
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  Τ Ω Ν  Β Α Ϊ Ω Ν  

 
�ωυσής, αγιορείτης: �ωυσής, αγιορείτης: �ωυσής, αγιορείτης: �ωυσής, αγιορείτης:     

�ετά βαΐων και κλάδων...�ετά βαΐων και κλάδων...�ετά βαΐων και κλάδων...�ετά βαΐων και κλάδων...    

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Τ. Κ. 19003 
ΤΗΛ. / FAX: 22990 40040, e-mail: 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       2 1       Α  Π  Ρ  Ι  Λ  Ι  Ο  Υ       2 0 1 9 

 «Ἡ εἰς Ἰερουσαλὴμ εἴσοδος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ». 
   Ἰανουαρίου ἱερομάρτυρος (305). 

   Ἀλεξάνδρας τῆς βασιλίσσης·  

   Ἀναστασίου Α΄ Ἀντιοχείας, ὁσίου (599)·  

    Μαξίμου Κων/πόλεως (434).  
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����ι τελευταίες ημέρες της επίγειας διαβάσεως του Θεανθρώπου 
πλησιάζουν. Με σταθερό βηματισμό πορεύεται στο πάθος, στο 
σταυρό και στην ανάσταση. Ο λαός, ενθουσιασμένος από το θαύ-
μα της αναστάσεως του Λαζάρου, μόλις άκουσε ότι ο Ιησούς 
πλησιάζει στα Ιεροσόλυμα βγήκε να τον προϋπαντήσει με ζητω-
κραυγές κι επευφημίες.  
 

ΠΠΠΠαιδιά, νέοι και γέροι, μετά βαΐων και κλάδων στα χέρια 
και στρώνοντας υφαντά οι γυναίκες, για να περάσει, τον υποδέ-
χονται. Ο Χριστός δεν καμαρώνει, ξέρει πολύ καλά ότι μέσα από 
τα δυνατά “ωσαννά” σε λίγο θα γεννηθούν τα “σταυρωθήτω”. Ή-
ρεμος, λοιπόν, πράος, ταπεινός, πάνω στο ήσυχο ζώο, διασχίζει τα 
πλήθη, δίχως να εντυπωσιάζεται ιδιαίτερα από το πάθος της λα-
μπρής όντως αυτής υποδοχής. Τον ακολουθούν οι μαθητές του, 
που ακόμη και τώρα δεν γνωρίζουν επακριβώς ποιος είναι ο διδά-
σκαλός τους. 
 

����ι γνωστοί Ιουδαίοι, Γραμματείς, Φαρισαίοι και Σαδδου-
καίοι, ξαφνικά συναντήθηκαν και συνενώθηκαν, για να εξοντώ-
σουν τον κοινό τους εχθρό, τον Χριστό. Οι άνθρωποι αυτοί της ε-
ξουσίας ήταν κακεντρεχείς, ανασφαλείς, φοβισμένοι και υποκρι-
τές.      Ως      ανειλικρινείς      ήταν      δόλιοι     κι     επικίνδυνοι.     Το     εσωτερικό  
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                ΠΠΠΠρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ Πάσχα ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς Βηθανίαν, ὅπου ἦν 

Λάζαρος ὁ τεθνηκώς, ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν. Ἐποίησαν οὖν αὐτῷ δεῖ-

πνον ἐκεῖ, καὶ ἡ Μάρθα διηκόνει· ὁ δὲ Λάζαρος εἷς ἦν τῶν ἀνακειμέ-

νων σὺν αὐτῷ. Ἡ οὖν Μαρία, λαβοῦσα λίτραν μύρου νάρδου πιστικῆς 

πολυτίμου, ἤλειψε τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἐξέμαξε ταῖς θριξὶν αὐτῆς 

τοὺς πόδας αὐτοῦ· ἡ δὲ οἰκία ἐπληρώθη ἐκ τῆς ὀσμῆς τοῦ μύρου. Λέγει 

οὖν εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, Ἰούδας Σίμωνος Ἰσκαριώτης, ὁ μέλ-

λων αὐτὸν παραδιδόναι· Διατί τοῦτο τὸ μύρον οὐκ ἐπράθη τριακοσίων 

δηναρίων καὶ ἐδόθη πτωχοῖς; Εἶπε δὲ τοῦτο οὐχ ὅτι περὶ τῶν πτωχῶν 

ἔμελεν αὐτῷ, ἀλλ᾿ ὅτι κλέπτης ἦν, καὶ τὸ γλωσσόκομον εἶχε καὶ τὰ 

βαλλόμενα ἐβάσταζεν. Εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς· Ἄφες αὐτήν, εἰς τὴν ἡμέ-

ραν τοῦ ἐνταφιασμοῦ μου τετήρηκεν αὐτό. Τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάντο-

τε ἔχετε μεθ᾿ ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε. Ἔγνω οὖν ὄχλος πολὺς 

ἐκ τῶν Ἰουδαίων ὅτι ἐκεῖ ἐστι, καὶ ἦλθον οὐ διὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον, ἀλλ᾿ 

ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἴδωσιν ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν. Ἐβουλεύσαντο δὲ οἱ 

ἀρχιερεῖς ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἀποκτείνωσιν, ὅτι πολλοὶ δι᾿ αὐτὸν ὑ-

πῆγον τῶν Ἰουδαίων καὶ ἐπίστευον εἰς τὸν Ἰησοῦν. Τῇ ἐπαύριον ὄχλος 

πολὺς ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτήν, ἀκούσαντες ὅτι ἔρχεται Ἰησοῦς εἰς Ἱε-

ροσόλυμα, ἔλαβον τὰ βαΐα τῶν φοινίκων καὶ ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν 

αὐτῷ, καὶ ἔκραζον· Ὡσαννά· εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυ-

ρίου, ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ. Εὑρὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ὀνάριον ἐκάθισεν ἐπ᾿ 

αὐτό, καθώς ἐστι γεγραμμένον· Μὴ φοβοῦ, θύγατερ Σιών· ἰδοὺ ὁ βα-

σιλεύς σου ἔρχεται καθήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου. Ταῦτα δὲ οὐκ ἔγνωσαν 

οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ τὸ πρῶτον, ἀλλ᾿ ὅτε ἐδοξάσθη ὁ Ἰησοῦς, τότε ἐμνή-

σθησαν ὅτι ταῦτα ἦν ἐπ᾿ αὐτῷ γεγραμμένα, καὶ ταῦτα ἐποίησαν αὐ-

τῷ. Ἐμαρτύρει οὖν ὁ ὄχλος ὁ ὢν μετ᾿ αὐτοῦ ὅτε τὸν Λάζαρον ἐφώνη-

σεν ἐκ τοῦ μνημείου καὶ ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. Διὰ τοῦτο καὶ ὑπήν-

τησεν αὐτῷ ὁ ὄχλος, ὅτι ἤκουσαν τοῦτο αὐτὸν πεποιηκέναι τὸ σημεῖον.  
 

 

τους κενό το ενοχλούσε η παρουσία του Χριστού, που δεν φοβή-
θηκε να τους ξεσκεπάσει και ξεμασκαρέψει. Η αρετή και σιωπώ-
σα ελέγχει τους φαύλους. Οι κύριοι αυτοί ήταν εκμεταλλευτές, 
μεθοδευτές κακών, ατομιστές κι εγωιστές. Ο ευαγγελιστής Μάρ-
κος   σημειώνει   ότι   όλοι   αυτοί  ζητούσαν  να  εξαφανίσουν  τον  Χρι- 

Κυριακή των Βαΐων 



στό, φοβόντουσαν όμως τον λαό, γιατί τον είχε σε μεγάλη εκτίμηση. 
 

∆∆∆∆εν ανέχονται οι Φαρισαίοι το ξεσκέπασμα. Το σκοτεινό 
παρασκήνιο συνωμοτεί για την εξαφάνισή του. Δεν αντέχει το ξε-
γύμνωμα και την αποκάλυψη της υποκριτικής ζωής του. Αντιδρά 
στο φανέρωμα της αλήθειας. Η δόλια εξουσία δολοπλοκεί για να 
διατηρείται στο θρόνο της και να απολαμβάνει το μεγαλείο της, 
το τελικά ψεύτικο. Αν η πολιτική εξουσία έχει τέτοια στοιχεία για 
να επιβιώνει είναι εντελώς ανεπίτρεπτο κάθε πνευματική εξουσία 
να χρησιμοποιεί επαίσχυντους τρόπους για να παραμένει στο βά-
θρο της. Ο Χριστός υπέδειξε τρόπο στάσεως ζωής την ταπεινότη-
τα, τη σεμνότητα, την ειλικρίνεια. 
 

����ι μέρες που πέρασαν ήταν προετοιμασίας για την υποδο-
χή των Παθών του Κυρίου. Κι αν δεν νηστέψαμε και προσευχη-
θήκαμε, τουλάχιστον τώρα ας μετανοήσουμε και ας ταπεινωθού-
με. Ας συγκινηθούμε που ένας απαθής παθαίνει για μας τους ε-
μπαθείς. Όπως η έλλειψη του φωτός δίνει το σκοτάδι και η στέ-
ρηση της ζωής το θάνατο, έτσι και το πάθος είναι η παρουσία του 
αγαθού. […]. Ο Θεός που είναι η αυτοαγαθότητα αδυνατεί να συ-
ναντηθεί με την κακία, την ακαθαρσία, την εμπάθεια. Δεν απο-
στρέφεται τον αμαρτωλό, τον κατανοεί, τον συνδράμει, του δίνει 
πολλές ευκαιρίες να μετανοήσει ειλικρινά. 
 

���� άνθρωπος είναι ένα μεγάλο μυστήριο. Σήμερα βροντο-
φωνάζει “ωσαννά” και μετά από λίγο “σταύρωσον, σταύρωσον 
αυτόν”. Τραγικό πρόσωπο ο άνθρωπος. Προτιμά το ψέμα από την 
αλήθεια, σαρκάζει τον δημιουργό του, αγνωμονεί, υποδουλώνεται 
στα πάθη του. Ο άνθρωπος πνιγμένος στα προβλήματα, τις δρα-
στηριότητες και τις πολλές σκέψεις δεν συγκινείται ούτε ενώπιον 
του σταυρού. Στη θέση του Θεού έχει τοποθετήσει την ηδονή, την 
επικράτηση, την κυριαρχία. Είναι τέλεια ελεύθερος ο άνθρωπος 
να δεχθεί ή να απορρίψει ό,τι θέλει. 
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ΓΓΓΓια μια ακόμη φορά εισερχόμεθα στη Μεγάλη Εβδομάδα. 
Ας μην εξαντλήσουμε τα “θρησκευτικά μας καθήκοντα” ανάβο-
ντας ένα κερί ή περνώντας από μια εκκλησία. Ας σταθούμε λίγο 
στη σκιά του σταυρού. Μη σαν τους Ιουδαίους σκανδαλισθούμε 
από τον Σταυρωμένο ή μη κι εμείς, σαν τους ειδωλολάτρες, τον 
θεωρήσουμε μωρία. Πρέπει να περάσουμε οπωσδήποτε από τη 
Μεγάλη Παρασκευή, για να πάμε στη λαμπροφόρα Κυριακή του 
Πάσχα. Δεν υπάρχει ποτέ ανάσταση, αν δεν προηγηθεί σταυρός. 
Δεν μπορούμε να πάμε κατευθείαν στο Πάσχα. Και μη λησμονά-
με ότι σύμβολο του χριστιανισμού είναι ο σταυρός. Ενώπιόν του 
ας γίνουμε όλοι πιο σώφρονες, συνετοί, σοβαροί, σεμνοί και τα-
πεινοί. Ο σταυρός μειώνει την ένταση των φωνών. Διδάσκει την 
αγία υπομονή και την οσία σιωπή. 

(Πηγή: ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ) 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)                                        ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ - ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ 
Τη Μεγάλη Τρίτη το πρωί θα πραγματοποιηθεί η Θεία Κοινωνία των 
ασθενών. Όποιος ενδιαφέρεται, ας δηλώσει τα στοιχεία του στον Ιερό 
Ναό, στο τηλ.: 22990 40040. 
2)                              ΤΡΙΣΑΓΙΑ Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
Τη Μεγάλη Παρασκευή 26 Απριλίου 2019, και ώρες 1:30 - 3:30 μ.μ., 
θα τελούνται ανά τέταρτο της ώρας (ακριβώς, και τέταρτο, και μισή, 
παρά τέταρτο) Ομαδικά Τρισάγια εντός του Ιερού Ναού του Κοιμη-
τηρίου και όχι επί των μνημάτων.  
3)                                ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΤΡΙΣΑΓΙΟ 
Την Κυριακή του Πάσχα 28 Απριλίου 2019, και ώρα 11:15 π.μ., θα 
βρίσκεται στο Κοιμητήριο ο Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος για να τε-
λέσει Αναστάσιμο Τρισάγιο.  
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