
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   Β΄   Τ Ο Υ   Λ  Ο  Υ Κ Α 

 
� ���Σ��Σ ��	Ω	� ���Σ��Σ ��	Ω	� ���Σ��Σ ��	Ω	� ���Σ��Σ ��	Ω	    

Διονυσίου Ψαριανού, Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης 
 

 
 

ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Τ. Κ. 19003 
ΤΗΛ. / FAX: 22990 40040, email: 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    3 0    Σ  Ε  Π  Τ  Ε  Μ  Β  Ρ  Ι  Ο  Υ    2 0 1 8 

 Γρηγορίου ἱερομάρτυρος, ἐπισκόπου τῆς Μεγάλης  

     Ἀρμενίας, τοῦ φωτιστοῦ (335).  

 Ῥιψιμίας καὶ Γαϊανῆς καὶ τῶν μετ᾿ αὐτῶν 32 μαρτύρων  

     γυναικῶν.    
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 …ΟΟΟΟ Ιησούς Χριστός το μεν περί δικαιοσύνης κήρυγμα ε-
στήριξεν επί της ψυχολογικής βάσεως της ταυτοπαθείας· «Καθὼς 
θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁ-
μοίως». Αυτός είναι; καθώς ωνομάσθη, ο χρυσούς κανών της δι-
καιοσύνης, φυσικώς χαραγμένος εις τας καρδίας των ανθρώπων 
και γνωστός εκ της Παλαιάς Διαθήκης κατά αρνητικήν διατύπω-
σιν· «Ὅ σὺ μισεῖς μηδενὶ ποιήσῃς». Αλλ’ η Καινή Διαθήκη είναι η 
θέσις, διότι θετική οφείλει να είναι η στάσις του ανθρώπου, του 
χριστιανού εις την ζωήν. Τούτο δε ακριβώς είναι το πλείον της δι-
καιοσύνης του Χριστού έναντι της δικαιοσύνης των φαρισαίων· ό-
χι απλώς να αποφεύγη τις το κακόν, αλλά να πράττη το αγαθόν· 
«ἔκκλινον ἀπὸ κακοῦ καὶ ποίησον ἀγαθόν», λέγεται και εν αυτή τη 
Παλαιά Διαθήκη. Το δε περί της αγάπης κήρυγμα ο Ιησούς Χρι-
στός εστήριξεν εις το προσωπικόν αυτού κύρος, εις την ιδίαν αυτού 
εξουσίαν και αυθεντίαν. «Πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν…». Το 
«πλὴν» αυτό είναι το «ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν», κατά το Ευαγγέλιον του 
Ματθαίου. Είναι δε πράγματι η αγάπη, καθώς την εκήρυξεν ο Ιη-
σούς Χριστός, πρωτάκουστον κήρυγμα, «καινὴ» εντολή. Εις τον 
αρχαίον κόσμον ίσως να υπάρχη η λέξις, αλλά δεν συμβαίνει το 
πράγμα,     δεν     υπάρχει     η     έννοια     της     αγάπης    εις     τόσον    άπειρον    βάθος 
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    ᾽ΑΑΑΑδελφοί, ὁ σπείρων φειδομένως φειδομένως καὶ θερίσει, 

καὶ ὁ σπείρων ἐπ᾿ εὐλογίαις ἐπ᾿ εὐλογίαις καὶ θερίσει. Ἕκα-

στος καθὼς προαιρεῖται τῇ καρδίᾳ, μὴ ἐκ λύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης· 

ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός. Δυνατὸς δὲ ὁ Θεὸς πᾶσαν 

χάριν περισσεῦσαι εἰς ὑμᾶς, ἵνα ἐν παντὶ πάντοτε πᾶσαν αὐ-

τάρκειαν ἔχοντες περισσεύητε εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν, καθὼς 

γέγραπται· ἐσκόρπισεν, ἔδωκε τοῖς πένησιν· ἡ δικαιοσύνη αὐ-

τοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα. Ὁ δὲ ἐπιχορηγῶν σπέρμα τῷ σπεί-

ροντι καὶ ἄρτον εἰς βρῶσιν χορηγήσαι καὶ πληθύναι τὸν σπό-

ρον ὑμῶν καὶ αὐξήσαι τὰ γενήματα τῆς δικαιοσύνης ὑμῶν· ἐν 

παντὶ πλουτιζόμενοι εἰς πᾶσαν ἁπλότητα, ἥτις κατεργάζεται 

δι᾿ ἡμῶν εὐχαριστίαν τῷ Θεῷ. 

 

 
και πλάτος, καθώς την εκήρυξε και την επραγμάτωσεν ο Ιησούς 
Χριστός. Η αγάπη του Χριστού είναι μυστήριον μέγα, το μυστή-
ριον του Θεού, του ανθρώπου και του κόσμου· του Θεού, που δη-
μιουργεί και συντηρεί τον κόσμον, που πλάσσει και αναπλάσσει 
τον άνθρωπον· του ανθρώπου, που διά της αγάπης συνάπτεται 
προς τον Θεόν εν τω προσώπω του Ιησού Χριστού και προς τον 
κόσμον εν τω προσώπω του πλησίον. «Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν 
σου… καὶ τὸν πλησίον σου», λέγει η εντολή. Αλλά τον αληθινόν 
Θεόν μόνον χάρις εις τον Ιησούν Χριστόν και εν τω προσώπω Ιη-
σού Χριστού γνωρίζομεν και αγαπώμεν, ωσαύτως δε και τον κό-
σμον μόνον χάριν του ανθρώπου και εν τω προσώπω του ανθρώ-
που αναγνωρίζομεν και αγαπώμεν. Λέγομεν περί του Θεού «γνω-
ρίζομεν» και εννοούμεν όχι την γνώσιν της θείας ουσίας, αλλά την 
λατρείαν του αληθινού Θεού· λέγομεν δε και περί του κόσμου «ἀ-
ναγνωρίζομεν» και εννοούμεν όχι την αναγνώρισιν της μορφής 
των πραγμάτων, αλλά την εκτίμησιν της αξίας των. Είναι αναφής η 
θεία ουσία διά να την γνωρίσωμεν άνευ της μορφής Ιησού Χριστού 
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                ΑΑΑΑδελφοί, εκείνος που σπέρνει με οικονομίαν, θα θερίση και με 
οικονομίαν, και εκείνος που σπέρνει με αφθονίαν, θα θερίση και 
με αφθονίαν. Ο καθένας ας δίνη ό, τι του λέγει η καρδιά του, όχι 
με λύπην ή αναγκαστικά, διότι ο Θεός αγαπά τον χαρωπόν δωρη-
τήν. Και ο Θεός είναι δυνατός να σας χορηγήση κάθε δώρον με α-
φθονίαν ώστε, έχοντες πάντοτε αυτάρκειαν εις το κάθε τι, να δίνε-
τε με αφθονίαν για κάθε καλόν έργον, καθώς είναι γραμμένον, Ε-
σκόρπισε, έδωκε εις τους πτωχούς, η αγαθοεργία του μένει αιω-
νίως. Εκείνος δε που χορηγεί σπόρον εις τον σπορέα και ψωμί διά 
τροφήν, θα χορηγήση και θα πληθύνη τον σπόρον σας και θα αυ-
ξήση τους καρπούς της αγαθοεργίας σας, ώστε πλουτιζόμενοι με 
κάθε τρόπον θα μπορήτε να ασκήτε κάθε είδους γενναιοδωρίαν, η 
οποία διά μέσου ημών παράγει ευχαριστίαν εις τον Θεόν.  
 
 
 

(ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής Διακονίας) 
 

 
 

 
και είναι ευτελή τα πράγματα του κόσμου διά να αναγνωρίσωμεν 
εις αυτά αξίαν έξω από το πρόσωπον του ανθρώπου. «Σύνδεσμος 
τῆς τελειότητος» είναι η αγάπη, όχι μόνον ως κοινωνική αρετή, 
αλλά και ως η μυστική δύναμις και κοινωνία μεταξύ του Θεού, του 
ανθρώπου και του κόσμου. Η αγάπη είναι ενέργεια της ουσίας του 
Θεού. «ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστί». Επί πάντων των εις τέλειον βαθμόν 
φυσικών και πνευματικών και ηθικών προσόντων του Θεού πρυ-
τανεύει η αγάπη. Ο Θεός είναι τέλειος και ανελλιπής «κατά τε 
ἀγαθότητα κατά τε σοφίαν κατά τε δύναμιν». εν τούτοις δεν θέλει 
όσα δύναται, αλλά δύναται όσα θέλει· το αγαθόν και τέλειον θέ-
λημα του Θεού, η αγάπη, είναι ο γνώμων των θείων ενεργειών. Και 
καλούνται οι άνθρωποι ακριβώς εις το σημείον τούτο να ο-
μοιάσουν προς τον Θεόν· ούτε ως προς την δύναμιν ούτε ως προς 
την        σοφίαν,       αλλ’       ως       προς       την       αγαθότητα,       δηλαδή       ως       προς       την  
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αγάπην· «Γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες, καθὼς καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρ-
μων ἐστίν»…        
Διονυσίου Ψαριανού, Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης, από το βι-
βλίο «ΟΙΚΟΔΟΜΗ, ΓΡΑΠΤΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ, ΕΤΟΣ ΣΤ΄», σελ. 283-285, Ιερά 
Μητρόπολις Σερβίων και Κοζάνης, Κοζάνη 1965  

 
   

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)                                     ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ     

Σήμερα, Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018 (8:00 μ.μ.) προς Δευ-
τέρα 1η Οκτωβρίου 2018 (01:00 π.μ.) θα τελεστεί στο Ναό μας 
Ιερά Αγρυπνία επ’ ευκαιρία της Συνάξεως της Υπεραγίας Θεοτό-
κου της Γοργοεπηκόου. Θα ψάλλει Βυζαντινός χορός. 
2)                                              ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Ε.Φ.Α. 

Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ιερού Ναού μας διορ-
γανώνει την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018 απογευματινή προσκυνη-
ματική εκδρομή στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο 
Πολυδένδρι Αττικής για Εσπερινό & ομιλία από τον π. Ε-
φραίμ Παναούση. Ώρα αναχώρησης 3:30 μ.μ. από τον Άγιο Νι-
κόλαο. Τιμή εισιτηρίου 15 €.  
3)                            Ι Ε Ρ Ο  Ε Υ Χ Ε Λ Α Ι Ο             

Την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018 στις 6:00 μ.μ. Ιερό Ευχέλαιο 
στο Ναό μας. Θα προηγηθεί ο Εσπερινός στις 5:30 μ.μ. 
4)     ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ  
Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018, 5:30 μ.μ. Εσπερινός στον Ιερό  
                                           Ναό Αγίου Νικολάου Μαρκοπούλου. 
Σ ά β β α τ ο  6  Οκτωβρίου  2018,  7:00 π.μ. Όρθρος και Θεία  
           Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Θωμά Μαρκοπούλου. 
5)      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  

Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου  
                                     & Ι. Ν. Αγίου Θωμά Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
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