριστού, κληρικοί και λαϊκοί συνεχίζουν 

κατ’ ουσίαν το έργο των αγίων Αποστόλων. Τόσο μεγάλο είναι το έργο που επιτελούν! 

 

Όλοι εμείς οι πιστοί του Χριστού και προσκυνητές της σεπτής εορτής των Αγίων Αποστόλων, των «Συνεργών 

του Χριστού» (Β΄Κορ.6,1), έχουμε χρέος να αποδίδουμε σε αυτούς την αρμόζουσα τιμή, διότι η αγία μας 

Εκκλησία είναι θεμελιωμένη πάνω σε αυτές τις μεγάλες προσωπικότητες. Αυτό το βεβαιώνει ο Ευαγγελιστής 

Ιωάννης, ο οποίος είδε στην Αποκάλυψη την θριαμβεύουσα εν ουρανοίς Εκκλησία του Χριστού, θεμελιωμένη 

επί «θεμελίους δώδεκα και επ’ αυτών δώδεκα ονόματα των δώδεκα αποστόλων του Αρνίου» (Αποκ.10,21) 

Θεολογικό σχόλιο – αφιέρωμα στους Αγίους Αποστόλους – Βιογραφική αναφορά 

στη ζωή και το έργο τους• του Λάμπρου Κ. Σκόντζου, Θεολόγου – Καθηγητού. 

Διαδυκτιακή Πηγή:immspartis.gr 
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STEWARDS AS OF June 13, 2022 

Thank you for your continuing support of St. Barbara.  As of June 13, 2022, we have 123 stewards or 61.5% of our 
2022 goal of 200 stewards.  Please join us to meet our annual financial goal by pledging your support. Your time, 
talents and treasure are critical to the success of our ministries and meeting our operating expenses. We continue to 
need your help during these trying times. Please prayerfully consider making your 2022 contribution as soon as 
possible so that we can meet the Church’s mission and expenses. 

 

 

 

 

 

Ahmad, Jalees & Victoria Demetriades, Gus & Vanessa Marinos, Dr. Peter & Joan Sunas, Joanne

Alexander, Dr. Susan Dennos, Anne Martin, Azeb Sunas, Marian

Alexiades, Alec & Frances Dennos, George & Patricia Mavrogiorgos, Dr. Nicholaos Stavrakakis, Mattheos & Marika

Alger, Amy Dorton, Betty   & Dr. Marjory Charlot Stephens, Justin

Amos, Mathew & Vessaria Edwards, Tia Megaro, Mathew & Athena Stephens, Ronald & Victoria

Arvanitis, Dr. Marina Fairbanks, Bonnie Moore, Curtis & Christina Stutts, Linda

Assimos, Dean Ferris, Laurice Napier, David & Courtney Theophanous, Dr. Rebecca

Bakis, Basile & Mary Frangakis, Dr. Crist & Maria Nazzal, Mathew & Liz Muller Tesfatsion, Senait

Bakis, James Frunza, Victor Odzak, Larry & Hope Trohanis, Donna

Barbee, Effie Gerondelis, Aliki Oladipo, Richard Valakas, Antonia

Barton, Lance & Maria (Marinos) Gerondelis, Dr. Peter Paliouras, Cindy Varelas, John & Justine Mathew

Becak, Thalia Glekas, Dr. George & Dr. Amy Paliouras, Jim & Helen Varelas-Ruiz, Georgina & Brian

Beridze, Tamar Glekas, Jim & Evie Paliouras, John & Dena Vlachos, Demetra

Bonfiglio, Barbara Goodwin, Len & Elaine Panos, Peter & Evelyn Vurnakes, James & Frances

Bourbous, Nick Hack, Carolyn Panov, Yuri & Elena Eliseeva Waters, Dr. Alexa

Bowers, Maria Heracklis, Marlena & Constance Pantelidis, James & Stella Mangum, Daniel & Hrisavgi

Callahan, Katherine Marie Hondos, Effie & Dina Pantermakis, Cleopatra Walter, August

Canoutas, Hariklia & Evanthia Hondos, Gus Pantermakis, George & Janet Wilson, Preston & Catherine

Capsalis, Manuel Kakoyanis, Anna Papanikas, Kleanthe & Angelika Winans, Diane

Carr, Sophie Kambeseles, Jack Papazoglou, Matina Wippich, Robert & Roberta

Chamis, Alice Karamalegos, Antonios & Claire Pappas, Dr. Ted & Theky Xenakis, Betsy

Christakos, Andrew & Cheryl Kepraios, Bill & Elaine Pappas, Rena Young, David & Georgianne

Christakos, Eleni Kilkas, Paul & Mann, Dana Pappas, Vasileios Zaferatos, Dino & Kerri

Christakos, Lia Korach, Dr. Kenneth & Karen Parashos, Sofia Zehia, Tony & Evelyn

Christie, George & Deborah Kouloglou, Penelope Pashales, George

Chronaki, Dr. Bessie Kuyper, Dr. Andrew Platt, Wesley & Catherine C.

Cocolas, Erie Kuyper, Dr. Lee & Pauline Pavlidis, Pavlos & Meltem

Constantinou, Costa Lambiris, Elias & Madelene Przybyl, Daniel & Lori

Constantinou, Lou Locket, Paul & Melanie Quint, Angelia

Costas, Constantine (Dean) Loden, Martha Rheinhardt, Keith & Alexia

Dababnah, Sharan Lyford, Anne Rudnick, Ben &  Irene

Dasher, James & Millie Mamaies, Fr. Stavroforos Safarikas, Al & Christine

Delagrammatikas, Dr. George Mariakakis, Johnnie & Catherine Simeunovic, Zeljko

  & Chrystal Sempeles, John & Katherine
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Mortgage Fund Donors as of June 13, 2022 

Our St. Barbara Church is our spiritual home. Your pledges and donations fund our $13,000 monthly mortgage 
payment to M&F Bank in Durham. Thank you so very much for your active and generous support.  

 

 

 

 

Please prayerfully join this list to help meet and reduce our mortgage. 

Thank you. 

 

 

 
 

 
 

Alexiades, Alec & Frances Megaro, Mathew and Athena

Barton, Lance & Maria (Marinos) Odzak, Larry & Hope 

Callahan, Katherine Paliouras, Cindy

Christakos, Andrew & Cheryl Paliouras, Jim & Helen 

Christakos, Eleni Paliouras, John & Dena 

Christie, Dr. George & Deborah Panos, Peter & Evelyn 

Cocolas, Mrs. Erie Panov, Yuri & Elena Eliseeva 

Costas, Constantine (Dean) Pappas, Ted & Theky 

Dennos, Anne Przybyl, Daniel & Lori 

Ferris, Laurice Rheinhardt, Keith & Alexia 

Frangakis, Crist & Maria Sempeles, John & Katherine

Glekas, Drs. George & Amie Stavrakakis, Mattheos & Marika

Glekas, Jim & Evie Stephens, Ronald & Victoria

Hack, Carolyn Trohanis, Donna

Hondos, Gus Vlachos, Demetra

Hondos , Effie & Dina Wilson, Preston & Catherine 

Kepraios, Dean Xenakis, Betsy 

Lambiris, Elias & Madelene Zaferatos, Dino & Kerri 

Loden, Martha Zehia, Tony & Evelyn 

Mamaies, Fr. Stavroforos  

Mariakakis, Johnny & Catherine  

Mavrogiorgos, Dr. Nikolaos  

& Dr. Marjory Charlot
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Services for Saints Peter and Paul – Wednesday, June 29th at 9:00 am 
 

The divinely-blessed Peter was from Bethsaida of Galilee. He was the son of 

Jonas and the brother of Andrew the First-called. He was a fisherman by trade, 

unlearned and poor, and was called Simon; later he was renamed Peter by the 

Lord Jesus Christ Himself, Who looked at him and said, "Thou art Simon the 

son of Jonas; thou shalt be called Cephas (which is by interpretation, Peter)" 

(John 1:42). On being raised by the Lord to the dignity of an Apostle and 

becoming inseparable from Him as His zealous disciple, he followed Him 

from the beginning of His preaching of salvation up until the very Passion, 

when, in the court of Caiaphas the high priest, he denied Him thrice because of his fear of the 

Jews and of the danger at hand. But again, after many bitter tears, he received complete 

forgiveness of his transgression. After the Resurrection of Christ and the descent of the Holy 

Spirit, he preached in Judea, Antioch, and certain parts of Asia, and finally came to Rome, 

where he was crucified upside down by Nero, and thus he ascended to the eternal habitations 

about the year 66 or 68, leaving two Catholic (General) Epistles to the Church of Christ. 

Paul, the chosen vessel of Christ, the glory of the Church, the Apostle of the Nations and 

teacher of the whole world, was a Jew by race, of the tribe of Benjamin, having Tarsus as his 

homeland. He was a Roman citizen, fluent in the Greek language, an expert in knowledge of the 

Law, a Pharisee, born of a Pharisee, and a disciple of Gamaliel, a Pharisee and notable teacher 

of the Law in Jerusalem. For this cause, from the beginning, Paul was a most fervent zealot for 

the traditions of the Jews and a great persecutor of the Church of Christ; at that time, his name 

was Saul (Acts 22:3-4). In his great passion of rage and fury against the disciples of the Lord, 

he went to Damascus bearing letters of introduction from the high priest. His intention was to 

bring the disciples of Christ back to Jerusalem in bonds. As he was approaching Damascus, 

about midday there suddenly shone upon him a light from Heaven. Falling on the earth, he 

heard a voice saying to him, "Saul, Saul, why persecutest thou Me?" And he asked, "Who art 

Thou, Lord?" And the Lord said, "I am Jesus Whom thou persecutest; it is hard for thee to kick 

against the pricks." And that heavenly voice and brilliance made him tremble, and he was 

blinded for a time. He was led by the hand into the city, and on account of a divine revelation to 

the Apostle Ananias (see Oct. 1), he was baptized by him, and both his bodily and spiritual eyes 

were opened to the knowledge of the Sun of Righteousness. And straightway- O wondrous 

transformation! - beyond all expectation, he spoke with boldness in the synagogues, 

proclaiming that "Christ is the Son of God" (Acts 9:1-21). As for his zeal in preaching the 

Gospel after these things had come to pass, as for his unabating labors and afflictions of diverse 
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kinds, the wounds, the prisons, the bonds, the beatings, the stonings, the shipwrecks, the 

journeys, the perils on land, on sea, in cities, in wildernesses, the continual vigils, the daily 

fasting, the hunger, the thirst, the nakedness, and all those other things that he endured for the 

Name of Christ, and which he underwent before nations and kings and the Israelites, and above 

all, his care for all the churches, his fiery longing for the salvation of all, whereby he became all 

things to all men, that he might save them all if possible, and because of which, with his heart 

aflame, he continuously traveled throughout all parts, visiting them all, and like a bird of heaven 

flying from Asia and Europe, the West and East, neither staying nor abiding in any one place - 

all these things are related incident by incident in the Book of the Acts, and as he himself tells 

them in his Epistles. His Epistles, being fourteen in number, are explained in 250 homilies by 

the divine Chrysostom and make manifest the loftiness of his thoughts, the abundance of the 

revelations made to him, the wisdom given to him from God, wherewith he brings together in a 

wondrous manner the Old with the New Testaments, and expounds the mysteries thereof which 

had been concealed under types; he confirms the doctrines of the Faith, expounds the ethical 

teaching of the Gospel, and demonstrates with exactness the duties incumbent upon every rank, 

age, and order of man. In all these things his teaching proved to be a spiritual trumpet, and his 

speech was seen to be more radiant than the sun, and by these means he clearly sounded forth 

the word of truth and illumined the ends of the world. Having completed the work of his 

ministry, he likewise ended his life in martyrdom when he was beheaded in Rome during the 

reign of Nero, at the same time, some say, when Peter was crucified. 

 

Synaxis of the 12 Apostles 
 Services for the Holy Apostles Thursday, June 30th at 9:00 am 

 
 
The names of the Twelve Apostles are these: Simon, who was called Peter, 

and his brother Andrew, the First-called; James the son of Zebedee, and his 

brother John, who was also the Evangelist and Theologian; Philip, and 

Bartholomew (see also June 11); Thomas, and Matthew the publican, who 

was also called Levi and was an Evangelist; James the son of Alphaeus, and 

Jude (also called Lebbaeus, and surnamed Thaddaeus), the brother of James, 

the Brother of God; Simon the Cananite ("the Zealot"), and Matthias, who 

was elected to fill the place of Judas the traitor (see Aug. 9). 
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July Religious Service Calendar 
3 – 3rd Sunday of Matthew - 9:00 am 

10 – 4th Sunday of Matthew   – 9:00 am 
17 – Sunday of the Fathers of the 4th Ecumenical Council – 9:00 am 

20 – Wednesday – Elias the Prophet – 9:00 am 
24 – 6th Sunday of Matthew – 9:00 am 

27 – Wednesday – St. Panteleimon – 9:00 am  
31 – 7th Sunday of Matthew – 9:00 am 

 

 
 















 


