
ΙΕΡΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ 
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ   ΚΑΙ   ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ 
ΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ    

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ   ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 

 
Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Α  2 0 1 6Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Α  2 0 1 6Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Α  2 0 1 6Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Α  2 0 1 6    

 
Γ��  ��Γ��  ��Γ��  ��Γ��  ��  ��Σ	  
���  
�Σ��Σ	  
���  
�Σ��Σ	  
���  
�Σ��Σ	  
���  
�Σ    

 

 
 
 
 
 
                 ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ!  
 

                              ΑΛΗΘΩΣ ΕΤΕΧΘΗ! 
 
 

 
 

ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Τ. Κ.  19003              

ΤΗΛ. ΚΑΙ FAX: 22990 40040, e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr 
ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΝΑΟΥ: www.agnikmark.gr 



ΙΕΡΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ   ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ   ΚΑΙ   ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ   ΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ   ΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ   ΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ   ΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ    

 

Κ  Υ  Ρ  Ι  Α  Κ  Η     2 5     ∆  Ε  Κ  Ε  Μ  Β  Ρ  Ι  Ο  Υ     2 0 1 6 

� Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ     

     ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. 
 

Γ��  ��Γ��  ��Γ��  ��Γ��  ��  ��Σ	��Σ	��Σ	��Σ	  
���  
�Σ  
���  
�Σ  
���  
�Σ  
���  
�Σ    

 ΚΚΚΚατά την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης ο Θεός είχεν υποσχεθή: «Ἐ-

νοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω» (Β  ́Κορ. στ  ́ 16, Λευϊτ. κστ  ́ 11-
12). Θα κατοικήσω μεταξύ των ανθρώπων και θα περιπατήσω. «Ὁ ἐν ὑψί-

στοις οἰκῶν», αυτός που κατοικεί στους ουρανούς, υποσχέθηκε να κατοική-
ση στην ταπεινή και αμαρτωλή Γη. «Ὁ περιπατῶν ἐπὶ πτερύγων ἀνέμων», 
αυτός που περιπατεί φερόμενος πάνω στα φτερά των ανέμων, υποσχέθηκε 
να προσγειωθή και να περιπατή ανάμεσά μας. Ο Βαρούχ επίσης είπε προ-
φητικώς για τον Θεό: «Ἐπὶ τῆς γῆς ὤφθη καὶ ἐν τοῖς ἀνθρώποις συνανε-

στράφη» (γ  ́38). Ο αόρατος Θεός εμφανίστηκε οφθαλμοφανώς πάνω στη 
γη και συνανεστράφη με τους ανθρώπους, έζησε μαζί με τους ανθρώπους. 
 

 ΟΟΟΟ προφητικός λόγος του Βαρούχ εκπληρώθηκε. Ό,τι ο Θεός υπο-
σχέθηκε, το έπραξε. Δεν μας σιχάθηκε για τις αμαρτίες μας, αλλά ήλθε κο-
ντά μας. Έγινεν άνθρωπος και κατώκησεν ανάμεσά μας. Η υπόσχεσί του, 
ότι θα γινόταν συγκάτοικός μας και θα περιπατούσε ανάμεσά μας, υποδή-
λωνε την ενανθρώπησί του. Ένας άλλωστε από τους σκοπούς, για τους ο-
ποίους ο Θεός έγινεν άνθρωπος, ήταν ακριβώς αυτός, να κατοικήση και να 
ζήση μαζί μας, για να γίνη οικείος μας και να μας κάνη οικείους του. 
 

ΤΤΤΤριαντατρία έτη ο Θεός κατώκησε στη Γη και περιπάτησε στα χώμα-
τά της, όπως οι κοινοί θνητοί. Συνανεστράφη τους ανθρώπους. Συνωμίλησε 
μ’ αυτούς στόμα προς στόμα. Συνέφαγε και συνέπιε μαζί τους. Όχι μόνο μαζί 
με καλούς, αλλά και μαζί με τελώνες και αμαρτωλούς. Και μετά την ανάστα-
σί του ο Χριστός, καίτοι εισήλθε στη σφαίρα της δόξης του, επικοινωνούσε 
με τους εκλεκτούς του και συνέτρωγε και συνέπινε μαζί τους. «Συναλιζόμε-

νος αὐτοῖς», λέγει η βίβλος των Πράξεων. Για ν’ αποδώσωμε δημωδώς αυτή 
την έκφρασι, ο Χριστός έφαγε μαζί τους, έφαγε μαζί με μας τους ανθρώπους, 
ψωμί και αλάτι! Κατά την επίγεια ζωή του ο Χριστός μετέσχε στις χαρές και 
στις δοκιμασίες αυτού του κόσμου. Λίγο στις χαρές, όπως στη χαρά του γά-
μου της Κανά, και πολύ στις δοκιμασίες. «Οὐκ ἔχομεν ἀρχιερέα μὴ δυνάμε-

νον    συμπαθῆσαι    ταῖς    ἀσθενείαις    ἡμῶν,   πεπειρασμένον   δὲ   κατὰ   πάντα   καθ  ̓



Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γαλ. δ΄ 4 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γαλ. δ΄ 4 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γαλ. δ΄ 4 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γαλ. δ΄ 4 ---- 7) 7) 7) 7)    

    ̓ ΑΑΑΑδελφοί, ὅτε ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν 

αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξα-

γοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν. Ὅτι δέ ἐστε υἱοί, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς 

τὸ Πνεῦμα τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ εἰς τὰς καρδίας ὑμῶν, κρᾶζον· Ἀββᾶ ὁ πατήρ. Ὥστε 

οὐκέτι εἶ δοῦλος, ἀλλ᾿ υἱός· εἰ δὲ υἱός, καὶ κληρονόμος Θεοῦ διὰ Χριστοῦ.  
 
 

ὁμοιότητα χωρὶς ἁμαρτίας», γράφει ο Απόστολος (Εβρ. δ  ́15). Δεν έχουμε 
δηλαδή αρχιερέα, που δεν μπορεί να μας συμπαθήση στις ηθικές και φυσικές 
αδυναμίες μας. Αντιθέτως έχουμε αρχιερέα, που μας συμπαθεί, διότι έχει δο-
κιμασθή καθ’ όλα ομοίως προς ημάς, χωρίς όμως αμαρτία. Αν επιτρέπεται να 
εκφρασθούμε έτσι, ως Θεός ο Χριστός γνώριζε τις δοκιμασίες μας, αλλά θεω-
ρητικώς. Ως άνθρωπος γνώρισε τις δοκιμασίες μας και εν τη πράξει. 
 

 ΗΗΗΗ αμαρτία των ανθρώπων μετέβαλε τη Γη σε κοιλάδα κλαυθμώνος. Ο 
δε Θεός έζησε κοντά μας ως άνθρωπος, για να συμμερισθή τις θλίψεις μας, για 
να πονέση και να κλαύση μαζί μας, εφαρμόζοντας ό,τι συνέστησε διά του Απο-
στόλου του: «Κλαίειν μετὰ κλαιόντων» (Ρωμ. ιβ  ́15). Είνε άξιο παρατηρή-
σεως, ότι το Ευαγγέλιο δεν αναφέρει περίπτωσι, κατά την οποία ο Χριστός γέ-
λασε. Αντιθέτως αναφέρει περιπτώσεις, κατά τις οποίες δάκρυσε και έκλαυσε. 
«Ἐδάκρυσεν ὁ Ἰησοῦς», σημειώνει ο Ευαγγελιστής (Ιωάν. ια  ́35). Βαδίζοντας ο 
Ιησούς προς το μνήμα του φίλου του Λαζάρου συγκινήθηκε και δάκρυσε για 
τον πόνο και τον θάνατο, που έφερε η αμαρτία, και έσμιξε τα δάκρυά του με 
τους ποταμούς, τις λίμνες και τις θάλασσες των δακρύων, που χύνει η ανθρω-
πότης για τον πόνο και τον θάνατο. Δάκρυσε ο Χριστός για τον θάνατο του φί-
λου του Λαζάρου, δάκρυσε εν όψει και του δικού του θανάτου. Γράφει ο Από-
στολος: «Ὃς ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς σαρκὸς αὐτοῦ δεήσεις τε καὶ ἱκετηρίας 

πρὸς τὸν δυνάμενον σῴζειν αὐτὸν ἐκ θανάτου μετὰ κραυγῆς ἰσχυρᾶς καὶ δα-

κρύων προσενέγκας». Συγκλονιστικό χωρίο. Ως άνθρωπος ο Χριστός εν όψει 
του θανάτου του απηύθυνε προς τον Θεό, που μπορούσε να τον σώση από τον 
θάνατο διά της αναστάσεως, παρακλήσεις και ικεσίες με κραυγή ισχυρή και με 
δάκρυα. Επίσης ο Χριστός, βαδίζοντας προς την Ιερουσαλήμ για το μαρτύριο 
του Γολγοθά, «ἰδὼν τὴν πόλιν ἔκλαυσεν ἐπ  ̓αὐτῇ» (Λουκ. ιθ  ́41). Προφητο-
κτόνος ήταν η Ιερουσαλήμ, και έπειτα από λίγο θα γινόταν και θεοκτόνος. 
Αλλ’ ο Χριστός δεν ωργίστηκε κατά της Ιερουσαλήμ. Αντιθέτως λυπήθηκε την 
πόλι και έκλαυσε για τα δεινά, που την περίμεναν εξ αιτίας τής ασεβείας και 
της αμετανοησίας της. Ιδιαιτέρως λυπήθηκε ο Χριστός την Ιερουσαλήμ ως 
πρωτεύουσα   του   Έθνους   του.   Με   πόση   περιπάθεια   εκφράστηκε   ο   Χριστός   για 
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                ΑΑΑΑδελφοί, όταν συμπληρώθηκε ο χρόνος, τότε έστειλε ο Θεός τον Υιόν του, ο 
οποίος εγεννήθηκε από γυναίκα και διετέλεσε υπό τον νόμον, διά να εξαγοράση ε-
κείνους, οι οποίοι ήσαν δούλοι κάτω από τον νόμον, διά να πάρωμεν την υιοθεσίαν. 
Και επειδή είσθε υιοί, ο Θεός έστειλε στις καρδιές σας το Πνεύμα του Υιού του, το 
οποίον κράζει Αββά, Πατέρα. Ώστε δεν είσαι πλέον δούλος, αλλά υιός, εάν δε είσαι 
υιός, είσαι τότε και κληρονόμος του Θεού διά του Χριστού. (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Απ. Δ.) 

 

 

την πρωτεύουσα της επίγειας πατρίδας του! «Ἱερουσαλὴμ Ἱερουσαλήμ, ἡ ἀπο-

κτέννουσα τοὺς προφήτας καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐ-

τήν! Ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν τὰ τέκνα σου ὃν τρόπον ἐπισυνάγει 

ὄρνις τὰ νοσσία ἑαυτῆς ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐκ ἠθελήσατε. Ἰδοὺ ἀφίεται 

ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος» (Ματθ. κγ  ́37-38). Ο Χριστός κατώκησε στον οί-
κο Ισραήλ και τον αγάπησε ιδιαιτέρως. Προήλθεν από το Ιουδαϊκό Έθνος, έ-
ζησε μέσα σ’ αυτό και πόνεσε γι’ αυτό ιδιαιτέρως. Ο Χριστός ως άνθρωπος ή-
ταν ευαίσθητη ύπαρξι, η πιο ευαίσθητη ύπαρξι, που πέρασε από τον κόσμο.  
 ΟΟΟΟ Θεός έγινεν άνθρωπος και έζησε μαζί μας, συμμετέχοντας στις 
δυσκολίες, στις ταλαιπωρίες και στις θλίψεις της ζωής, για να δείξη και έτσι 
την αγάπη του προς εμάς τους ταλαιπώρους ανθρώπους, τους εξουθενωμέ-
νους από την αμαρτία και τα βάσανα του βίου, και να μας δώση παρηγορία 
και ενθάρρυνσι. Ποίος βασιλεύς θα καταδεχόταν να αφήση τα ανάκτορά 
του, τα αγαθά του και τα μεγαλεία του, και να κατοικήση σε μία πτωχοσυ-
νοικία με καλύβες και με τρώγλες, και να συναναστρέφεται και να ζη με 
τους πτωχούς και ταλαιπώρους ανθρώπους της πτωχοσυνοικίας, και να υ-
ποφέρη και να βασανίζεται μαζί τους; Κανείς! Αλλ’ ο Βασιλεύς των βασι-
λέων άφησε τα μεγαλεία της θεότητός του, διήνυσε την αστρονομική από-
στασι μεταξύ ουρανού και γης, ήλθε και κατώκησε ανάμεσά μας, και κακο-
πάθησε και βασανίστηκε μαζί μας, περισσότερο μάλιστα από μας. 
 ΑΑΑΑδελφοί! Κανείς να μη παραπονήται, κανείς να μη γογγύζη και 
κανείς να μη απογοητεύεται εξ αιτίας των δυσκολιών, των ταλαιπωριών 
και των δοκιμασιών του βίου, αφού ο ίδιος ο Θεός, χωρίς να έχη καμμία 
ανάγκη, ήλθε και υπέφερε μαζί με μας, και περισσότερο από μας. 
 ΖΖΖΖηλεύουμε, διότι ο Χριστός κατώκησε και έζησε ανάμεσα στους αν-
θρώπους άλλης εποχής και όχι ανάμεσά μας; Αλλ’ η τιμή του ενανθρωπήσα-
ντος Θεού προς εκείνους τους ανθρώπους είνε τιμή προς ολόκληρη την αν-
θρωπότητα. Μέλλει δε ο Κύριος να κατοικήση και να ζήση μαζί με όλους 
τους πιστούς κατά τρόπον ανώτερο στη νέα εποχή και νέα τάξι πραγμάτων, 
που  κηρύττει  η  Γραφή.  Στο  μεγαλειώδες  όραμα  της  Αποκαλύψεως  ο  Ιωάννης 

 
 
 



είδε «οὐρανὸν καινὸν καὶ γῆν καινήν». Επίσης είδε «τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν Ἱε-

ρουσαλὴμ καινήν… ὡς νύμφην κεκοσμημένην τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς». Και άκου-
σε φωνή μεγάλη από τον ουρανό, που έλεγεν: «Ἰδοὺ ἡ σκηνὴ τοῦ Θεοῦ μετὰ 

τῶν ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει μετ  ̓αὐτῶν… καὶ ἐξαλείψει ὁ Θεὸς πᾶν δά-

κρυον ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ ὁ θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι, οὔτε πένθος 

οὔτε κραυγὴ οὔτε πόνος οὐκ ἔσται ἔτι· ὅτι τὰ πρῶτα ἀπῆλθον» (Αποκ. κα΄ 
1-4). Ο μέλλων αιών, η απέραντη αιωνιότης, είνε η νέα εποχή. Ο καινούργιος 
ουρανός και η καινούργια γη είνε η νέα τάξι πραγμάτων. Η άνω Ιερουσαλήμ, 
η στολισμένη σαν νύμφη για τον νυμφίο της, είνε «ἡ σκηνὴ τοῦ Θεοῦ μετὰ 

τῶν ἀνθρώπων», ο τόπος, ο ιδεώδης τόπος, όπου ο Θεός θα κατοικήση μαζί 
με τους ανθρώπους. Και τίποτε δυσάρεστο δεν θα υπάρχη εκεί. Δάκρυ δεν θα 
χύνεται πλέον από μάτι. Θάνατος δεν θα συμβαίνη. Κατά τη Δευτέρα Παρου-
σία ο θάνατος καταργείται. Πένθος δεν θα γίνεται. Κραυγή πόνου δεν θ’ α-
κούεται. Ο πόνος δεν θα έχη καμμία θέσι εκεί. Όλα στη νέα Ιερουσαλήμ θα 
είνε ωραία και ευχάριστα, σε αφάνταστο βαθμό ωραία και ευχάριστα. Βασι-
λείς με όλη τη δόξα μας θα είμεθα στην άνω Ιερουσαλήμ, αν εδώ κάτω στη 
γη κάνωμε αγώνα επιβιώσεως, αιωνίας και αληθινής επιβιώσεως. «Πιστὸς ὁ 

λόγος», φωνάζει ο Απόστολος. «Εἰ γὰρ συναπεθάνομεν, καὶ συζήσομεν· εἰ 

ὑπομένομεν, καὶ συμβασιλεύσομεν» (Β  ́Τιμ. β  ́11-12). Αξιόπιστος ο λόγος. 
Θεόπνευστος και αληθινός. Όχι μύθος, όπως νομίζουν οι επιπόλαιοι και άπι-
στοι. Αν πεθάναμε μαζί με τον Χριστό· αν πεθάναμε ως προς την αμαρτία, ό-
πως εκείνος πέθανε για τη δική μας αμαρτία, τότε και θα ζήσωμε μαζί του· αν 
υπομένωμε, τότε και θα βασιλεύσωμε μαζί του. 

ΟΟΟΟ Θεός κατώκησε μαζί μας προσωρινώς στον ταπεινό πλανήτη 
μας, για να εξασφαλίση την προϋπόθεσι να κατοική μαζί μας αιωνίως 
στην άνω Ιερουσαλήμ. Ο Κύριος έζησε μαζί μας προσκαίρως, για να ζού-
με μαζί του ατελευτήτως. Ο Χριστός υπέφερε μαζί μας προσωρινώς, για 
να συμβασιλεύωμε μαζί του αιωνίως. 

     
Οι ιερείς και το εκκλησιαστικό συμβούλιο του Ναού σάς εύχονται  

καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα. 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ! ΑΛΗΘΩΣ ΕΤΕΧΘΗ! 

 

 

֠ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ ΜΑΣ) ֠ 
Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2016, 6:00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός.  
Κυριακή 1η Ιανουαρίου 2017, 7:00 π.μ. Όρθρος & Πανηγυρική Θεία 
Λειτουργία. Δοξολογία για το νέο έτος & κοπή βασιλόπιτας. 
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