
ΙΕΡΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ   ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ   ΚΑΙ   ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ   ΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ   ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 

 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Τ. Κ. 19003 
ΤΗΛ. / FAX: 22990 40040, e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΑΟΥ: www.agnikolaosmark.gr 



ΙΕΡΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ   ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ   ΚΑΙ   ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ   ΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

 
 

Κ  Υ  Ρ  Ι  Α  Κ  Η     2 6     Ι  Α  Ν  Ο  Υ  Α  Ρ  Ι  Ο  Υ     2 0 2 0 
 

 Ξενοφῶντος ὁσίου καὶ τῆς συνοδείας αὐτοῦ (στ΄ αἰ.)· 
 Κλήμεντος ὁσίου τοῦ Ἀθηναίου (1111).  

 

 

ο αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής προέρχεται από την A΄ 
προς Τιμόθεον επιστολή του Απ. Παύλου, που περιέχει συμβουλές 
του Αποστόλου προς τον μαθητή και συνεργάτη του Τιμόθεο, τον ο-
ποίο άφησε επίσκοπο στην Εκκλησία της Εφέσου: 
 

«Παιδί μου Τιμόθεε, αυτό που λέω είναι αλήθεια κι αξίζει να 
γίνει πέρα για πέρα αποδεκτό. Κι εμείς γι’ αυτό υπομένουμε κόπους 
και ονειδισμούς, γιατί στηρίξαμε την ελπίδα μας στον αληθινό Θεό, 
που είναι Σωτήρας όλων των ανθρώπων κι ιδιαίτερα των πιστών. Αυ-
τά να παραγγέλλεις και να διδάσκεις. Κανείς να μη σε καταφρονεί που 
είσαι ακόμη νέος. Αντίθετα, να γίνεις υπόδειγμα για τους πιστούς με 
τον λόγο, με τη συμπεριφορά σου, με την αγάπη, με την πνευματική 
ζωή, με την πίστη, με την αγνότητα. Ώσπου να έρθω, συγκέντρωσε την 
προσοχή σου στην ανάγνωση των Γραφών, στις συμβουλές και στη δι-
δασκαλία. Μην αφήνεις αχρησιμοποίητο το χάρισμα που έχεις και που 
σου δόθηκε όταν ύστερα από υπόδειξη των προφητών της Εκκλησίας 
σε χειροτόνησαν οι πρεσβύτεροι. Αυτά να έχεις στο νου σου, μ’ αυτά 
να ασχολείσαι, ώστε η πρόοδός σου να είναι φανερή σ’ όλα». 

 

το κείμενο αυτό περιγράφονται τα χαρακτηριστικά του υ-
πεύθυνου ηγέτη της Εκκλησίας, τα οποία τον καθιστούν πρότυπο 
και υπογραμμό για τους πιστούς. Εφιστά ο Παύλος την προσοχή του 
Τιμόθεου με τη φράση που χρησιμοποιεί στην αρχή της ενότητας 
και  που  τη  χρησιμοποιεί  συχνά  στις  Ποιμαντικές επιστολές του (Α΄ 
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Α΄ Τιμ. δ΄ 9-15) 
 
 

    Τέκνον Τιμόθεε, πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος· 
εἰς τοῦτο γὰρ καὶ κοπιῶμεν καὶ ὀνειδιζόμεθα, ὅτι ἠλπίκαμεν ἐ-
πὶ Θεῷ ζῶντι, ὅς ἐστι σωτὴρ πάντων ἀνθρώπων, μάλιστα πι-
στῶν. Παράγγελλε ταῦτα καὶ δίδασκε. Μηδείς σου τῆς νεότη-
τος καταφρονείτω, ἀλλὰ τύπος γίνου τῶν πιστῶν ἐν λόγῳ, ἐν 
ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ, ἐν πνεύματι, ἐν πίστει, ἐν ἁγνείᾳ. Ἕως 
ἔρχομαι, πρόσεχε τῇ ἀναγνώσει, τῇ παρακλήσει, τῇ διδασκα-
λίᾳ. Μὴ ἀμέλει τοῦ ἐν σοὶ χαρίσματος, ὃ ἐδόθη σοι διὰ προφη-
τείας μετὰ ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ πρεσβυτερίου. Ταῦτα 
μελέτα, ἐν τούτοις ἴσθι, ἵνα σου ἡ προκοπὴ φανερὰ ᾖ ἐν πᾶσιν.   
 

 

και Β΄ προς Τιμόθεον και προς Τίτον), όταν θέλει να υπογραμμίσει 
κάτι ή να παραθέσει μία παράδοση της Εκκλησίας: «Αυτό που λέω 
είναι αλήθεια κι αξίζει να γίνει πέρα για πέρα αποδεκτό». Κι αμέ-
σως αναφέρεται στους κόπους του και την ελπίδα του στον Σωτήρα 
Θεό, υπονοώντας προφανώς ότι αυτά πρέπει να χαρακτηρίζουν και 
τον παραλήπτη της επιστολής. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Θεός ονο-
μάζεται «Σωτήρας όλων των ανθρώπων», όπως σε άλλο σημείο της 
επιστολής λέγεται ότι «ο Σωτήρας μας Θεός θέλει να σωθούν όλοι 
οι άνθρωποι και να γνωρίσουν σε βάθος την αλήθεια» (Α΄ Τιμ. 2,4). 

 

τη συνέχεια του αναγνώσματος ο Παύλος δίνει τα χαρακτη-
ριστικά του ηγέτη που τον καθιστούν πρότυπο για τους χριστιανούς: 
 

 Ο Τιμόθεος ήταν νέος στην ηλικία – πράγμα το οποίο, λέ-
γει ο Παύλος, δεν αποτελεί εμπόδιο στο έργο του, εφόσον βέβαια έ-
χει τα χαρακτηριστικά που απαριθμεί στη συνέχεια, πρώτο εκ των ο-
ποίων είναι η συνεχής διδασκαλία. Ο εκκλ. ηγέτης δεν έχει μόνο 
διοικητικά καθήκοντα αλλά πρωτίστως είναι διδάσκαλος, και κανείς 
δεν μπορεί να τον υποτιμήσει για τη νεότητά του εφόσον εκτελεί 
σωστά το έργο του. 

 

  Ειδικότερα  ζητεί  ο  Απόστολος  να  είναι  υπόδειγμα  ο  Τιμό- 
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θεος στον λόγο του, ο οποίος πρέπει να είναι λόγος όχι επιφανειακός 
και άνευ περιεχομένου αλλά εμπνευσμένος από την Αγία Γραφή. 

 

 Ο λόγος δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικός εάν δεν συ-
νοδεύεται από τη σωστή «συμπεριφορά», η οποία πολλές φορές μι-
λάει πιο δυνατά από τα λόγια, όταν μάλιστα συνοδεύεται από αγάπη. 

 

 Η αγάπη, δεν αποτελεί για τον ηγέτη καθώς και για κάθε 
χριστιανό συναισθηματική ωραιολογία αλλά πράξη ζωής, που εκτεί-
νεται μέχρι και την αυτοθυσία, διότι «o καλός ποιμένας θυσιάζει τη 
ζωή του για χάρη των προβάτων», όπως λέγει ο ίδιος ο Χριστός στο 
κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, όπου και προβάλλει τον εαυτό του ως τον 
«καλό ποιμένα» (Ιω. 10,11). 

 

 Η «πνευματική ζωή» είναι η ζωή που εμπνέεται από το Ά-
γιο Πνεύμα, και έχει τους καρπούς του Πνεύματος, τους οποίους α-
παριθμεί ο Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή του: αγάπη, χαρά, 
ειρήνη, μακροθυμία, καλοσύνη, αγαθότητα, πραότητα, εγκράτεια 
(Γαλ. 5,22). 

 

 Η πίστη, που δεν είναι απλή θεωρητική παραδοχή ορισμέ-
νων χριστιανικών αρχών αλλά πλήρης και άνευ δισταγμών εμπιστο-
σύνη στον Θεό. 

 

 Η αγνότητα στον τρόπο ζωής, στις προθέσεις, στη συμπε-
ριφορά. 

 

 Η ανάγνωση των Γραφών, για την οποία γράφει ο Ιωάννης 
ο Χρυσόστομος: «Μεγάλη ασφάλεια για να μην αμαρτάνει κανείς 
είναι η ανάγνωση των Γραφών, ενώ η άγνοια της Γραφής οδηγεί σε 
γκρεμό και βάραθρο βαθύ. Αυτό γέννησε τις αιρέσεις, αυτό εισήγα-
γε τον διεφθαρμένο βίο, αυτό έφερε τα άνω κάτω» (PG 48,995). 

 

έλος, προτείνει ο Παύλος στον Τιμόθεο: 
 

 Να μην παραμελεί το χάρισμα που του δόθηκε με τη χει-
ροτονία του από τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. 
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ε την τήρηση όλων αυτών ο Τιμόθεος θα έχει «πρόοδο φα-
νερή σε όλα». 

 

ο να είναι κανείς ηγέτης στην Εκκλησία είναι έργο δύσκολο 
και υπεύθυνο, είναι παράλληλα όμως σημαντικό για τον χριστιανό 
να έχει στο πρόσωπο του ηγέτη ένα πρότυπο που θα τον εμπνέει. 

 

(Πηγή: Διακόνημα) 
   

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)    ΟΜΙΛΙΑ  ΚΑΙ  ΚΟΠΗ  ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ  ΤΗΣ  ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ 
                   ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ  ΤΟΥ  ΙΕΡΟΥ  ΝΑΟΥ  ΜΑΣ 
Η Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ιερού Ναού μας σας προσκαλεί 
στην ομιλία της κυρίας Μαρίας Μουρζά με θέμα: «Όπως μας 
αγαπάει ο Θεός…», στην κοπή της βασιλόπιτας και στον απολογι-
σμό του παρελθόντος έτους σήμερα, Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020 
και ώρα 6:00 μ.μ. Θα προηγηθεί ο Εσπερινός στις 5:30 μ.μ. Μετά 
την ομιλία και τον απολογισμό θα ακολουθήσει η κοπή της βασιλό-
πιτας στο Πνευματικό Κέντρο του Ναού μας. 
2)     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  
 

Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020, Παρεκκλήσι Οσίου Δαυίδ 7:00 π.μ. 
 

Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
 

Σάββατο 1η Φεβρουαρίου 2020, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
 

3)  ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ  
                       (ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ)                                                    
 

Σάββατο 1η Φεβρουαρίου 2020, 6:00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός 
                                                                       Εσπερινός.  
 

Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020, 7:00 π.μ.  Όρθρος & Πανηγυρική  
                                                                           Θεία Λειτουργία.  
 

4)  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Ε.Φ.Α.             
Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ι. Ναού μας διοργανώνει 
το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020 Απογευματινή Προσκυνηματική 
Εκδρομή στην Ι. Μονή Παναγίας Θεοσκεπάστου Κερατέας. Ώρα 
αναχώρησης 4:30 μ.μ. από τον Άγιο Νικόλαο. Τιμή εισιτηρίου 10 €.  
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