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� «Μνεία τῆς δευτέρας καὶ ἀδεκάστου παρουσίας τοῦ Κυρίου  

      ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ». 
�  Ἀρχίππου, Φιλήμονος καὶ Ἀπφίας (α΄ αἰών.). 

�  Φιλοθέης ὁσιομάρτυρος τῆς Ἀθηναίας (1589).  
 

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΡΙΣΗ 
ΗΗΗΗ επόμενη Κυριακή ονομάζεται Κυριακή της Απόκρεω γιατί στη διάρ-

κεια της εβδομάδας που ακολουθεί αρχίζει μια περιορισμένη νηστεία – «αποχή 
κρέατος» – όπως παραγγέλουν τα λειτουργικά βιβλία. Αυτή η παραγγελία γίνεται 
κατανοητή μόνο μέσα στο φως όσων είπαμε παραπάνω για το νόημα της προετοι-
μασίας. Η Εκκλησία αρχίζει να μας «προσαρμόζει» στη μεγάλη προσπάθεια που 
θα απαιτήσει από μας επτά μέρες αργότερα. Σταδιακά μας βάζει στο μεγάλο αγώ-
να, γιατί γνωρίζει την ευπάθειά μας και προβλέπει την πνευματική μας αδυναμία. 

ΤΤΤΤην παραμονή της Κυριακής της Απόκρεω η Εκκλησία μάς καλεί σε μια 
παγκόσμια ανάμνηση όλων «τῶν ἀπ  ̓αἰῶνος κοιμηθέντων εὐσεβῶς, ἐπ  ̓ἐλπίδι 

ἀναστάσεως, ζωῆς αἰωνίου». Αυτή πραγματικά είναι η μεγάλη μέρα της Εκκλη-
σίας κατά την οποία προσευχόμαστε για τα κοιμηθέντα μέλη της. Για να καταλά-
βουμε το νόημα που υπάρχει στη σχέση της Μεγάλης Σαρακοστής και της προ-
σευχής για τους κοιμηθέντες θα πρέπει να θυμηθούμε ότι ο Χριστιανισμός είναι η 
θρησκεία της αγάπης. Ο Χριστός δεν άφησε στους μαθητές Του μια διδασκαλία α-
τομικής σωτηρίας, αλλά την «καινή εντολή» τού «ἀγαπᾶτε ἀλλήλους» και πρό-
σθεσε: «ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοί μαθηταί ἐστε, ἐάν ἀγάπην ἔχητε 

ἐν ἀλλήλοις» (Ιωαν. 13,35). Η αγάπη επομένως είναι το θεμέλιο και η ουσία της 
ζωής της Εκκλησίας η οποία, κατά τον Άγιο Ιγνάτιο Αντιοχείας, είναι «ενότητα πί-
στεως και αγάπης». Αμαρτία είναι πάντοτε η απουσία της αγάπης, και επομένως 
είναι ο χωρισμός, η απομόνωση, ο πόλεμος όλων εναντίον όλων. Η νέα ζωή που 
μας έδωσε ο Χριστός και που μεταβιβάζεται σε μας διά της Εκκλησίας είναι 
πάνω απ’ όλα μια ζωή συνδιαλλαγής, «συναγωγής εις ενότητα όλων των διε-
σκορπισμένων», η αποκατάσταση της θραυσμένης από την αμαρτία αγάπης. 

ΑΑΑΑλλά πώς είναι δυνατό ν’ αρχίσουμε ποτέ την επιστροφή μας στο Θεό και 
τη συμφιλίωσή μας μ’ Αυτόν, αν από μέσα μας δεν ξαναγυρίσουμε στη μοναδική 
καινή εντολή της αγάπης; Η προσευχή για τους «κεκοιμημένους» είναι μια βασική 
έκφραση της Εκκλησίας σαν αγάπης. Ζητάμε από το Θεό να θυμηθεί αυτούς που 
και  μεις  θυμόμαστε  και  τους  θυμόμαστε  ακριβώς γιατί τους αγαπάμε. Προσευχόμε- 
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νοι γι’ αυτούς τους συναντάμε «ἐν Χριστῷ», ο οποίος «Ἀγάπη ἐστίν» και που – α-
κριβώς επειδή είναι Αγάπη – ξεπερνάει το θάνατο που είναι η τελική νίκη του χω-
ρισμού και της έλλειψης της αγάπης. Μέσα στο Χριστό δεν υπάρχουν ζωντανοί και 
πεθαμένοι γιατί όλοι είναι «ζῶντες ἐν Αὐτῷ». Αυτός είναι η Ζωή και αυτή η Ζωή 
είναι το φως του ανθρώπου. Αγαπώντας το Χριστό αγαπάμε όλους εκείνους που 
βρίσκονται ἐν Αὐτῷ. Αγαπώντας αυτούς που είναι ἐν Αὐτῷ, αγαπάμε το Χριστό. 
Αυτός είναι ο Κανόνας της Εκκλησίας, που φανερώνεται με τις προσευχές που κά-
νει για τους κοιμηθέντες. Πραγματικά η «ἐν Χριστῷ» αγάπη μας είναι εκείνη που 
τους διατηρεί πάντα ζωντανούς γιατί τους διατηρεί «ἐν Χριστῷ». Πόσο αλήθεια, 
λανθασμένοι – απελπιστικά λανθασμένοι – είναι όσοι από τους δυτικούς χριστια-
νούς ή έχουν περιορίσει τις προσευχές τους για τους κοιμηθέντες σε ένα νομικό δόγ-
μα «περί αμοιβών» και «ικανοποιήσεως», ή τις αρνούνται σαν άχρηστες. Η μεγάλη 
αγρυπνία «υπέρ των Κεκοιμημένων» το Σάββατο πριν από την Κυριακή της Από-
κρεω είναι ένας τύπος ακολουθίας για την ανάμνηση των «προαπελθόντων» που ε-
παναλαμβάνεται το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο Σάββατο της Μεγάλης Σαρακοστής. 
 

ΕΕΕΕίναι η αγάπη και πάλι που αποτελεί το θέμα της Κυριακής της Απόκρεω. 
Ευαγγελικό ανάγνωσμα της μέρας είναι η παραβολή του Χριστού για την Τελευ-
ταία Κρίση (Ματθ. 25, 31‐46). Όταν ο Χριστός θα έρθει να μας κρίνει ποιο θα εί-
ναι το κριτήριό Του; Η παραβολή μάς δίνει την απάντηση: η αγάπη – όχι ένα απλό 
ανθρωπιστικό ενδιαφέρον για μια αφηρημένη δικαιοσύνη και για κάποιους, ανώ-
νυμους «φτωχούς», αλλά η συγκεκριμένη και προσωπική αγάπη για τον άνθρωπο, 
για κάθε ανθρώπινο πρόσωπο με το οποίο ο Θεός με φέρνει σε επαφή στη ζωή 
μου. Αυτή η διάκριση είναι πολύ σημαντική γιατί σήμερα όλο και περισσότεροι 
χριστιανοί έχουν την τάση να ταυτίζουν τη χριστιανική αγάπη με τις πολιτικές, οι-
κονομικές και κοινωνικές φροντίδες. Με άλλα λόγια, έχουν την τάση να μετατοπί-
ζουν το ενδιαφέρον από το μοναδικό πρόσωπο και το μοναδικά προσωπικό προο-
ρισμό του στις ανώνυμες οντότητες όπως είναι οι «τάξεις» οι «φυλές» κ.λ.π. Όχι ό-
τι αυτές οι φροντίδες είναι λανθασμένες. Είναι φανερό ότι οι χριστιανοί μέσα στην 
πορεία της ζωής τους, μέσα στις ευθύνες τους σαν πολίτες, σαν επαγγελματίες 
κ.λ.π., καλούνται να φροντίζουν, όσο οι δυνατότητες και η κατανόηση τούς επιτρέ-
πουν περισσότερο, για μια δίκαιη, σταθερή και γενικά πιο ανθρώπινη κοινωνία. Ό-
λα αυτά, σίγουρα, προέρχονται από τη χριστιανική αγάπη. Αλλά η χριστιανική α-
γάπη, αυτή καθαυτή είναι κάτι διαφορετικό και αυτή η διαφορά θα γίνει κατανοη-
τή και θα διαφυλαχθεί αν η Εκκλησία διατηρήσει τη μοναδική αποστολή της και δε 
γίνει μια συνηθισμένη «κοινωνική υπηρεσία» που ασφαλώς δεν είναι στη φύση της. 

ΗΗΗΗ   χριστιανική   αγάπη   είναι   η   «δυνατή   αδυνατότητα»   να  βλέπω  το  Χριστό 
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ΤΟ ΕΥΑΤΟ ΕΥΑΤΟ ΕΥΑΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ματθ.(Ματθ.(Ματθ.(Ματθ. κε΄ 31  κε΄ 31  κε΄ 31  κε΄ 31 ---- 46) 46) 46) 46)    
 

                ΕΕΕΕἶπεν ὁ Κύριος· Ὅταν ἔλθῃ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ 

πάντες οἱ ἅγιοι ἄγγελοι μετ᾿ αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, 

καὶ συναχθήσεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἀφοριεῖ αὐτοὺς 

ἀπ᾿ ἀλλήλων ὥσπερ ὁ ποιμὴν ἀφορίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων, καὶ 

στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων. Τότε 

ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ· Δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ Πατρός 

μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κό-

σμου. Ἐπείνασα γάρ, καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καὶ ἐποτίσατέ με, 

ξένος ἤμην, καὶ συνηγάγετέ με, γυμνός, καὶ περιεβάλετέ με, ἠσθένησα, καὶ 

ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ ἤμην, καὶ ἤλθετε πρός με. Τότε ἀποκριθήσο-

νται αὐτῷ οἱ δίκαιοι λέγοντες· Κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα καὶ ἐθρέ-

ψαμεν, ἢ διψῶντα καὶ ἐποτίσαμεν; πότε δέ σε εἴδομεν ξένον καὶ συνηγά-

γομεν, ἢ γυμνὸν καὶ περιεβάλομεν; πότε δέ σε εἴδομεν ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλα-

κῇ, καὶ ἤλθομεν πρός σε; Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς· Ἀμὴν λέ-

γω ὑμῖν, ἐφ᾿ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχί-

στων, ἐμοὶ ἐποιήσατε. Τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων· Πορεύεσθε ἀπ᾿ ἐμοῦ 

οἱ κατηραμένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ 

τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ. Ἐπείνασα γάρ, καὶ οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψη-

σα, καὶ οὐκ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην, καὶ οὐ συνηγάγετέ με, γυμνός, καὶ 

οὐ περιεβάλετέ με, ἀσθενὴς καὶ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθέ με. Τότε 

ἀποκριθήσονται αὐτῷ καὶ αὐτοὶ λέγοντες· Κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶ-

ντα ἢ διψῶντα ἢ ξένον ἢ γυμνὸν ἢ ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐ διηκονή-

σαμέν σοι; Τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾿ ὅσον 

οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε. Καὶ ἀπε-

λεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον.  
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                ΕΕΕΕίπεν ο Κύριος: «Όταν δε έλθη ο Υιός του ανθρώπου με όλην του την δό-
ξαν και όλοι οι άγγελοι μαζί του, τότε θα καθήση εις τον θρόνον της δόξης 
του και θα μαζευθούν ενώπιόν του όλα τα έθνη και θα χωρίση τους μεν από 
τους δε, όπως ο βοσκός χωρίζει τα πρόβατα από τα κατσίκια, και θα τοποθε-
τήση τα μεν πρόβατα προς τα δεξιά του, τα δε κατσίκια προς τα αριστερά του. 
Τότε θα πη ο βασιλεύς εις εκείνους, που θα είναι προς τα δεξιά, “Ελάτε οι ευ-
λογημένοι του Πατέρα μου, κληρονομήστε την βασιλείαν, η οποία είναι ετοι-
μασμένη για σας από τον καιρόν της δημιουργίας του κόσμου. Διότι επείνασα 
και μου εδώκατε να φάγω, εδίψασα και μ’ εποτίσατε, ξένος ήμουνα και μ’ ε-
πήρατε εις το σπίτι, γυμνός ήμουνα και μ’ ενδύσατε, αρρώστησα και μ’ επι-
σκεφθήκατε, εις την φυλακήν ήμουνα και ήλθατε σ’ εμέ”. Τότε θα του απο-
κριθούν οι δίκαιοι και θα πουν, “Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς και σ’ εθρέ-
ψαμε ή να διψάς και σ’ εποτίσαμε; Πότε δε σε είδαμε ξένον και σ’ επήραμε 
εις το σπίτι ή γυμνόν και σ’ ενδύσαμε; Πότε σε είδαμε άρρωστον ή φυλακι-
σμένον και ήλθαμε σ’ εσέ;”. Ο βασιλεύς θα απαντήση και θα τους πη, “Αλή-
θεια σάς λέγω, ό,τι εκάνατε εις ένα από τούτους τους ασήμαντους αδελφούς 
μου, σ’ εμέ το εκάνατε”. Τότε θα πη και σ’ εκείνους, που θα είναι προς τα α-
ριστερά, “Φύγετε απ’ εμέ, καταραμένοι, στην αιωνία φωτιά, που έχει ετοιμα-
σθή διά τον διάβολον και τους αγγέλους του, διότι επείνασα και δεν μου εδώ-
κατε να φάγω, εδίψασα και δεν μ’ εποτίσατε, ξένος ήμουνα και δεν μ’ επήρα-
τε εις το σπίτι, γυμνός ήμουνα και δεν μ’ ενδύσατε, ασθενής ήμουνα και φυ-
λακισμένος και δεν μ’ επισκεφθήκατε”. Τότε θα αποκριθούν και αυτοί και θα 
πουν, “Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς ή να διψάς και να είσαι ξένος ή γυ-
μνός ή ασθενής ή φυλακισμένος και δεν σε υπηρετήσαμε;”. Τότε θα αποκριθή 
εις αυτούς και θα πη, “Αλήθεια σάς λέγω, ό,τι δεν εκάνατε εις ένα από τους α-
σήμαντους τούτους, ούτε εις εμέ εκάνατε”. Και αυτοί θα μεταβούν εις κόλα-
σιν αιώνιον, οι δε δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον». (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής Διακονίας) 
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στο πρόσωπο κάθε ανθρώπου, οποιοσδήποτε κι αν είναι αυτός, και τον οποίο 
ο Θεός, μέσα στο αιώνιο και μυστηριώδες σχέδιό Του, έχει αποφασίσει να 
φέρει μέσα στη ζωή μου έστω και για λίγες στιγμές· να τον φέρει κοντά μου 
όχι σαν μια ευκαιρία για «καλή πράξη» ή για εξάσκηση της φιλανθρωπίας 
μου, αλλά σαν αρχή μιας αδιάκοπης συντροφιάς μέσα στον ίδιο το Θεό. 

ΑΑΑΑληθινά τι άλλο είναι αγάπη παρά αυτή η μυστηριώδης δύναμη που 
ξεπερνάει το τυχαίο και το εξωτερικό στον «άλλο» – ξεπερνάει δηλαδή την ε-
ξωτερική του εμφάνιση, την κοινωνική του θέση, την εθνική του καταγωγή, τη 
διανοητική του ικανότητα – και φτάνει στην ψυχή του, τη μοναδική και μοναδι-
κά προσωπική «ρίζα» της ανθρώπινης ύπαρξης, το αληθινό κομμάτι του Θεού 
μέσα του; Αν ο Θεός αγαπάει κάθε άνθρωπο είναι ακριβώς γιατί Αυτός μόνο 
γνωρίζει τον ατίμητο και απόλυτα μοναδικό θησαυρό, την «ψυχή» ή το «πρό-
σωπο», που έδωσε στον κάθε άνθρωπο. Η χριστιανική αγάπη λοιπόν είναι η 
συμμετοχή σ’ αυτή τη θεϊκή γνώση, είναι το δώρο αυτής της θεϊκής αγάπης. 
Δεν υπάρχει «απρόσωπη» αγάπη γιατί αγάπη είναι η υπέροχη ανακάλυψη του 
«προσώπου» στον «άνθρωπο», η ανακάλυψη του συγκεκριμένου και μοναδι-
κού προσώπου μέσα στο σύνολο γενικά. Είναι η ανακάλυψη σε κάθε άνθρω-
πο αυτού που τον κάνει «αξιαγάπητο» και που είναι δοσμένο από το Θεό. 

ΑΑΑΑπό αυτή την άποψη η χριστιανική αγάπη είναι μερικές φορές το αντίθε-
το από την «κοινωνική δραστηριότητα» με την οποία συχνά σήμερα ταυτίζεται ο 
Χριστιανισμός. Για έναν άνθρωπο με κοινωνική δραστηριότητα το αντικείμενο 
της αγάπης δεν είναι το «πρόσωπο» αλλά ο «άνθρωπος», μια δηλαδή αφηρημέ-
νη μονάδα μιας, όχι λιγότερο, αφηρημένης «ανθρωπότητας». Αλλά για το Χρι-
στιανισμό, ο άνθρωπος είναι «αξιαγάπητος» ακριβώς γιατί είναι πρόσωπο. Εκεί 
το πρόσωπο χάνεται μέσα στον άνθρωπο· εδώ ως άνθρωπος θεωρείται μόνο το 
πρόσωπο. Ο «κοινωνικός εργάτης» δεν ενδιαφέρεται για τα συγκεκριμένα πρό-
σωπα και άνετα τα θυσιάζει για το «γενικό συμφέρον». Ο Χριστιανισμός μπορεί 
να φαίνεται ότι είναι – και σε μερικές περιπτώσεις πραγματικά είναι – μάλλον δι-
στακτικός γι’ αυτή την αόριστη «ανθρωπότητα», αλλά διαπράττει θανάσιμη α-
μαρτία εναντίον του εαυτού του κάθε φορά που αδιαφορεί και δεν αγαπάει το 
συγκεκριμένο πρόσωπο. Η κοινωνική δραστηριότητα είναι πάντοτε «φουτουρι-
στική» στην προσέγγισή της. Ενεργεί πάντα στο όνομα της δικαιοσύνης, του νό-
μου, της ευτυχίας που πρόκειται να έρθει, να κερδιθεί. Ο Χριστιανισμός ελάχιστα 
ενδιαφέρεται γι’ αυτό το προβληματικό μέλλον αλλά βάζει όλη την έμφαση στο 
τώρα, που είναι ο μόνος αποφασιστικός χρόνος για αγάπη. Οι δυο αυτές στάσεις 
δεν αποκλείουν η μια την άλλη αλλά δεν πρέπει να συγχέονται. Οι χριστιανοί βε-
βαιότατα,    έχουν    ευθύνες    απέναντι   «στον  κόσμο   τούτο»   και   πρέπει   να   τις   εκπλη- 
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ρώσουν. Ακριβώς αυτή είναι η περιοχή της «κοινωνικής δραστηριότητας» που 
ανήκει εντελώς στον «κόσμο τούτο». Οπωσδήποτε όμως η χριστιανική αγάπη 
σκοπεύει πέρα από τον «κόσμο τούτο». Είναι αυτή η ίδια μια ακτίνα, μια εκδή-
λωση της Βασιλείας του Θεού· υπερβαίνει και συντρίβει όλους τους περιορι-
σμούς, όλες τις «συνθήκες» του κόσμου τούτου διότι το κίνητρό της, ο σκοπός 
της καθώς και η ολοκλήρωσή της είναι στο Θεό. Και ξέρουμε ότι ακόμα, και σ’ 
αυτόν τον κόσμο που «ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται» η μόνη νίκη που διαρκεί και με-
ταμορφώνει είναι η νίκη της αγάπης. Η πραγματική αποστολή της Εκκλησίας 
είναι να υπενθυμίζει στον άνθρωπο την προσωπική του αγάπη και την κλήση 
του, που είναι να πλημμυρίσει τον αμαρτωλό κόσμο μ’ αυτή την αγάπη. 

ΗΗΗΗ παραβολή για την Τελευταία Κρίση αναφέρεται στη χριστιανική αγάπη. 
Δεν είμαστε όλοι καλεσμένοι να δουλέψουμε για την «ανθρωπότητα», όμως ο 
καθένας μας έχει λάβει το δώρο και τη χάρη της αγάπης του Χριστού. Ξέρουμε ότι 
όλοι οι άνθρωποι τελικά έχουν ανάγκη απ’ αυτή την προσωπική αγάπη, έχουν ανά-
γκη να τους αναγνωρίζεται δηλαδή η μοναδικότητα της ψυχής τους στην οποία α-
ντανακλάται όλη η ομορφιά της δημιουργίας μ’ ένα ξεχωριστό τρόπο. Ξέρουμε α-
κόμα ότι οι άνθρωποι βρίσκονται «ἐν φυλακῇ», είναι «πεινῶντες καί διψῶντες» 
ακριβώς γιατί τους λείπει αυτή η προσωπική αγάπη. Τέλος ξέρουμε ότι όσο στενά 
και περιορισμένα και αν είναι τα πλαίσια της προσωπικής μας ύπαρξης ο καθένας 
από μας δημιουργήθηκε υπεύθυνος για μια μικρή θέση στη Βασιλεία του Θεού, 
και έγινε υπεύθυνος εξαιτίας αυτού του δώρου της αγάπης του Χριστού. Έτσι είτε 
έχουμε είτε δεν έχουμε αποδεχτεί αυτή την ευθύνη, είτε αγαπήσαμε είτε αρνηθή-
καμε την αγάπη, πρόκειται να κριθούμε. Γιατί «ἐφ᾿ ὅσον ἐποιήσατε ἑνί τού-

των τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοί ἐποιήσατε» (Ματθ. 25,40). 
π. Αλεξάνδρου Σμέμαν, από το βιβλίο «ΜΕΓΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ, Πορεία προς το 
Πάσχα», σελ. 26 - 31, έκδοση 13η: Φεβρουάριος 2012, εκδόσεις Ακρίτας   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)     � ΣΧΟΛΗ  ΓΑΜΟΥ  ΚΑΙ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  ΣΤΟ  ΝΑΟ  ΜΑΣ � 
Σας καλούμε σήμερα, Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017 στις 6:30 μ.μ. στη 
Σχολή Γάμου και Οικογένειας με θέμα: «Πόσο καλά γνωρίζεις το παιδί σου;». 
Ομιλητής: Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης κ. Παύλος. Παράλληλα θα 
υπάρχει χώρος για την απασχόληση των παιδιών. Σας περιμένουμε όλους! 
2)       ֠    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ    ֠ 
Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017, Άγιοι Ταξιάρχες Μαρκ/λου 7:00π.μ. 
Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017, Παρεκκλήσι Υπαπαντής (στο ισόγειο  
                                                          του Ιερού Ναού μας) 7:00π.μ. 
Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2017, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00π.μ. 

ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Τ.Κ. 19003, ΤΗΛ. ΚΑΙ FAX: 22990 40040, e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr, ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΝΑΟΥ: www.agnikolaosmark.gr 
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