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Κ  Υ  Ρ  Ι  Α  Κ  Η    1 9    Φ  Ε  Β  Ρ  Ο  Υ  Α  Ρ  Ι  Ο  Υ    2 0 2 3 
 «Μνεία τῆς δευτέρας καὶ ἐνδόξου παρουσίας τοῦ Κυρίου 
       ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ».   
    Ἀρχίππου, Φιλήμονος καὶ Ἀπφίας (α΄ αἰών). 
    Φιλοθέης ὁσιομάρτυρος τῆς Ἀθηναίας (1589). 
 

 

Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού 
 

ποιος αγαπά το Θεό, δεν μπορεί να μην αγαπήσει και κάθε 
άνθρωπο σαν τον εαυτό του, αν και τον δυσαρεστούν τα πά-
θη εκείνων που δεν έχουν ακόμα καθαριστεί. Γι’ αυτό και χαί-
ρεται με αμέτρητη και ανέκφραστη χαρά για τη διόρθωσή τους. 
 

« ποιος με αγαπά – λέει ο Κύριος – θα τηρήσει τις ε-
ντολές Μου (Ιω. 14, 23). Και η δική Μου εντολή είναι να α-
γαπάτε ο ένας τον άλλον (Ιω. 15, 12)». Άρα λοιπόν εκείνος 
που δεν αγαπά τον πλησίον του, δεν τηρεί την εντολή του 
Κυρίου. Εκείνος που δεν τηρεί την εντολή, ούτε τον Κύριο 
μπορεί να αγαπήσει. 
 

 διάθεση της αγάπης δεν διαπιστώνεται μόνο με την 
παροχή χρημάτων, αλλά πολύ περισσότερο με τη μετάδοση 
λόγου και με τη σωματική διακονία. 
 

ργο αγάπης είναι η προς τον πλησίον ολόψυχη ευερ-
γεσία και μακροθυμία και υπομονή, και η χρήση των πραγ-
μάτων με ορθό λόγο. 
 

ν θέλεις να μην ξεπέσεις από την αγάπη του Θεού, 
μήτε  τον  αδελφό  να  αφήσεις  να κοιμηθεί   στενοχωρημένος  α- 
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ματθ. κε΄ 31-46) 
 

 

    Εἶπεν ὁ Κύριος· Ὅταν ἔλθῃ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δό-
ξῃ 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 ἀφορίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων, καὶ στήσει τὰ 
μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων. Τό-
τε ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ· Δεῦτε οἱ εὐλογημένοι 
τοῦ Πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασι-
λείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. Ἐπείνασα γάρ, καὶ ἐδώκατέ μοι 
φαγεῖν, ἐδίψησα, καὶ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην, καὶ συνηγάγε-
τέ με, γυμνός, καὶ περιεβάλετέ με, ἠσθένησα, καὶ ἐπεσκέψα-
σθέ με, ἐν φυλακῇ ἤμην, καὶ ἤλθετε πρός με. Τότε ἀποκριθή-
σονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι λέγοντες· Κύριε, πότε σε εἴδομεν πει-
νῶντα καὶ ἐθρέψαμεν, ἢ διψῶντα καὶ ἐποτίσαμεν; Πότε δέ σε 
εἴδομεν ξένον καὶ συνηγάγομεν, ἢ γυμνὸν καὶ περιεβάλομεν; 
Πότε δέ σε εἴδομεν ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ, καὶ ἤλθομεν πρός σε; 
Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾿ 
ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχί-
στων, ἐμοὶ ἐποιήσατε. Τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων· Πορεύ-
εσθε ἀπ᾿ ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοι-
μασμένον 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 περιεβά-
λετέ με, ἀσθενὴς καὶ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθέ με. Τό-
τε ἀποκριθήσονται αὐτῷ καὶ αὐτοὶ λέγοντες· Κύριε, πότε σε 
εἴδομεν πεινῶντα ἢ διψῶντα ἢ ξένον ἢ γυμνὸν ἢ ἀσθενῆ ἢ ἐν 
φυλακῇ, καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι; Τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς 
λέγων· Ἀμὴν 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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πό σένα, μήτε συ να κοιμηθείς στενοχωρημένος εναντίον 
του. Συμφιλιώσου με τον αδελφό σου και τότε πήγαινε και 
πρόσφερε στο Χριστό με καθαρή συνείδηση το δώρο της α-
γάπης (Ματθ. 5, 24), με ένθερμη προσευχή. 
 

ν εκείνος που έχει όλα τα χαρίσματα του Αγίου 
Πνεύματος, και δεν έχει αγάπη, δεν ωφελείται τίποτε σύμφω-
να με το θείο Απόστολο (Α΄ Κορ. 13, 2), πόση επιμέλεια 
πρέπει να καταβάλομε για να την αποκτήσομε; 
 

ν η αγάπη δεν κάνει κακό στον πλησίον (Ρωμ. 13, 
10), εκείνος που φθονεί τον αδελφό και λυπάται για την προ-
κοπή του και με ειρωνείες προσπαθεί να κηλιδώσει την υπό-
ληψή του ή με όποια κακοήθεια τον επιβουλεύεται, πώς αυ-
τός δεν αποξενώνεται από την αγάπη και δεν κάνει τον εαυτό 
του ένοχο για την αιώνια Κρίση; 
 

ν η αγάπη είναι το πλήρωμα του νόμου (Ρωμ. 13, 
10), εκείνος που έχει μνησικακία για τον αδελφό και κάνει 
δόλια σχέδια εναντίον του και τον καταριέται και δοκιμάζει 
χαρά για κάθε πτώση του, πώς δεν καταπατεί το νόμο και δεν 
είναι άξιος για την αιώνια κόλαση; 
 

ν εκείνος που κατηγορεί και κρίνει τον αδελφό του 
κατηγορεί και κρίνει το θείο νόμο (Ιακ. 4, 11), και ο νόμος 
του Χριστού είναι η αγάπη, πώς δεν ξεπέφτει από την αγάπη 
του Χριστού εκείνος που καταλαλεί, και δεν προξενεί ο ίδιος 
στον εαυτό του την αιώνια κόλαση; 
 

ην παραδώσεις την ακοή σου στους λόγους όποιου 
καταλαλεί, ούτε τους δικούς σου λόγους στην ακοή ενός φι-
λοκατήγορου, μιλώντας ή ακούγοντας με ευχαρίστηση κατά 
του πλησίον σου, για να μη χάσεις την θεία αγάπη και βρε-
θείς απόκληρος από την αιώνια ζωή.  
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εν έχει τέλεια αγάπη εκείνος που αλλάζει διάθεση προς 
τους ανθρώπους ανάλογα με τον χαρακτήρα τους. Τον έναν 
π.χ. τον αγαπά και τον άλλον τον μισεί, ή τον ίδιο ανθρωπο 
άλλοτε τον αγαπά και άλλοτε τον μισεί για τις ίδιες αιτίες. 
 

 τέλεια αγάπη δεν διαχωρίζει κατά τις διαθέσεις των 
επιμέρους ανθρώπων τη μία και κοινή ανθρώπινη φύση, αλ-
λά αποβλέποντας σ’ αυτήν, αγαπά εξίσου όλους τους ανθρώ-
πους. Αγαπά τους ενάρετους ως φίλους. Τους κακούς τους α-
γαπά ως εχθρούς, και τους ευεργετεί και μακροθυμεί και υ-
πομένει αν την βλάψουν, χωρίς να λογαριάζει διόλου το κα-
κό, αλλά και πάσχει για χάρη τους, αν το καλέσει η περίστα-
ση, για να τους κάνει και αυτούς φίλους, αν είναι δυνατόν. 
Αν δεν το κατορθώσει, δεν αλλάζει την διάθεσή της, αλλά 
φανερώνει τους καρπούς της αγάπης εξίσου προς όλους τους 
ανθρώπους. Γι’ αυτό και ο Κύριός μας και Θεός Ιησούς Χρι-
στός, δείχνοντας την αγάπη Του σ’ εμάς, έπαθε για χάρη ό-
λης της ανθρωπότητας και χάρισε σε όλους εξίσου την ελπί-
δα της αναστάσεως – αν και καθένας κάνει τον εαυτό του ά-
ξιο είτε για δόξα, είτε για κόλαση. 

(Πηγή: https://www.ekklisiaonline.gr) 
 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Θ.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 
Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου, Παρεκκλ. Υπαπαντής 7:00 π.μ. 
Σάββατο 25 Φεβρουαρίου, Άγ. Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
2)          ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ  ΤΗΣ  ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣ   
Την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2023 στις 6:30 μ.μ. στον Ε-
σπερινό της Συγχωρήσεως, θα χοροστατήσει ο Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης Μεσογαίας & Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος. 
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