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   Σήµερον ο άδης στενάζων αναφωνεί: Ήτο εις εµέ συµφέρον να µη εί-
χον δεχθή Εκείνον που εγεννήθη εκ της Μαρίας· διότι µε το να έλθη 
Αυτός εις εµέ, κατέλυσε την εξουσίαν µου, τας χαλκίνας πύλας µου συ-
νέτριψε, τας ψυχάς, τας οποίας προηγουµένως είχον εις την κατοχήν 
µου, Αυτός, επειδή είνε (παντοδύναµος) Θεός, τας (αφήρεσεν από εµέ 
και τας) ανέστησε. ∆όξα, Κύριε, ανήκει (αναφωνούµεν ηµείς οι πι-
στοί,) εις τον σταυρικόν Σου θάνατον και εις την Ανάστασίν Σου! 
 

   Οι Ιερείς, το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο, η Ενοριακή Φιλόπτωχος Α-
δελφότητα, ο Τοµέας Νεότητας και το προσωπικό του Αγίου Νικολάου 
Μαρκοπούλου  σ α ς  ε ύ χ ο ν τ α ι : το Φως της Αναστάσεως να 
φωτίζει τη ζωή σας και να σας οδηγεί εις οδόν σωτηρίας. 
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Αγίου Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλαµά 
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        …ΈΈΈΈτσι εξαπατήθηκε ο απατεών, όταν προσέβαλε το παθητό 
και θνητό της σαρκός του Χριστού, κι’ έφερε ακουσίως το φως 
στους σκοτεινούς και φοβερούς κρυψώνες του κι’ έστησε τον 
δοτήρα της ζωής στις τυραννούµενες από αυτόν ψυχές λόγω της 
νοητής νεκρώσεως. Όχι µόνο αυτό δε, αλλά και ανέµιξε µε τους 
αποθαµένους το σώµα που είναι παρεκτικό της αναστάσεως και 
της αθανασίας, σπεύδοντας να το παραδώση σε θάνατο και ταφή. 
Ο δε Κύριος µπορούσε µεν να αντικρούση κι’ αυτές τις επιβουλές 
του, αλλά δεν θέλησε, θέλησε δε µάλλον να υποστή το πάθος για 
χάρι µας, για το οποίο και έγινε θεάνθρωπος. ∆ιότι, αν δεν ήταν 
άνθρωπος, δεν θα ήταν δυνατό να πάθη· εάν δεν ήταν Θεός, που 
διέµενε απαθής κατά την θεότητα, δεν θα υφίστατο υπέρ ηµών 
τον θάνατο στη σάρκα, χαρίζοντάς µας δι’ αυτού την ανάστασι, 
µάλλον δε την εξανάστασι και αθανασία. Κι’ επίσης τότε δεν θα 
επιστευόταν ότι µπορεί µεν να µη πάθη,  αλλά προτίµησε εκουσίως 



ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ιωάν.(Ιωάν.(Ιωάν.(Ιωάν. α΄ 1  α΄ 1  α΄ 1  α΄ 1 ---- 17) 17) 17) 17) 
    ᾿ΕΕΕΕν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λό-

γος. Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν. Πάντα δι᾿ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χω-

ρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν. Ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ 

φῶς τῶν ἀνθρώπων. Καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ 

οὐ κατέλαβεν. Ἐγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ Θεοῦ, ὄνομα αὐ-

τῷ Ἰωάννης. Οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν, ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, 

ἵνα πάντες πιστεύσωσι δι᾿ αὐτοῦ. Οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ᾿ ἵνα μαρτυ-

ρήσῃ περὶ τοῦ φωτός. Ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρω-

πον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον. Ἐν τῷ κόσμῳ ἦν, καὶ ὁ κόσμος δι᾿ αὐτοῦ ἐ-

γένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω. Εἰς τὰ ἴδια ἦλθε, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν 

οὐ παρέλαβον. Ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θε-

οῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ. Οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων, οὐ-

δὲ ἐκ θελήματος σαρκός, οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρός, ἀλλ᾿ ἐκ Θεοῦ ἐγεν-

νήθησαν. Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο, καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασά-

μεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ Πατρός· πλήρης χάρι-

τος καὶ ἀληθείας. Ἰωάννης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ, καὶ κέκραγε λέγων· Οὗ-

τος ἦν ὃν εἶπον· Ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος, ἔμπροσθέν μου γέγονεν· ὅτι 

πρῶτός μου ἦν. Καὶ ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν, καὶ 

χάριν ἀντὶ χάριτος. Ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωϋσέως ἐδόθη· ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλή-

θεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο.  

 

 

να πάθη, δεικνύοντας ότι η ταπείνωσίς του πρόκειται να µας απε-
λευθερώση και ανυψώση, και διδάσκοντας, αν χρειασθή, ν’ αγω-
νιζώµαστε δι’ έργων µέχρι θανάτου υπέρ δικαιοσύνης και ε-
παγγελλόµενος στους πειθοµένους δι’ αναστάσεως την δύναµι 
της αθανασίας, όχι µόνο να διαµένουν διαπαντός, αλλά να διαµέ-
νουν κι’ έξω από τον αιώνιο όλεθρο, δηλαδή από την αιωνία φρι-
κωδεστάτη κόλασι, την ετοιµασµένη για τον ∆ιάβολο, και να 
ζουν αιωνίως µε τους αγίους αγγέλους, απολαύοντας µαζί την 
αιώνια βασιλεία.  

ΓΓΓΓι’ αυτό πραγµατικά υπέµεινε για µας τον θάνατο που δεν 
εχρεωστούσε, για να λυτρώση εµάς που τον εδοκιµάζαµε υπο-
χρεωτικώς από τη δουλεία και του ∆ιαβόλου και του θανάτου· εν-
νοώ δε τον θάνατο και κατά την ψυχή και κατά το σώµα, και τον 
πρόσκαιρο και τον αιώνιο. Αφού δηλαδή έδωσε λύτρο υπέρ η-
µών, που ήµαστε υπεύθυνοι λόγω της αµαρτίας, το ανεύθυνο ως 



αναµάρτητο αίµα του, µας ελύτρωσε από την ευθύνη· συγχωρώ-
ντας τις αµαρτίες µας και ξεσχίζοντας στο σταυρό το χειρόγραφό 
τους, µας ελύτρωσε από την τυραννία του ∆ιαβόλου. Πραγµατικά 
εκείνος, αφού εδελεάσθηκε και εφάνηκε σαν να χάσκη κι’ επέ-
σπευσε να χυθή το λύτρο µας, το δεσποτικό εκείνο αίµα, που δεν 
ήταν µόνο ανεύθυνο αλλά και γεµάτο θεϊκή δύναµι, δεν επλουτί-
σθηκε από αυτό, αλλά εδέθηκε δυνατά, παραδειγµατισθείς στο 
σταυρό του Χριστού. Κι’ έτσι εµείς ελευθερωθήκαµε από τη δου-
λεία του και µετατεθήκαµε στην βασιλεία του Υιού του Θεού· ε-
νώ πρωτύτερα ήµαστε σκεύη οργής, εγίναµε σκεύη ελέους από 
αυτόν που έδεσε τον ισχυρό απέναντί µας και διήρπασε τα σκεύη 
του. Αυτός, επειδή εβασίλευσε σ’ εµάς δικαίως, καθ’ όσον εφο-
νεύθηκε αδίκως µε υποβολή του ∆ιαβόλου, αφού ενίκησε µυστι-
κώς τον αρχέκακο µε τη δικαιοσύνη, επιδεικνύει φανερά την πα-
ντοδύναµη δύναµι· διότι υπερίσχυσε του θανάτου σωµατικώς, α-
ναστήθηκε από τους νεκρούς τριήµερος, ανέβηκε στον ουρανό κι’ 
εκάθησε στα δεξιά του Πατρός, µαζί µε την σάρκα που εφόρεσε 
για µας και απέθανε· µας επίστωσε µε την ανάστασι από τους νε-
κρούς, την αποκατάστασι στους ουρανούς και την κληρονοµία 
της βασιλείας· εάν βέβαια εµείς, µιµούµενοι αυτόν κατά δύναµι, 
κατανικήσωµε τον αρχηγό της αµαρτίας µε τη δικαιοσύνη, απο-
κρούοντας τις προσβολές του και τις προτροπές του προς τα 
πονηρά πάθη και υποφέροντας γενναίως τις επιβουλές. 

 

ΓΓΓΓι’ αυτό µάλιστα, µολονότι ο Κύριος µάς ανεγέννησε διά 
του θείου βαπτίσµατος και µας σφραγίζει διά της χάριτος του 
αγίου Πνεύµατος για την ηµέρα της απολυτρώσεως, όµως αφήνει 
να έχωµε ακόµη θνητό και παθητό σώµα, και µολονότι εξέβαλε 
από τα βάθη της ψυχής τον υφηγητή της κακίας, όµως τον αφήνει 
να προσβάλλη απ’ έξω, έτσι ώστε ο ανανεωµένος κατά την Καινή 
∆ιαθήκη, δηλαδή το ευαγγέλιο του Χριστού, ζώντας µε αγαθοερ-
γία και µετάνοια, περιφρονώντας τα ευχάριστα του βίου τούτου, 
υποµένοντας τα οδυνηρά και ασκούµενος στις προσβολές του α-
ντιπάλου, να ετοιµασθή για υποδοχή της αφθαρσίας και των µελ-
λόντων εκείνων αγαθών κατά τον νέο αιώνα. 



ΠΠΠΠρέπει λοιπόν ο πιστός να χαίρεται µε την ελπίδα, κι’ ε-
πειδή ο βίος αυτός θα έχη τέλος, να ευχαριστήται φρονίµως περι-
µένοντας µε πίστι την µακαριότητα, την οποία θα έχη ατελευτή-
τως η µέλλουσα ζωή. Πρέπει επίσης, µε την σύνεσι της πίστεως 
να υποφέρη µε υποµονή την αθλιότητα στην οποία κατακρίθηκε 
αξίως ο βίος αυτός, και διά της υποµονής ν’ αντιτάσσεται, αν 
χρειασθή, µέχρις αίµατος προς την αµαρτία και προς τον αρχηγό 
και συνεργό της αµαρτίας και τους οπαδούς του· διότι εκτός από 
την αµαρτία κανένα πράγµα από τα του βίου τούτου δεν είναι 
πραγµατικά κακό, έστω και αν προξενή κάκωσι, ούτε ο ίδιος ο 
θάνατος. Γι’ αυτό πλήθος οσίων επέφεραν οι ίδιοι στον εαυτό 
τους τις κακώσεις του σώµατος· οι δε µάρτυρες και τον βίαιο θά-
νατό τους που τον προκάλεσαν σ’ αυτούς άλλοι κατέστησαν εν-
δοξότερο, καθώς και παρεκτικό ζωής και δόξας και βασιλείας 
αιώνιας και ουράνιας, διότι τον εχρησιµοποίησαν καλώς και θεα-
ρέστως· γι’ αυτό µετά την κατάργησι του θανάτου διά της ανα-
στάσεώς του, τον άφησε να παραµένη ακόµη στους πιστούς του, 
µαζί δε µε αυτόν και τις άλλες σ’ αυτόν τον κόσµο κακοπάθειες, 
ώστε ο κατά Χριστόν άνθρωπος αγωνιζόµενος δι’ αυτών υπέρ της 
αληθείας στον βίο και τα δόγµατα, να ετοιµασθή για τον µέλλο-
ντα εκείνον νέον και αγέραστο αιώνα διά της Καινής ∆ιαθήκης. 

(Γρηγορίου Παλαµά Έργα 9, σελ. 465 - 471, εκδ. οίκος «Το Βυζάντιον», Θεσ/νίκη, Απρίλιος 2004)  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)     ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 
Πέµπτη 16 Απριλίου 2015, 6:00 µ.µ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. ֠  
Παρασκευή 17 Απριλίου 2015, 7:00 π.µ. Όρθρος & Πανηγ. Θ. Λειτουργία. ֠   
2)                 ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 

Σάββατο 18 Απριλίου 2015, 6:00 µ.µ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. ֠  
Κυριακή 19 Απριλίου 2015, 7:00 π.µ. Όρθρος & Πανηγ. Θ. Λειτουργία. ֠  
3)  �  ∆ΙΗΜΕΡΗ  ΕΚ∆ΡΟΜΗ  ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ  Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΟΣ  � 
∆ευτέρα 11 - Τρίτη 12 Μαΐου 2015 η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα 
του Ναού µας διοργανώνει ∆ιήµερη Προσκυνηµατική Εκδροµή στην Τήνο. 
Ώρα αναχώρησης 6:30 π.µ. της ∆ευτέρας της 11ης Μαΐου 2015 από τον Άγιο 
Νικόλαο. Τιµή εισιτηρίου 115 € (στην τιµή συµπεριλαµβάνονται µετακινή-
σεις, ξενοδοχείο και πρωινό). Πρωί της Τρίτης: ֠ Όρθρος και Θ. Λειτουργία 
στην Παναγία. Επιστροφή το βράδυ της Τρίτης της 12ης Μαΐου 2015. 
 

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 


