
ΙΕΡΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ   ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ   ΚΑΙ   ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ   ΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ   ΜΕΣΟΓΑΙΑΣΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ   ΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ   ΜΕΣΟΓΑΙΑΣΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ   ΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ   ΜΕΣΟΓΑΙΑΣΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ   ΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ   ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ  

 
Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η    Τ Η Σ    Α Π Ο Κ Ρ Ε Ω 

 
Κυριακή της Απόκρεω  

Επισκόπου Διονυσίου Λ. Ψαριανού, Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

ΤΗΛ. / FAX: 22990 40040, e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr 
ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΝΑΟΥ: www.agnikolaosmark.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    1 1    Φ  Ε  Β  Ρ  Ο  Υ  Α  Ρ  Ι  Ο  Υ    2 0 1 8 

 «Μνεία τῆς δευτέρας καὶ ἐνδόξου παρουσίας τοῦ Κυρίου 

        ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ». 
   Βλασίου ἱερομάρτυρος (316). Θεοδώρας βασιλίσσης (867) 

       τῆς στερεωσάσης τὴν ὀρθοδοξίαν. 

 

�υριακή�υριακή�υριακή�υριακή της �πόκρεω της �πόκρεω της �πόκρεω της �πόκρεω    
 

 ΣΣΣΣτο αποστολικό κείμενο της (…) θείας Λειτουργίας ο Από-
στολος εκφράζει την πίστη του και την πίστη της Εκκλησίας σ’ έν’ 
από τα πιο σπουδαία ζητήματα, που απασχόλησαν και απασχολούν 
τη σκέψη και τη ζωή των ανθρώπων. Είναι το ζήτημα της ελευθε-
ρίας. Δεν μας ενδιαφέρει η θεωρητική και φιλοσοφική πλευρά, που 
είναι πρόβλημα πολύ μεγάλο και άλυτο για την ανθρώπινη σκέψη. 
Στη μελέτη αυτού του ζητήματος η φιλοσοφία απλώνεται και κινεί-
ται από το ένα άκρο ως το άλλο· ή αρνείται κάθε ελευθερία στον άν-
θρωπο σε όλα ή φτάνει να πη πως είναι απόλυτα ελεύθερος, για να 
ορίζη τον εαυτό του. Αλλά για μας το θέμα δεν είναι αυτό. Το Ευαγ-
γέλιο, που δεν είναι φιλοσοφική θεωρία, αλλά πίστη και ζωή, ομιλεί 
για την ελευθερία του ανθρώπου σε σχέση με το συνάνθρωπό του. 
Χαρακτηριστικά ο Απόστολος γράφει ότι «οὐδείς ἑαυτῷ ζῇ…» 
(Ρωμ. 14, 7), που θα πη πως κανένας από μας δεν ζη μόνος και για 
τον εαυτό του. Αλλά ας ακούσωμε πρώτα σε νεοελληνική μετάφρα-
ση το (…) αποστολικό κείμενο στη θεία Λειτουργία. 
 

 «ΑΑΑΑδελφοί, στο Θεό δεν μας συνιστά το φαγητό· γιατί ούτε 
αν φάμε είμαστε καλύτεροι ούτε αν δεν φάμε είμαστε χειρότεροι. 
Προσέχετε όμως μήπως αυτή σας η ελευθερία γίνη αιτία να πέ-
σουν εκείνοι που έχουν αδύνατη πίστη. Γιατί αν σε δη κάποιος ε-
σένα που έχεις γνώση να κάθεσαι στο τραπέζι ενός ειδωλολατρι-
κού ναού, η συνείδησή του, επειδή είναι αδύνατος άνθρωπος, δεν 
θα   ξεθαρρέψη  να  τρώγη  κι  αυτός  τα  κρέατα  από  τις  ειδωλολατρι- 
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Α΄ Κορ. η΄ 8Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Α΄ Κορ. η΄ 8Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Α΄ Κορ. η΄ 8Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Α΄ Κορ. η΄ 8----θ΄ 2)θ΄ 2)θ΄ 2)θ΄ 2)    

                ᾽ΑΑΑΑδελφοί, βρῶμα ἡμᾶς οὐ παρίστησι τῷ Θεῷ· οὔτε γὰρ ἐὰν φάγω-

μεν περισσεύομεν, οὔτε ἐὰν μὴ φάγωμεν ὑστερούμεθα. Βλέπετε δὲ μή-

πως ἡ ἐξουσία ὑμῶν αὕτη πρόσκομμα γένηται τοῖς ἀσθενοῦσιν. Ἐὰν 

γάρ τις ἴδῃ σε, τὸν ἔχοντα γνῶσιν, ἐν εἰδωλείῳ κατακείμενον, οὐχὶ ἡ 

συνείδησις αὐτοῦ ἀσθενοῦς ὄντος οἰκοδομηθήσεται εἰς τὸ τὰ εἰδωλό-

θυτα ἐσθίειν; Καὶ ἀπολεῖται ὁ ἀσθενῶν ἀδελφὸς ἐπὶ τῇ σῇ γνώσει, δι᾿ 

ὃν Χριστὸς ἀπέθανεν. Οὕτω δὲ ἁμαρτάνοντες εἰς τοὺς ἀδελφοὺς καὶ 

τύπτοντες αὐτῶν τὴν συνείδησιν ἀσθενοῦσαν εἰς Χριστὸν ἁμαρτάνε-

τε. Διόπερ εἰ βρῶμα σκανδαλίζει τὸν ἀδελφόν μου, οὐ μὴ φάγω κρέα 

εἰς τὸν αἰῶνα, ἵνα μὴ τὸν ἀδελφόν μου σκανδαλίσω. Οὐκ εἰμὶ ἀπόστο-

λος; Οὐκ εἰμὶ ἐλεύθερος; Οὐχὶ Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν Κύριον ἡμῶν ἑώρα-

κα; Οὐ τὸ ἔργον μου ὑμεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ; Εἰ ἄλλοις οὐκ εἰμὶ ἀπόστο-

λος, ἀλλά γε ὑμῖν εἰμι· ἡ γὰρ σφραγὶς τῆς ἐμῆς ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστε 

ἐν Κυρίῳ. 
 

 

κές θυσίες; Και για τη δική σου τάχα γνώση θα πάη χαμένος ο α-
δύνατος αδελφός, για τον οποίο πέθανε ο Χριστός. Έτσι όμως, 
βλάπτοντας τους αδελφούς και πληγώνοντας τη συνείδησή τους 
που είναι αδύνατη, κάνετε αμαρτία στο Χριστό. Γι’ αυτό ακριβώς, 
αν είναι και το φαγητό γίνεται αιτία να πέση ο αδελφός μου, εγώ 
λοιπόν δεν θα φάγω ποτέ κρέας, για να μην πέση εξαιτίας μου ο 
αδελφός μου. Δεν είμαι απόστολος; Δεν είμαι ελεύθερος; Μη και 
δεν είδα τον Κύριό μας Ιησού Χριστό; Δεν είσαστε σεις το έργο 
μου με τη δύναμη του Κυρίου; Αν για άλλους δεν είμαι απόστο-
λος, αλλά για σας τουλάχιστον είμαι· γιατί εσείς είσαστε η σφρα-
γίδα, που ενώπιον του Κυρίου βεβαιώνει την αποστολή μου». 
 

 ΕΕΕΕκείνο που πρώτ’ απ’ όλα πρέπει να καταλάβωμε οι Χρι-
στιανοί, τα μέλη της Εκκλησίας, είναι ότι δεν ζούμε μόνοι μας. 
Αυτό θα πη πως ο καθένας δεν μπορεί να λέγη ό,τι θέλει και να 
κάνη ό,τι του αρέσει. Η Εκκλησία είναι η κατεξοχήν κοινωνία και 
στην Εκκλησία υπάρχουν δεσμοί και δεσμεύσεις· δεσμοί, που μας 
ενώνουν σ’ ένα σώμα και δεσμεύσεις, που μας κρατούν σε μια τά-
ξη.   Στην  ουσία  του  το  πράγμα  είναι  το  ίδιο·  είναι  η  αγάπη,  που  
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αρνητικά και θετικά, σύνδεσμος όντας της τελειότητας, κρατάει 
σε ενότητα την Εκκλησία, που είναι το σώμα του Χριστού. Αρνη-
τικά η αγάπη «οὐκ ἀσχημονεῖ» (Α΄ Κορ. 13, 5), και θετικά «πάν-

τα στέγει» (Α΄ Κορ. 13, 7). Αλλά είναι βέβαια και η ελευθερία, 
για την οποία ομιλούν όλοι, κι όσοι πιστεύουν κι όσοι δεν πιστεύ-
ουν στην ελευθερία. Μα η ελευθερία, εννοούμε η πολιτική και 
κοινωνική ελευθερία, δεν ορίζεται παρά μόνο από την αγάπη· δεν 
μπορούμε δηλαδή να ξέρωμε και δεν μπορούμε να πούμε τι είναι 
ελευθερία, να είμαστε ελεύθεροι και να σεβώμαστε την ελευθερία 
των άλλων, αν μέσα μας δεν ζούμε την αγάπη. Δεν αρκεί να είσαι 
δίκαιος, για να είσαι και ελεύθερος· πρέπει να ξεπεράσης τα όρια 
της δικαιοσύνης, πρέπει να αγαπάς. Δικαιοσύνη είναι το δικαίω-
μα· αγάπη είναι το χρέος, το πάντα παρόν και ανεξόφλητο. Αυτό 
εννοούσε, όταν ο Ιησούς Χριστός είπε· «Ἐάν μή περισσεύσῃ ἡ δι-

καιοσύνη ὑμῶν πλεῖον τῶν γραμματέων καί φαρισαίων, οὐ μή 

εἰσέλθητε εἰς τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν» (Ματθ. 5, 20). Η δι-
καιοσύνη των φαρισαίων είναι ο νόμος, το δικαίωμα και το δί-
καιο· το «πλεῖον» είναι η χάρη, η αγάπη και η ελευθερία. 
 

 ΕΕΕΕδώ καταλήγομε, προσπαθώντας να βαθύνωμε στο νόημα 
των λόγων του Αποστόλου στην (…) περικοπή. Ελεύθερος είναι ο 
καθένας να φάγη ή να μη φάγη, αφού δεν είναι η τροφή, που μας 
συνιστά και μας δίνει αξία ενώπιον του Θεού. Αλλά συνδεόμαστε 
μόνο κατακόρυφα με το Θεό, συνδεόμαστε οριζόντια και με τους 
ανθρώπους. Εδώ είναι ένα σημείο, που συμβαίνουν πολλές παρα-
νοήσεις στη ζωή των ανθρώπων· ή θαρρούν πολλοί πως τάχα συν-
δέονται κατακόρυφα με το Θεό και δεν ξέρουν αν υπάρχουν άν-
θρωποι στο πλάι τους, σε μια δηλαδή οριζόντια προέκταση του ε-
αυτού των ή τάχα πιστεύουν στον άνθρωπο και ξέρουν μόνο την ο-
ριζόντια γραμμή στη ζωή τους, χωρίς να θέλουνε να ξέρουν πως υ-
πάρχει ο Θεός. Αυτές είναι ακρότητες και μονομέρειες έξω από 
την αλήθεια. Τον εαυτό μας δεν τον βρίσκομε παρά ξεκινώντας α-
πό το Θεό, και το συνάνθρωπό μας δεν τον ξέρομε παρά προεκτεί-
νοντας  τον  εαυτό  μας.  Αυτά που λέμε τώρα δεν είναι, καθώς θα νό- 
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μιζε κάποιος, διανοητικά σχήματα στο μυαλό μας, αλλά η αλήθεια 
της ζωής μας, καθώς γι’ αυτήν ομιλούν οι θείες Γραφές και η Εκ-
κλησία. Τέλος πάντων για τη ζωή μας, για τον προορισμό μας και 
για τη σωτηρία μας, άλλος κανένας δεν έχει να μας πη παρά μόνο ο 
Θεός, που μας ομιλεί, αποκαλύπτοντας το αιώνιο θέλημά του στις 
Γραφές μέσα στην Εκκλησία. Είναι βέβαια και η Επιστήμη και δεν 
μπορούμε να αρνηθούμε τη μεγάλη πρόοδο της Επιστήμης και τις 
πολύτιμες υπηρεσίες της στον άνθρωπο. Μα η Επιστήμη ομιλεί και 
περιορίζεται στο βίο του ανθρώπου· ο Θεός ομιλεί για τη ζωή. Και 
είν’ αλήθεια πως ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ο βίος του, αλλά πολύ 
περισσότερο και η ζωή του. Αλλοίμονο, αν ο άνθρωπος ήταν μόνο 
ο βίος του! Μια χρονική διάρκεια από τη γέννησή του ως το θάνα-
το, κάποιες συνθήκες ζωής υλικές και βιολογικές…   
Επισκόπου Διονυσίου Λ. Ψαριανού, Μητροπολίτου Σερβίων και 
Κοζάνης, από το βιβλίο «ΕΠΙ ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΑΝΕΜΩΝ, τόμος Β΄», σελ. 55-58, 
α΄ έκδοση: Αθήνα, Ιανουάριος 2012, εκδόσεις Νεκτάριος Παναγόπουλος 
 

   
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)    ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Ε.Φ.Α.  
Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ιερού Ναού μας διοργανώ-
νει τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018 απογευματινή προσκυνηματική 
εκδρομή στην Ιερά Μονή Παναγίας Γοργοεπηκόου στη Μάνδρα Ατ-
τικής. Ώρα αναχώρησης 3:30 μ.μ. από τον Άγιο Νικόλαο. Τιμή εισιτη-
ρίου 15 €.  
2)                            Ι Ε Ρ Ο  Ε Υ Χ Ε Λ Α Ι Ο                   
Την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018 στις 5:30 μ.μ. Ιερό Ευχέλαιο στο 
Ναό μας. Θα προηγηθεί ο Εσπερινός στις 5:00 μ.μ. 
3)       ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  
Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018, Άγιος Ελευθέριος Κοιμητηρίου 7:00 π.μ. 
Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2018, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ.                               
4)                    ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣ     
Την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2018 στον Εσπερινό της Συγχωρήσεως, 
που θα αρχίσει στις 6:30 μ.μ. στο Ναό μας, θα χοροστατήσει ο Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας & Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος. 
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