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� ΠΠΠΠροεόρτια ττττῆς γγγγεννήσεως ττττῆς ����περαγίας ΘΘΘΘεοτόκου. 

� Σῴζοντος μάρτυρος (304304304304). 
� Χρυσοστόμου Σμύρνης, Ἀμβροσίου Μοσχονησίων, Γρηγορίου Κυδωνιῶν,  

     Προκοπίου Ἰκονίου, Εὐθυμίου Ζήλων καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς ἀναιρεθέντων  

     κατὰ τὴν μικρασιατικὴν καταστροφὴν μαρτύρων (1922192219221922).    
 

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ (απόσπ.) 
Αρχιµ. Νικηφόρου Πασσά, Ιεροκήρυκος της Ι. Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής 
(20ος – 21ος αι., 1940 – 2007, προϊστάµενος του Ι. Ν. Κοιµήσεως Θεοτόκου Σπάτων, καθηγητής θεολόγος, Λυκειάρχης, ιεροκήρυκας, συγγραφέας) 

�� 

ΟΟΟΟ Χριστός δεν µπορεί να είναι όργανο κρίσεως και κατα-
κρίσεως των ανθρώπων, αλλά όργανο σωτηρίας και λυτρώσεως. 
Ο λόγος άλλωστε του ευαγγελιστού Ιωάννου αναφέρει µε έµφαση 
στο σηµερινό Ευαγγέλιο πως «ο Θεός δεν απέστειλε τον Υιόν Του, 
το Χριστό, για να κατακρίνει και καταδικάσει τον κόσµο, αλλά για 
να σωθεί ολόκληρος ο κόσµος δι’ αυτού». 

´ΑΑΑΑρα, εκείνο που διακρίνει την ενέργεια του Θεού είναι η 
τέλεια και αληθινή αγάπη Του προς τους ανθρώπους. Τόσο τέλεια 
και αληθινή, ώστε δε δίστασε ούτε το µονογενή Υιό Του να θυσιά-
σει γι’ αυτούς. Ετούτη η µοναδική και ανεπανάληπτη Θεϊκή προ-
σφορά καταγράφεται στο σηµερινό Ευαγγέλιο. Να τι λέγει ακρι-
βώς· «Έτσι αγάπησε ο Θεός τον κόσµο των ανθρώπων, που ζούσε 
στην αµαρτία, ώστε παρέδωσε σε θάνατο το µονάκριβο Υιόν Του 
δια να µη χαθεί σε αιώνιο θάνατο καθένας που πιστεύει σ’ Αυτόν, 
αλλά να έχει ζωήν αιώνιο».  

ΓΓΓΓι’ αυτό, πρέπει να τονιστεί πως ο Χριστιανισµός «δεν εί-
ναι µία από τις άλλες θρησκείες, οι οποίες αποσκοπούν στην ατοµι-
κή λύτρωση. Είναι η µία και µόνη θρησκεία, που αποβλέπει στη 
λύτρωση του κόσµου». Ο    Χριστός ήρθε, για να σηκώσει στους δι-
κούς Του ώµους την αµαρτία ολοκλήρου του κόσµου, όπως ακρι-
βώς υπογραµµίζεται από τον ευαγγελιστή Ιωάννη. Είναι η οµολο-
γία του προφήτου Ιωάννου, όταν βλέπει το Χριστό να πλησιάζει 
προς  το   µέρος  του·   «Να   λοιπόν   εκείνος   που  προφήτευσε  ο  Ησαΐας, 

Κυριακή προ της Υψώσεως 



Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γαλ.Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γαλ.Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γαλ.Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γαλ.    στστστστ΄ ΄ ΄ ΄ 11111111    ----    18181818))))    

     ᾿ΑΑΑΑδελφοί, ἴδετε πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί. Ὅσοι θέ-

λουσιν εὐπροσωπῆσαι ἐν σαρκί, οὗτοι ἀναγκάζουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, 

μόνον ἵνα μὴ τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ διώκωνται. Οὐδὲ γὰρ οἱ περιτετμη-

μένοι αὐτοὶ νόμον φυλάσσουσιν, ἀλλὰ θέλουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, ἵνα 

ἐν τῇ ὑμετέρᾳ σαρκὶ καυχήσωνται. Ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν 

τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι᾿ οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρω-

ται κἀγὼ τῷ κόσμῳ. Ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε περιτομή τι ἰσχύει οὔτε ἀ-

κροβυστία, ἀλλὰ καινὴ κτίσις. Καὶ ὅσοι τῷ κανόνι τούτῳ στοιχήσουσιν, εἰ-

ρήνη ἐπ᾿ αὐτοὺς καὶ ἔλεος, καὶ ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ τοῦ Θεοῦ. Τοῦ λοιποῦ κό-

πους μοι μηδεὶς παρεχέτω· ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἐν τῷ 

σώματί μου βαστάζω. Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ 

πνεύματος ὑμῶν, ἀδελφοί· ἀμήν. 
 

 

που µας απέστειλεν ο Θεός για να θυσιαστεί ως αρνίο και να σηκώ-
σει ολόκληρη την αµαρτία και ενοχή του κόσµου, εξάλειφοντάς 
την». Συνεπώς ο Χριστός αποτελεί το µοναδικό όργανο για τη 
σωτηρία και τη λύτρωσή µας. Κι αυτό το σωτήριο έργο για τον 
άνθρωπο, πραγµατώθηκε κατά την πρώτη έλευση στον κόσµο του 
Σωτήρος Χριστού. 

´ΕΕΕΕτσι, η πρώτη έλευσή Του ήταν ακριβώς, για να διδάξει 
και να αποκαλύψει τη Βασιλεία Του· να ετοιµάσει τις ανθρώπινες 
υπάρξεις γι’ αυτή τη συµµετοχή και να συγχωρήσει τα λάθη και 
τα παραπτώµατα.  

ΗΗΗΗ δεύτερη έλευσή Του στα έσχατα του χρόνου, θα είναι όχι 
για τη διδαχή και την άφεση των ανθρωπίνων ανοµιών, µα για να 
εξετάσει τα δικά µας πεπραγµένα. Να εξετάσει εάν εµείς εφαρµό-
σαµε το λόγο Του, αν πράξαµε κατά πώς Αυτός µάς έδωσε τις ε-
ντολές Του. Πράξαµε τα διατεταγµένα, σύµφωνα µε το λόγο Του 
και απορρίψαµε το κακό και αµαρτωλό; 

ΤΤΤΤότε, πόσο όµορφα και ελπιδοφόρα ακούγονται τα λόγια 
του αποστόλου Παύλου, γράφοντας προς τους Ρωµαίους: «Πόσο 
ωραία είναι τα πόδια εκείνων που αναγγέλλουν το χαρµόσυνο 
άγγελµα της ειρήνης... τα πόδια εκείνων που ευαγγελίζονται τα 
αγαθά και τις ευλογίες που µας εξασφάλισε ο Λυτρωτής»! 
Αρχιµ. Νικηφόρου Πασσά, Οµιλία στην Κυριακή προ της Υψώσεως (απόσπ.),  Ι. Μητρ. Μεσογαίας & Λαυρεωτικής  
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                    ΑΑΑΑδελφοί, προσέξτε µε πόσο µεγάλα γράµµατα σάς γράφω τώρα µε το ί-
διο µου το χέρι. Όσοι θέλουν ν’ αποκτήσουν καλή φήµη στους ανθρώπους, 
αυτοί σάς υποχρεώνουν να περιτέµνεστε, µε µόνο στόχο να µην καταδιώκο-
νται από τους Ιουδαίους εξαιτίας του σταυρού του Χριστού. Άλλωστε ούτε κι 
αυτοί που επιµένουν στην περιτοµή τηρούν τον νόµο. Απλώς θέλουν να περι-
τέµνεστε εσείς, για να καυχηθούν ότι σας κατάφεραν να το κάνετε. Όσο για 
µένα, δεν θέλω άλλη αφορµή για καύχηση εκτός από τον σταυρό του Κυρίου 
µας Ιησού Χριστού, τον σταυρό που πάνω του ο κόσµος πέθανε για µένα κι ε-
γώ για τον κόσµο. Για όσους ανήκουν στον Ιησού Χριστό δεν έχει καµιά ση-
µασία ούτε το να κάνεις περιτοµή ούτε το να µην κάνεις, αλλά όλοι είναι νέα 
δηµιουργήµατα του Θεού. Όσοι ακολουθούν αυτή την αρχή, θα έχουν την ει-
ρήνη και το έλεος του Θεού µαζί τους, αυτοί και όλος ο λαός του Θεού. Στο 
εξής κανένας ας µη µου δηµιουργεί προβλήµατα. Αρκετά έχω πάθει για τον 
Ιησού, όπως δείχνουν τα σηµάδια στο σώµα µου. Η χάρη του Κυρίου µας Ιη-
σού Χριστού εύχοµαι να είναι µαζί σας, αδελφοί µου. Αµήν. (ΕΚΛΟΓΑ∆ΙΟΝ) 
Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (απόσπ.) / Του πρωτοπρεσβ. Αλεξάνδρου Σµέµαν 

�� 

ΗΗΗΗ ευλάβεια που δείχνει η Εκκλησία στην Παναγία ριζώνει 
στην υπακοή της στο Θεό, στην εκούσια επιλογή της να δεχθεί 
µια πρόσκληση αδύνατη στα ανθρώπινα µέτρα. Αν στη ∆υτική 
Χριστιανοσύνη η ευλάβεια προς την Παναγία περιστράφηκε γύρω 
από την αειπαρθενία της, η καρδιά της ευλάβειας, της σκέψεως και 
της αγάπης της Ορθόδοξης Ανατολής προς την Παναγία, υπήρξε 
πάντοτε η Μητρότητά της, η σχέση σαρκός και αίµατος που είχε 
µε τον Ιησού Χριστό. Η ευλάβεια προς την Παναγία γίνεται κατα-
νοητή, επειδή αυτή Τού προσέφερε την ανθρώπινη φύση, τη σάρκα 

και το αίµα Του. Αυτή δίνει τη δυνατότητα στο Χριστό να ονοµάζεται πάντοτε "Υιός του 
Ανθρώπου". 

ΥΥΥΥιός του Θεού, Υιός του Ανθρώπου... ο Θεός που κατήλ-
θε κι έγινε άνθρωπος, ώστε να µπορέσει ο άνθρωπος να εξαγια-
στεί, να γίνει κοινωνός "θείας φύσεως", να "θεωθεί". Σ’ αυτή την 
εξαιρετική αποκάλυψη της αυθεντικής φύσεως και κλήσεως του 
ανθρώπου, βρίσκεται η πηγή αυτής της ευγνωµοσύνης και τρυφε-
ράδας που περιβάλλει τη Θεοτόκο, ως σύνδεσµό µας µε το Χρι-
στό, και µέσω Αυτού µε το Θεό. Πουθενά αλλού δεν αντικατο-
πτρίζεται αυτό καλύτερα απ’ ό,τι στη γέννηση της Θεοτόκου.  
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ΣΣΣΣε κανένα όµως σηµείο της Αγίας Γραφής δεν αναφέρεται 
τίποτε γι’ αυτό το γεγονός. Γιατί όµως θα έπρεπε να αναφέρεται; 
Υπάρχει κάτι το ιδιαίτερα µοναδικό στη συνηθισµένη γέννηση ε-
νός παιδιού, σε µια γέννα όπως όλες οι άλλες; Αν όµως η Εκ-
κλησία άρχισε να µνηµονεύει το γεγονός µε µια ιδιαίτερη εορτή, 
αυτό δεν έγινε επειδή η γέννα καθαυτή ήταν κάτι το µοναδικό ή 
θαυµατουργικό ή ασυνήθιστο γεγονός. Το αντίθετο, µάλιστα.  

ΚΚΚΚατ’ αρχάς, αυτή η γιορτή δεν είναι παρά ένας γενικός ε-
ορτασµός της γεννήσεως του ανθρώπου. ∆εύτερον, τώρα γνωρί-
ζουµε αυτόν τού όποιου την ιδιαίτερη γέννηση και τον ερχοµό ε-
ορτάζουµε: την Παναγία. Γνωρίζουµε τη µοναδικότητα, την ο-
µορφιά, τη χάρη ακριβώς αυτού του παιδιού, τον προορισµό του, 
τη σηµασία του για µας και για ολόκληρο τον κόσµο. Και τρίτον, 
γιορτάζουµε όλους όσοι προετοίµασαν το δρόµο της Παναγίας, 
που συνέβαλαν στο να κληρονοµήσει τη χάρη και την οµορφιά.  

ΜΜΜΜέσα απ’ αυτό το νεογέννητο κορίτσι, ο Χριστός έρχεται 
ν’ αγκαλιάσει τον κόσµο. Εορτάζοντας έτσι τη γέννηση της Πα-
ναγίας, βρισκόµαστε ήδη στο δρόµο προς τη Βηθλεέµ, κινούµενοι 
προς το χαρµόσυνο µυστήριο της Παναγίας ως Θεοτόκου. 
π. Αλεξάνδρου Σµέµαν, απόσπ. από το βιβλίο «Η Παναγία», εκδ. Ακρίτας 
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1)    ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΠΑΝΗΓΥΡΙΣΠΑΝΗΓΥΡΙΣΠΑΝΗΓΥΡΙΣ  ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΑΣ  Β Α Ρ Α Μ Π Α  ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΑΣ  Β Α Ρ Α Μ Π Α  ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΑΣ  Β Α Ρ Α Μ Π Α  ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΑΣ  Β Α Ρ Α Μ Π Α    
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Κυριακή 7 Σεπτεµβρίου 2014, 6:00µ.µ. 6:00µ.µ. 6:00µ.µ. 6:00µ.µ. ΜΜΜΜέγας ΠΠΠΠανηγυρικός ΕΕΕΕσπερινός. ֠  
∆ευτέρα 8 Σεπτεµβρίου 2014, 7:00π.µ.7:00π.µ.7:00π.µ.7:00π.µ. ΌΌΌΌρθρος & ΠΠΠΠανηγυρική ΘΘΘΘ. ΛΛΛΛειτουργία & 
6:00µ.µ. Μ6:00µ.µ. Μ6:00µ.µ. Μ6:00µ.µ. Μεθέορτος ΕΕΕΕσπερινός & ΙΙΙΙερά ΠΠΠΠαράκληση. ֠  
2)         ֠  Π Π Π ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΘΘΘΕΙΩΝ  ΛΛΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΕΕΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ ֠ 
∆ευτέρα 8 Σεπτεµβρίου 2014, Άγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος Νικόλαος Μαρκοπούλου & Παναγία Μαρκοπούλου & Παναγία Μαρκοπούλου & Παναγία Μαρκοπούλου & Παναγία 
Βαραµπά Βαραµπά Βαραµπά Βαραµπά 7:00π.µ. 
Τετάρτη 10 Σεπτεµβρίου 2014, Προφήτης Ηλίας ΜαρκοποΠροφήτης Ηλίας ΜαρκοποΠροφήτης Ηλίας ΜαρκοποΠροφήτης Ηλίας Μαρκοπούλου & Παναύλου & Παναύλου & Παναύλου & Πανα----
γία Βαραµπά γία Βαραµπά γία Βαραµπά γία Βαραµπά 7:00π.µ. 
Σάββατο 13 Σεπτεµβρίου 2014, Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος Μαρκοπούλου & ΚοίµηΜαρκοπούλου & ΚοίµηΜαρκοπούλου & ΚοίµηΜαρκοπούλου & Κοίµη----
ση Θεοτόκου Πόρτο ση Θεοτόκου Πόρτο ση Θεοτόκου Πόρτο ση Θεοτόκου Πόρτο ---- Ράφτη  Ράφτη  Ράφτη  Ράφτη 7:00π.µ. 
3)                              � � �  Ι Ε Ρ Ο  Ε Υ Χ Ε Λ Α Ι ΟΙ Ε Ρ Ο  Ε Υ Χ Ε Λ Α Ι ΟΙ Ε Ρ Ο  Ε Υ Χ Ε Λ Α Ι ΟΙ Ε Ρ Ο  Ε Υ Χ Ε Λ Α Ι Ο  � � � �   
Την Τετάρτη 10 Σεπτεµβρίου 2014, 6:30µ.µ. ΙΙΙΙερό ΕΕΕΕυχέλαιο στο Ναό µας. 

 

 

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 προ της Υψώσεως 


