
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  Γ΄  Τ Ω Ν  Ν Η Σ Τ Ε Ι Ω Ν  
(Τ Η Σ   Σ Τ Α Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Κ Υ Ν Η Σ Ε Ω Σ) 

 
 

 

ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΖΩΗ 
Αρχιµ. Γεωργίου Καψάνη (Γρηγοριάτου) 

 

 
 

 
 

 
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     1 5     Μ  Α  Ρ  Τ  Ι  Ο  Υ     2 0 1 5  

� ����γαπίου κκκκαὶ ττττῶν σσσσὺν ααααὐτῷ (303). 
� Ἀριστοβούλου ἀποστ. Βρετανίας, Μανουὴλ νεομάρτ. τοῦ Κρητός (1792). 

 

ΣΣΣΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΖΖΖΖΩΗ 
Αρχιµ. Γεωργίου Καψάνη (Γρηγοριάτου) 

�� 

 ΑΑΑΑλλά τι σηµαίνει να ακολουθώ τον Ιησού βαστάζοντας τον 
σταυρό µου, δηλαδή να ζω σταυρικά; 
 

α. Σταυρώνω τον παλαιό άνθρωπο (τα πάθη µου)α. Σταυρώνω τον παλαιό άνθρωπο (τα πάθη µου)α. Σταυρώνω τον παλαιό άνθρωπο (τα πάθη µου)α. Σταυρώνω τον παλαιό άνθρωπο (τα πάθη µου)    
 

 «ΟΟΟΟἱ δέ τοῦ Χριστοῦ τήν σάρκα ἐσταύρωσαν σύν τοῖς 

παθήμασι καί ταῖς ἐπιθυμίαις» (Γαλ. ε΄ 24). Απαρνούµαι τον πα-
λαιό άνθρωπο και αγωνίζοµαι να ξερριζώσω από µέσα µου τα α-
µαρτωλά και εγωιστικά πάθη, τον εγωκεντρισµό, την φιλαυτία. 
 ΜΜΜΜορφές της φιλαυτίας είναι: Η ολιγοπιστία και απιστία· η 
αδιαφορία για τον συνάνθρωπο και, το χειρότερο, η εκµετάλλευ-
σίς του· η φιληδονία και η σαρκολατρία· η απληστία και η φιλαρ-
γυρία· η µνησικακία και η συκοφαντία και κάθε ενέργεια µε την 
οποία πληγώνουµε και στενοχωρούµε τους συνανθρώπους µας· η 
φιλοδοξία και η µαταιοδοξία. 
 ΟΟΟΟ φίλαυτος, κατά τους αγίους Πατέρας, δεν µπορεί να εί-
ναι ούτε φιλόθεος ούτε φιλάνθρωπος. Μπορεί να προσποιήται τον 
φιλόθεο και φιλάνθρωπο, αλλά κατά βάθος αγαπά µόνο τον εαυτό 
του µε αρρωστηµένη αγάπη.  
 ΕΕΕΕάν δεν σταυρώσουµε την φιλαυτία µας στον Σταυρό του 
Χριστού, δεν µπορούµε να είµεθα αληθινοί µαθηταί Του, γιατί 
δεν µπορούµε να αποκτήσουµε την ιδική Του αληθινή αγάπη.  
 ΓΓΓΓι’ αυτό και ο µιµητής του Χριστού άγιος απόστολος Παύ-
λος λέγει: «�µοί δέ µή γ!νοιτο καυχ&σθαι ε( µή �ν τ) Σταυρ) το+ Κυρ-ου .µ/ν 0η-

σο+ Χριστο+, δι5 ο6 �µοί κ7σµος �στα9ρωται κ;γώ τ) κ7σµ=». (Μη γένοιτο να καυχη-
θώ, παρά µόνο για τον Σταυρό του Κυρίου µας Ιησού Χριστού, δια του οποίου ο κό-

σµος έχει σταυρωθή για µένα και εγώ για τον κόσµο) (Γαλ. στ΄ 14). 
Κυριακή Γ΄ των Νηστειών (της Σταυροπροσκυνήσεως) 



ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Μάρκ.(Μάρκ.(Μάρκ.(Μάρκ. η΄ 34  η΄ 34  η΄ 34  η΄ 34 –––– θ΄ 1) θ΄ 1) θ΄ 1) θ΄ 1) 
    Ε    Ε    Ε    Εἶπεν ὁ Κύριος· Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω 

ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. Ὃς γὰρ ἂν 

θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυ-

τοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν. Τί γὰρ ὠ-

φελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν 

αὐτοῦ; Ἢ τί δώσῃ ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; Ὃς γὰρ ἐὰν 

ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ 

ἁμαρτωλῷ, καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ 

ἐν τῇ δόξῃ τοῦ Πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων. Καὶ ἔλεγεν 

αὐτοῖς· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσί τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ 

γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν 

δυνάμει.   

 
 

 
 

 

β. Υποµένω τις ακούσιες δοκιµασίες της ζωής καρτερικά και ευχαριστιακάβ. Υποµένω τις ακούσιες δοκιµασίες της ζωής καρτερικά και ευχαριστιακάβ. Υποµένω τις ακούσιες δοκιµασίες της ζωής καρτερικά και ευχαριστιακάβ. Υποµένω τις ακούσιες δοκιµασίες της ζωής καρτερικά και ευχαριστιακά    
 

 ΟΟΟΟι οδυνηρές και ανίατες ασθένειες, ο θάνατος προσφιλών 
µας προσώπων, όπως και ο ιδικός µας θάνατος, η αδικία, η αχαρι-
στία και περιφρόνησις, οι διωγµοί που ενίοτε υφιστάµεθα, η πτω-
χεία και άλλες δοκιµασίες, αποτελούν ευκαιρίες που, αν τις χρησιµο-
ποιήσουµε σωστά, µας συσταυρώνουν και συνεγείρουν µε τον Χριστό. 

 ΑΑΑΑν αγανακτήσουµε, ζηµιωνόµαστε πνευµατικά. Αν τις δε-
χθούµε παθητικά, στωϊκά, γιατί δεν µπορούµε να κάνουµε διαφο-
ρετικά, πάλι δεν ωφελούµεθα. Αν όµως τις δεχθούµε ως επίσκεψι 
Θεού και ως ευκαιρίες για την πνευµατική µας τελείωσι, τότε πο-
λύ είναι το κέρδος. Η εκούσια αποδοχή του πόνου ως Σταυρού, ως 

δώρου της αγάπης του Θεού για την πνευµατική µας τελείωσι, µας ανεβάζει 

στο ύψος των αγίων µαρτύρων. Ο Χριστιανός π.χ. που στο κρεβάτι του 
πόνου οδυνάται και υποµένει και ευχαριστεί τον Θεό, αναδει-
κνύεται σε οµολογητή της δυνάµεως της πίστεως και σε σύγχρονο 
µάρτυρα, εφ’ όσον δια της αποδοχής του Σταυρού µεταβάλλει το 
ακούσιο του πόνου σε εκούσιο.  

ΑΑΑΑγιορείτης ασκητής είπε ενδεικτικά: Ένα «δόξα σοι ὁ Θε-

ός» την ώρα που πονάµε, έχει µεγαλύτερη αξία από χίλια «Κύριε 

Ἰησοῦ Χριστέ» όταν δεν πονάµε. 
ΟΟΟΟ    συσταυρωµένος    µε    τον    Χριστό    Παύλος,   ο   φέρων    στο 

Κυριακή Γ΄ των Νηστειών (της Σταυροπροσκυνήσεως) 



Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η ΣΜ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η ΣΜ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η ΣΜ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η Σ    
    

    Ε    Ε    Ε    Είπε ο Κύριος: «Όποιος θέλει να µε ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό 
του, ας σηκώσει τον σταυρό του κι ας µε ακολουθεί. Γιατί όποιος θέλει να 
σώσει τη ζωή του θα τη χάσει· όποιος όµως χάσει τη ζωή του εξαιτίας µου και 
εξαιτίας τού ευαγγελίου, αυτός θα τη σώσει. Τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος, αν 
κερδίσει ολόκληρο τον κόσµο αλλά χάσει τη ζωή του; Τι µπορεί να δώσει ο 
άνθρωπος αντάλλαγµα για τη ζωή του; Όποιος, ζώντας µέσα σ’ αυτή τη γενιά 
την άπιστη κι αµαρτωλή, ντραπεί για µένα και για τη διδασκαλία µου, θα 
ντραπεί γι’ αυτόν και ο Υιός του Ανθρώπου, όταν έρθει µε όλη τη λαµπρότη-
τα του Πατέρα του, µαζί µε τους αγίους αγγέλους». Τους έλεγε ακόµη ο Ιη-
σούς: «Σας βεβαιώνω πως υπάρχουν µερικοί ανάµεσα σ’ αυτούς που βρίσκο-
νται εδώ, οι οποίοι δεν θα γευτούν τον θάνατο, πριν δουν να έρχεται δυναµικά 
η βασιλεία του Θεού». (ΕΚΛΟΓΑ∆ΙΟΝ)   

  
 

 

σώµα του τα στίγµατα του Χριστού, µας εβεβαίωσε ότι: «εἰ ὑπο-

μένομεν, καί συμβασιλεύσομεν» (Β΄ Τιµ. β΄ 12). Αυτήν την στάσι έδειξαν 
στα παθήµατα της ζωής όλοι οι Άγιοι, µε κορυφαίο τον µακάριο και 
πολύαθλο Ιώβ, που γι’ αυτό θεωρείται και τύπος Χριστού.  
 

γ. Αναλαµβάνω εκουσίους πόνους, στερήσεις, αγώνες για την προς τον Θεό αγάπηγ. Αναλαµβάνω εκουσίους πόνους, στερήσεις, αγώνες για την προς τον Θεό αγάπηγ. Αναλαµβάνω εκουσίους πόνους, στερήσεις, αγώνες για την προς τον Θεό αγάπηγ. Αναλαµβάνω εκουσίους πόνους, στερήσεις, αγώνες για την προς τον Θεό αγάπη    
 

 ΟΟΟΟ ίδιος ο Κύριος µάς εδίδαξε ότι «στενή ἡ πύλη καί τε-

θλιμμένη ἡ ὁδός » του Ευαγγελίου (Ματθ. ζ΄ 14), και ότι «ἡ Βα-

σιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται, καί βιασταί ἁρπάζουσιν αὐτήν» 
(Ματθ. ια΄ 12). Χωρίς βία στον εαυτό µας δεν υποχωρεί ο παλαιός 
άνθρωπος, δεν ξερριζώνονται τα πάθη. 
 ΜΜΜΜε την νηστεία, την αγρυπνία, τις γονυκλισίες, την ορθο-
στασία και όλη την ευλογηµένη ορθόδοξο άσκησι χαλιναγωγού-
νται τα πάθη και ο Χριστιανός από σαρκικός γίνεται πνευµατικός. 
Ασκείται να µη προσκολλάται εµπαθώς στους ανθρώπους και στα 
υλικά αγαθά. Να πολιτεύεται όχι ως ζώο, αλλά ως εικόνα του Θε-
ού. Να µη χρησιµοποιή τον κόσµο καταναλωτικά, αλλά ευχαρι-
στιακά. Είναι γνωστό το πατερικό λόγιο: «∆/σε αLµα καί λάβε πνε+-

µα». Η νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι κοπιώδης. 
Χωρίς όµως τον κόπο της νηστείας –συσταυρώσεως µε τον Χρι-
στό– δεν µπορεί να ζήση την χαρά της Αναστάσεως.  
 ΣΣΣΣτην  Ορθόδοξο  Εκκλησία  µας,  όπου  ασκούµεθα   σταυρικά, 

Κυριακή Γ΄ των Νηστειών (της Σταυροπροσκυνήσεως) 



λαµβάνουµε την πείρα της Αναστάσεως – «τῆς Ἀναστάσεως τήν 

πεῖραν εἰληφότες». Όλα στην Εκκλησία µας είναι αναστάσιµα, 
γιατί όλα είναι σταυρικά. Η Εκκλησία µας είναι Εκκλησία του Σταυρού και 

της Αναστάσεως. Χωρίς Σταυρό δεν υπάρχει Ανάστασις. Αλλά ούτε 
και Σταυρός υπάρχει που να µη ακολουθήται από την Ανάστασι. 
Γι’ αυτό οι Ορθόδοξοι εορτάζουµε και την Μ. Παρασκευή ανα-
στάσιµα, ενώ οι ∆υτικοί και το Πάσχα σταυρώσιµο. «Τόν Σταυρόν 

Σου προσκυνο+µεν, ∆έσποτα, καί τήν Nγίαν Σου �νάστασιν δοξάζοµεν».    
 ΣΣΣΣτην Ορθόδοξο Εκκλησία µας ο λαός µας παιδαγωγήθηκε 
και απέκτησε ασκητικό και σταυροαναστάσιµο ήθος. Αυτό το ή-
θος τον βοήθησε να υποµείνη την σκληρότητα των βαρβάρων κα-
τακτητών επί 400 χρόνια, αλλά και να αναλάβη γυµνός και αδύνα-
τος τις ταλαιπωρίες, τις οδύνες και τους κινδύνους του απελευθε-
ρωτικού αγώνος του 1821. Οι απλές και αγράµµατες µάνες, κατά 
Θεόν όµως σοφές, που εδίδασκαν στα παιδιά τους την πίστι, την 
προσευχή, την νηστεία, τις µετάνοιες –ας θυµηθούµε την περί-
πτωσι του Μακρυγιάννη–, ετοίµαζαν τους αληθινά ελευθέρους 
ανθρώπους, που θα εγίνοντο και οι πρωτεργάτες της εθνικής ε-
λευθερίας.  
 ΆΆΆΆραγε σήµερα τι αγωγή δίνουµε στα παιδιά µας και πόσο 
τα βοηθούµε να ξεπεράσουν τον εγωκεντρισµό τους και να γίνουν 
αληθινά ελεύθεροι άνθρωποι; 
Αρχιµ. Γεωργίου Καψάνη, από το βιβλίο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ 
ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ», έκδοσις Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους 2010 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)  ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ  ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ  &  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ  ΣΤΟΝ  Τ.  ΣΤΑΥΡΟ 
Σήµερα, Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως 15 Μαρτίου 2015 και ώρα 
5:30 µ.µ., Κατανυκτικός Εσπερινός & Χαιρετισµοί στον Τίµιο Σταυρό. 
2)           ֠ Π Π Π ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΘΘΘΕΙΩΝ  ΛΛΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΕΕΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ ֠ 
Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015, ΠροηγιασµένηΠροηγιασµένηΠροηγιασµένηΠροηγιασµένη    Θ.Θ.Θ.Θ.    ΛειτουργίαΛειτουργίαΛειτουργίαΛειτουργία    απόγευµααπόγευµααπόγευµααπόγευµα    στιςστιςστιςστις    6:006:006:006:00    µ.µ.µ.µ.µ.µ.µ.µ.    

Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015, Προηγιασµένη Θ. Λειτουργία Προηγιασµένη Θ. Λειτουργία Προηγιασµένη Θ. Λειτουργία Προηγιασµένη Θ. Λειτουργία πρωί.πρωί.πρωί.πρωί. 
Σάββατο 21 Μαρτίου 2015, Θ. Λειτουργία Ι. Χρυσοστόµου  Θ. Λειτουργία Ι. Χρυσοστόµου  Θ. Λειτουργία Ι. Χρυσοστόµου  Θ. Λειτουργία Ι. Χρυσοστόµου πρωί 7:00 π.µ.πρωί 7:00 π.µ.πρωί 7:00 π.µ.πρωί 7:00 π.µ.    
Την Τετάρτη µετά την Προηγιασµένη Θ. Λειτουργία ακολουθεί τράπεζαΤην Τετάρτη µετά την Προηγιασµένη Θ. Λειτουργία ακολουθεί τράπεζαΤην Τετάρτη µετά την Προηγιασµένη Θ. Λειτουργία ακολουθεί τράπεζαΤην Τετάρτη µετά την Προηγιασµένη Θ. Λειτουργία ακολουθεί τράπεζα        &    το Μέγα Απόδειπνο.το Μέγα Απόδειπνο.το Μέγα Απόδειπνο.το Μέγα Απόδειπνο.    
Καθηµερινά το πρωί 6:30 Καθηµερινά το πρωί 6:30 Καθηµερινά το πρωί 6:30 Καθηµερινά το πρωί 6:30 π.µ. Όρθρος π.µ. Όρθρος π.µ. Όρθρος π.µ. Όρθρος ---- Ώρες  Ώρες  Ώρες  Ώρες ---- Εσπερινός  Εσπερινός  Εσπερινός  Εσπερινός & το απόγ. 5:30 µ.µ. το Μέγα Απόδειπνο.το απόγ. 5:30 µ.µ. το Μέγα Απόδειπνο.το απόγ. 5:30 µ.µ. το Μέγα Απόδειπνο.το απόγ. 5:30 µ.µ. το Μέγα Απόδειπνο. 

   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 
 
 

Κυριακή Γ΄ των Νηστειών (της Σταυροπροσκυνήσεως) 


