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(απόσπασµα) 

 ΚΚΚΚάθε εορτή και πράξη του Κυρίου είναι σωτηρία και καύ-
χηµα ηµών των πιστών. Καύχηµα δε καυχηµάτων είναι ο σταυρός. 
Ετούτος είναι ο στηθείς ἐν μέσῳ της οικουµένης και φυτευθείς ἐν 

τόπῳ κρανίου και ευθύς βλαστήσας τὸν βότρυν τῆς ζωῆς. ∆ια 
τούτου διέρρηξε ο Χριστός την παµφάγο γαστέρα του άδου και ε-
νέφραξε το πολυµήχανο στόµα του ∆ιαβόλου. Τούτον βλέποντας ο 
θάνατος τρόµαξε και απέλυσε όλους όσους είχε από του πρωτο-
πλάστου. Τούτον περιβληθέντες οι στρατιώτες του Χριστού, όλα 
τα επινοήµατα των τυράννων κατεπάτησαν και παῤῥησίᾳ κήρυξαν. 
Αυτός στη δευτέρα παρουσία του Χριστού πρώτος µέλλει να φανεί 
ἐν τῷ οὐρανῷ µετά πάσης στρατιάς αγγέλων φωτίζοντας όλη τη γη. 

ΘΘΘΘυµήθηκα την ώρα εκείνη και τρόµαξα. Όταν δούµε όλη 
τη φύση των ανθρώπων, ότι ανίσταται ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ και 
σπεύδει προς το κριτήριο, ποιος θα υποφέρει τον τόσο τρόµο; Πώς 
θα υποφέρουµε, όταν δούµε τον πύρινο ποταµό, να κατακαίει την 
οικουµένη! Όταν δούµε τον ουρανό νέο και τη γη νέα· όταν δού-
µε τον Υιό του ανθρώπου φανέντα στον ουρανό και το ζωοποιό 
σταυρό φωτίζοντα τα πέρατα της γης· τότε όλοι θα δουν, ότι θα 
φανεί στο ύψος ο σταυρός· τότε θα εννοήσει έκαστος, ότι κατόπιν 
του σταυρού µέλλει να φανεί ο βασιλεύς των βασιλευόντων.  
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ΤΤΤΤότε γίνεται κραυγή µεγάλη λέγουσα· Ιδού ο Κριτής φθά-
νει. Τότε κάθε κτίσµα βοά· Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος Βασιλεὺς 

ἐν ὀνόματι Κυρίου. Τότε θα σχισθούν οι ουρανοί και θα φανεί ο 
Βασιλεύς των βασιλευόντων, ως αστραπή φοβερά µετά δυνάµεως 
και δόξης πολλής. Και θα Τον δει κάθε οφθαλµός. Τότε ο ουρανός 
και η γη θα τραπούν σε φυγή. Τότε θα καθίσει επάνω στο θρόνο 
της δόξης Του και θα συναχθούν έµπροσθέν Του όλα τα έθνη. Τό-
τε θα δούµε τις αναρίθµητες δυνάµεις των αγγέλων, να ίστανται 
κύκλῳ µε φόβο· τότε θα αναγιγνώσκονται τα έργα ενός εκάστου 
ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Τότε όλη η ανθρωπότητα θα ίστα-
ται µεταξύ της βασιλείας και της κρίσεως, της ζωής και του θα-
νάτου, της χαράς και της ανάγκης. 

ΤΤΤΤότε, φιλόχριστοι, εξετάζεται η σφραγίς του χριστιανισµού 
ενός εκάστου, την οποία έλαβε ἐν τῇ ἁγίᾳ καὶ καθολικῇ καὶ ἀπο-

στολικῇ ἐκκλησίᾳ δια του βαπτίσµατος και εξετάζεται έκαστος, 
εάν φύλαξε την πίστη αµίαντο και τη σφραγίδα άθραυστο και το χι-
τώνα αµόλυντο και την καλή οµολογία, την οποία οµολόγησε ενώ-
πιον πολλών µαρτύρων, λέγοντας· «Ἀποτάσσομαι τῷ Σατανᾷ καὶ 

πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτοῦ». Τότε, όταν ευρεθεί έκαστος ενώπιον αγ-
γέλων και ανθρώπων και θα καταργηθεί πάσα εξουσία και πάντες 
οι εχθροί του Θεού θα τεθούν υπό τους πόδας Αυτού, τότε, καθώς 
είπε ο Κύριος, «θὰ χωρίσῃ αὐτοὺς ἀπ᾽ ἀλλήλων, καθὼς ὁ ποι-

μὴν χωρίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐριφίων∙  καὶ τὰ μὲν πρόβατα 

θὰ στήσῃ ἐκ δεξιῶν, τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ ἀριστερῶν».  
ΤΤΤΤότε θα πει στους εκ δεξιών Αυτού· «∆εύτε οι ευλογηµένοι 

του Πατρός µου, κληρονοµήσατε τη βασιλεία, η οποία είναι ετοιµα-
σµένη για εσάς· δεύτε υιοί του φωτός· δεύτε όσοι πεινάσατε και δι-
ψάσατε δι’ εµέ και δεν αγαπήσατε τον κόσµο, µηδέ τα ἐν τῷ κό-

σμῳ· κατοικήσατε τώρα µετά των αγγέλων στους ουρανούς». Τότε 
θα πει και στους εξ αριστερών ισταµένους· «Πορεύεσθε ἀπ᾿ ἐμοῦ 

οἱ κατηραμένοι». Επειδή δεν ελεήσατε, δε θα ελεηθείτε· επειδή 
δεν ακούσατε τους λόγους των Ευαγγελίων και των µακαρίων µα-
θητών, µήτε εγώ θα σας ακούσω· επειδή τρυφήσατε επί της γης και 
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Η   τ ε λ ι κ ή   κ ρ ί σ η 

    

ΕΕΕΕἶπεν    ὁ Κύριος· Ὅταν ἔλθῃ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ 

αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἅγιοι ἄγγελοι μετ᾽ αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ 

θρόνου δόξης αὐτοῦ, καὶ συναχθήσεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα 

τὰ ἔθνη, καὶ ἀφοριεῖ αὐτοὺς ἀπ᾽ ἀλλήλων ὥσπερ ὁ ποιμὴν ἀφορί-

ζει τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων, καὶ στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δε-

ξιῶν αὐτοῦ, τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων. Τότε ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ 

δεξιῶν αὐτοῦ· Δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ Πατρός μου, κληρονομή-

σατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. Ἐ-

πείνασα γάρ, καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καὶ ἐποτίσατέ με, 

ξένος ἤμην, καὶ συνηγάγετέ με, γυμνός, καὶ περιεβάλετέ με, ἠσθέ-

νησα, καὶ ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ ἤμην, καὶ ἤλθετε πρός με. Τό-

τε ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι λέγοντες· Κύριε, πότε σε εἴδομεν 

πεινῶντα καὶ ἐθρέψαμεν, ἢ διψῶντα καὶ ἐποτίσαμεν; Πότε δέ σε εἴ-

δομεν ξένον καὶ συνηγάγομεν, ἢ γυμνὸν καὶ περιεβάλομεν; Πότε δέ 

σε εἴδομεν ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ, καὶ ἤλθομεν πρός σε; Καὶ ἀποκρι-

θεὶς ὁ βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς· ᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾽ ὅσον ἐποιήσατε ἑ-

νὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε. Τότε 

ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων· Πορεύεσθε ἀπ᾽ ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι εἰς 

τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις 

αὐτοῦ. Ἐπείνασα γάρ, καὶ οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καὶ 

οὐκ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην, καὶ οὐ συνηγάγετέ με, γυμνός, καὶ οὐ 

περιεβάλετέ με, ἀσθενὴς καὶ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθέ με. 

Τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ καὶ αὐτοὶ λέγοντες· Κύριε, πότε σε εἴ-

δομεν πεινῶντα ἢ διψῶντα ἢ ξένον ἢ γυμνὸν ἢ ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλα-

κῇ, καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι; Τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων· ᾽Α-

μὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾽ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, 

οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε. Καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον, 

οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον.    
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ΕΕΕΕίπε ο Κύριος: «Όταν θα έρθει ο Υιός του Ανθρώπου µε όλη 
του τη µεγαλοπρέπεια και θα τον συνοδεύουν όλοι οι άγιοι άγγελοι, θα 
καθίσει στον βασιλικό θρόνο του. Τότε θα συναχθούν µπροστά του όλα 
τα έθνη, και θα τους ξεχωρίσει όπως ξεχωρίζει ο βοσκός τα πρόβατα α-
πό τα κατσίκια. Τα πρόβατα θα τα τοποθετήσει στα δεξιά του και τα 
κατσίκια στ’ αριστερά του. Θα πει τότε ο βασιλιάς σ’ αυτούς που βρί-
σκονται δεξιά του: “ελάτε, οι ευλογηµένοι απ’ τον Πατέρα µου, κληρο-
νοµήστε τη βασιλεία που σας έχει ετοιµαστεί απ’ την αρχή του κό-
σµου. Γιατί, πείνασα και µου δώσατε να φάω, δίψασα και µου δώσατε 
να πιω, ήµουν ξένος και µε περιµαζέψατε, γυµνός και µε ντύσατε, άρ-
ρωστος και µ’ επισκεφθήκατε, φυλακισµένος κι ήρθατε να µε δείτε”. 
Τότε θα του απαντήσουν οι άνθρωποι του Θεού: “Κύριε, πότε σε είδα-
µε να πεινάς και σε θρέψαµε ή να διψάς και σου δώσαµε να πιεις; Πότε 
σε είδαµε ξένον και σε περιµαζέψαµε ή γυµνόν και σε ντύσαµε; Πότε 
σε είδαµε άρρωστον ή φυλακισµένον και ήρθαµε να σε επισκεφθούµε;” 
Τότε θα τους απαντήσει ο βασιλιάς: “σας βεβαιώνω πως αφού τα κάνα-
τε αυτά για έναν από τους άσηµους αδελφούς µου, τα κάνατε για µέ-
να”. Ύστερα θα πει και σ’ αυτούς που βρίσκονται αριστερά του: “φύ-
γετε από µπροστά µου, καταραµένοι· πηγαίνετε στην αιώνια φωτιά, 
που έχει ετοιµαστεί για τον διάβολο και τους δικούς του. Γιατί, πείνα-
σα και δεν µου δώσατε να φάω, δίψασα και δεν µου δώσατε να πιω, ή-
µουν ξένος και δεν µε περιµαζέψατε, γυµνός και δεν µε ντύσατε, άρρω-
στος και φυλακισµένος και δεν ήρθατε να µε δείτε”. Τότε θα του απα-
ντήσουν κι αυτοί: “Κύριε, πότε σε είδαµε πεινασµένον ή διψασµένον ή 
ξένον ή γυµνόν ή άρρωστον ή φυλακισµένον και δεν σε υπηρετήσαµε;” 
Και θα τους απαντήσει: “σας βεβαιώνω πως αφού δεν τα κάνατε αυτά 
για έναν από αυτούς τους άσηµους αδελφούς µου, δεν τα κάνατε ούτε 
για µένα”. Αυτοί λοιπόν θα πάνε στην αιώνια τιµωρία, ενώ οι δίκαιοι 
στην αιώνια ζωή». 
 

(ΕΚΛΟΓΑ∆ΙΟΝ, Αποστολικά και Ευαγγελικά Αναγνώσµατα των Κυριακών και Εορτών,     
Κείµενο-Μετάφραση, ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ∆ΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ) 
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απολαύσατε τα αγαθά ἐν τῇ ζωῇ ὑμῶν, σας λέω τώρα· «Δὲν γνω-

ρίζω ὑμᾶς, πορεύεσθε ἀπ᾿ ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ 

αἰώνιον, τὸ ὁποῖον εἶναι ἡτοιμασμένον διὰ τὸν Διάβολον καὶ τοὺς 

ἀγγέλους του». Και θα απέλθουν αυτοί εἰς κόλασιν αἰώνιον. 
ΑΑΑΑκούσατε, αδελφοί, τι µέλλουν να κληρονοµήσουν οι κο-

πιάσαντες και αγωνισθέντες στην παρούσα ζωή και πώς µέλλουν 
ν’ αποπεµφθούν στις κολάσεις οι αµελήσαντες και µη µετανοήσα-
ντες. Ακούσατε περί της φοβεράς ηµέρας και ώρας εκείνης. Η Α-
γία Γραφή λέει στις εκκλησίες· «Δεῦτε πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ 

πεφορτισμένοι, καὶ ἐγὼ θέλω ἀναπαύσει ὑμᾶς». Και· «Ἐγὼ εἶ-

μαι ἡ ζωή, ἡ ἀνάστασις, καὶ ἡ ἀλήθεια». Αυτήν την οδό και την 
αλήθεια ας αγαπήσουµε, για να κληρονοµήσουµε ζωή την αιώνιον.   
Αγίου Εφραίµ του Σύρου, Λόγος εις τον Τίµιον και Ζωοποιόν Σταυρόν και εις την ∆ευτέ-
ραν Παρουσίαν και περί Αγάπης και Ελεηµοσύνης (απόσπασµα), Εφραίµ του Σύρου Ασκητικά. 
   

� � � 
 

Γνωρίζοντας και ερµηνεύοντας τη θεία ΛειτουργίαΓνωρίζοντας και ερµηνεύοντας τη θεία ΛειτουργίαΓνωρίζοντας και ερµηνεύοντας τη θεία ΛειτουργίαΓνωρίζοντας και ερµηνεύοντας τη θεία Λειτουργία… 
 

 

«Ἀναγκαῖον μαθεῖν τὸ θαῦμα τῶν μυστηρίων τί ποτέ ἐστι, καὶ διατί ἐδόθη καὶ τίς ἡ 

ὠφέλεια τοῦ πράγματος» (Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος)(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος)(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος)(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος)             
    

Σήµερα: Η Λειτουργία του ιερού χρυσοστόµουΣήµερα: Η Λειτουργία του ιερού χρυσοστόµουΣήµερα: Η Λειτουργία του ιερού χρυσοστόµουΣήµερα: Η Λειτουργία του ιερού χρυσοστόµου (µέρος β΄) (µέρος β΄) (µέρος β΄) (µέρος β΄)    
    

    ΗΗΗΗ λειτουργία του Αγίου στη σηµερινή της µορφή έχει µετα-
γενέστερες προσθήκες: τη διαφορετική έναρξη (8ος αιών), το Τρι-
σάγιο και το Σύµβολο της πίστεως (5ος αιών), τον ύµνο ο Μονογε-
νής Υιός, το χερουβικό και το ζέον (6ος αιών) και την κατάργηση 
του προφητικού αναγνώσµατος. Επίσης τον 8ο αιώνα η προετοιµα-
σία των τιµίων δώρων (η προσκοµιδή) µετατέθηκε πριν από την έ-
ναρξη της Λειτουργίας.   
 

 ∆∆∆∆ε χρειάζεται να επιµείνουµε στην ιστορία της συγγραφής 
της λειτουργίας. Για τους πιστούς αυτό που έχει πρωταρχική ση-
µασία δεν είναι το θέµα σε ποια εποχή, σε ποιο τόπο και από ποιο 
χέρι γράφτηκαν οι ευχές και οι ύµνοι της θείας Λειτουργίας, αλλά 
έχει σηµασία µε ποιο τρόπο σε κάθε εποχή και σε κάθε τόπο οι 
καρδιές που καιγόντουσαν από την αγάπη του Χριστού, Τον γνώρι-
σαν «ἐν τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου» (Λουκ. κδ΄, 35). (Τέλος β΄ µέρους) 

(από την εισαγωγή του βιβλίου ‘Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – Σχόλια του Ιεροµονάχου Γρηγορίου’, εκδ. Περιοδικό «Σύναξη», Αθήνα 1982) 

Κυριακή της Απόκρεω 



Ο γέροντας του Χοζεβά  
 

 Κάποιος γέροντας από την έρηµο του Χοζεβά της Παλαι-
στίνης, όσο ζούσε στο χωριό του, πήγαινε κρυφά τη νύχτα και έ-
σπερνε µε δικά του βόδια και δικό του σπόρο τα χωράφια των 
φτωχών συγχωριανών του. 
 

´ΟΟΟΟταν ήρθε στην έρηµο και κατοίκησε σ’ ένα από τα κελιά 
του Χοζεβά, έβγαινε καθηµερινά στον ανηφορικό δρόµο που πη-
γαίνει από την Ιεριχώ στην Ιερουσαλήµ. Και σαν έβλεπε εξαντλη-
µένο οδοιπόρο, έπαιρνε στους ώµους το φορτίο του και το ανέβα-
ζε µέχρι το όρος των Ελαιών. Και πάλι ξαναγύριζε από τον ίδιο 
δρόµο κουβαλώντας τα φορτία άλλων, αν βέβαια τους συναντού-
σε, και τα έφερνε µέχρι την Ιεριχώ. 

 

´ΕΕΕΕβλεπες λοιπόν το γέροντα να κουβαλά ιδρωµένος άλλοτε 
κανένα φορτίο και άλλοτε µικρά παιδιά, που είχαν αποκάµει. Άλ-
λοτε πάλι καθόταν και επιδιόρθωνε τα παπούτσια των οδοιπόρων, 
αν είχαν φθαρεί, γιατί είχε τα απαραίτητα εργαλεία. 

 

´ΕΕΕΕχοντας µαζί του επίσης πάντα ψωµί και νερό, άλλους ξε-
δίψαγε και άλλους έτρεφε. Εάν συναντούσε κανένα ρακένδυτο, 
του έδινε το δικό του ρούχο. Ακόµη κι αν έβρισκε κανένα νεκρό, 
του διάβαζε τη νεκρώσιµη ακολουθία και τον έθαβε. (Λειµωνάριον)        

(από το βιβλίο «Χαρίσµατα και Χαρισµατούχοι, τόµ. 3ος» της Ι. Μ. Παρακλήτου) 
� � � 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)�ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ  ΕΚ∆ΡΟΜΗ  ΤΗΣ  Ε. Φ. Α. � 
Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα διοργανώνει Απογευµατινή Προ-
σκυνηµατική Εκδροµή στη ΓΓΓΓυναικεία ΙΙΙΙ. ΜΜΜΜονή του Αγίου Νικολάου του 

Νέου στον Υψηλάντη Βοιωτίας, τη ∆ευτέρα 11 Μαρτίου 2013. Ώρα α-
ναχώρησης 3:00µ.µ. από τον Άγιο Νικόλαο. Τιµή εισιτηρίου 20 €.   �   
2)                ֠  ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣ    � 
Την Κυριακή 17 Μαρτίου 2013 στον Εσπερινό της Συγχωρήσεως, 
που θα αρχίσει στις 6:30µ.µ. στο Ναό µας, θα χοροστατήσει ο Σεβα-
σµιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος.   

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 
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