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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ  &  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
 

 

Κυριακή,   23 Φεβρουαρίου, 2020 

Απόκρεω - 9:00 π.μ. – 12:30 μ.μ .,  Όρθρος  Θεία Λειτουργία  

Ο καφές προσφέρεται από το Συμβούλιο 

 

Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου, 2020 

Εύρεση Τιμίας Κεφαλής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου 

  9:00 π.μ. - Όρθρος, Θεία Λειτουργία 

 

Τρίτη,  25 Φεβρουαρίου, 2020 

6:00 μ.μ. – Παράκληση  

 

Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου, 2020 

4:30 μ.μ. - 6:15 μ.μ. Ελληνικό Σχολείο  

 Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου, 2020 

4:30 μ.μ. - 6:30 μ.μ. Ελληνικό Σχολείο  

 Σάββατο,  29 Φεβρουαρίου, 2020  

Β’ Ψυχοσάββατο - ‘Οσιος Κασιανός 

9:00 π.μ.—11:30 π.μ.  Όρθρος, Θεία Λειτουργία  

 
   

Κυριακή 1η Μαρτίου, 2020 

Της Τυροφάγου 

9:00 π.μ. – 12:30 μ.μ .,  Όρθρος  Θεία Λειτουργία  

Ο καφές προσφέρεται από την Φιλόπτωχο 

  

 
 

    SCHEDULE  OF   SERVICES  AND   EVENTS 
Sunday, February 23, 2020  

Judgment Sunday (Meatfare) 

 9:00 a.m. - 12:30 p.m. Orthros, D. Liturgy 

Coffee is offered by the Board 

 

 Monday, February 24, 2020 

First & Second Finding of Head of John the Baptist 

 9:00 a.m. - Orthros, Divine Liturgy 
 

Tuesday, February 25, 2020 

6:00 p.m. - Paraklisis 
  

 Wednesday, February 26, 2020 

4:30 p.m. - 6:15 p.m. Greek School  

  

  

Friday, February 28, 2020 

4:30 p.m. - 6:30 p.m. Greek School  

  

Saturday, February 29, 2020 

B’ Saturday of the Souls - John Cassian the Confessor 

 9:00 a.m. - 11:30 a.m.  Orthros, D. Liturgy 
  

  

Sunday, March 1st, 2020  

Forgiveness - Sunday Cheesefare 

 9:00 a.m. - 12:30 p.m. Orthros, D. Liturgy 

Coffee is offered by the Philoptochos 

  



Πρὸς Κορινθίους α' 8:8-13, 9:1-2 

 

 

 

 

Πρὸς Κορινθίους α' 8:8-13, 9:1-2 τὸ ἀνάγνωσμα 

Ἀδελφοί, βρῶμα ἡμᾶς οὐ παρίστησιν τῷ θεῷ· οὔτε γὰρ ἐὰν 

φάγωμεν περισσεύομεν, οὔτε ἐὰν μὴ φάγωμεν ὑστερούμεθα. 

Βλέπετε δὲ μήπως ἡ ἐξουσία ὑμῶν αὕτη πρόσκομμα γένηται 

τοῖς ἀσθενοῦσιν. Ἐὰν γάρ τις ἴδῃ σε τὸν ἔχοντα γνῶσιν ἐν 

εἰδωλείῳ κατακείμενον, οὐχὶ ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀσθενοῦς 

ὄντος οἰκοδομηθήσεται εἰς τὸ τὰ εἰδωλόθυτα ἐσθίειν; Καὶ 

ἀπολεῖται ὁ ἀσθενῶν ἀδελφὸς ἐπὶ τῇ σῇ γνώσει, διʼ ὃν 

Χριστὸς ἀπέθανεν; Οὕτως δὲ ἁμαρτάνοντες εἰς τοὺς 

ἀδελφούς, καὶ τύπτοντες αὐτῶν τὴν συνείδησιν ἀσθενοῦσαν, 

εἰς Χριστὸν ἁμαρτάνετε. Διόπερ εἰ βρῶμα σκανδαλίζει τὸν 

ἀδελφόν μου, οὐ μὴ φάγω κρέα εἰς τὸν αἰῶνα, ἵνα μὴ τὸν 

ἀδελφόν μου σκανδαλίσω. Οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος; Οὐκ εἰμὶ 

ἐλεύθερος; Οὐχὶ Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν κύριον ἡμῶν ἑώρακα; 

Οὐ τὸ ἔργον μου ὑμεῖς ἐστε ἐν κυρίῳ; Εἰ ἄλλοις οὐκ εἰμὶ 

ἀπόστολος, ἀλλά γε ὑμῖν εἰμι· ἡ γὰρ σφραγὶς τῆς ἐμῆς 

ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστε ἐν κυρίῳ. 

 

St. Paul's First Letter to the Corinthians 8:8-13; 9:1-2  
  

 
 

 

The reading is from St. Paul's First Letter to the 
Corinthians 8:8-13; 9:1-2 
 

Brethren, food will not commend us to God. We are no 
worse off if we do not eat, and no better off if we do. 
Only take care lest this liberty of yours somehow become 
a stumbling block to the weak. For if any one sees you, a 
man of knowledge, at table in an idol's temple, might he 
not be encouraged, if his conscience is weak, to eat food 
offered to idols? And so by your knowledge this weak 
man is destroyed, the brother for whom Christ died. 
Thus, sinning against your brethren and wounding their 
conscience when it is weak, you sin against Christ. 
Therefore, if food is a cause of my brother's falling, I will 
never eat meat, lest I cause my brother to fall. 

Am I not free? Am I not an apostle? Have I not seen Jesus 
our Lord? Are not you my workmanship in the Lord? If to 
others I am not an apostle, at least I am to you; for you are 
the seal of my apostleship in the Lord. 

  

 

 

Προκείμενον. Ήχος δ'.  
ΨΑΛΜΟΙ 146.5;134.3 

Μέγας ὁ Κύριος ἡμῶν, καὶ μεγάλη ἡ ἰσχὺς ἀὐτοῦ. 
Στίχ. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον, ὅτι ἀγαθός. 

Prokeimenon. Mode 4.  
Psalm 146.5;134.3 

Great is our Lord, and great is his power. 
Verse: Praise the Lord, for the Lord is good. 



Ἐκ τοῦ Κατὰ Ματθαῖον 25:31-46 Εὐαγγελίου τὸ Ἀνάγνωσμα  

Εἶπεν ὁ Κύριος· Ὅταν δὲ 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 ἀφορίζει τὰ πρόβατα 

ἀπὸ τῶν ἐρίφων, καὶ στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, τὰ δὲ 

ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων. τότε ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ· δεῦτε 

οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην 

ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. ἐπείνασα γάρ, καὶ ἐδώκατέ 

μοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καὶ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην, καὶ συνηγάγετέ 

με, γυμνός, καὶ περιεβάλετέ με, ἠσθένησα, καὶ ἐπεσκέψασθέ με, ἐν 

φυλακῇ ἤμην, καὶ ἤλθετε πρός με. τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ 

δίκαιοι λέγοντες· κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα 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 

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 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. 

 The Gospel According to Matthew 25:31-46  
  
The Lord said, "When the Son of man comes in his glory and all the 

holy angels with him, then he will sit on his glorious throne. Before 

him will be gathered all the nations, and he will separate them one 

from another as a shepherd separates the sheep from the goats, and 

he will place the sheep at his right hand, but the goats at the left. 

Then the king will say to those at his right hand, 'Come, O blessed 

of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the 

foundation of the world; for I was hungry and you gave me food, I 

was thirsty and you gave me drink, I was a stranger and you 

welcomed me, I was naked and you clothed me, I was sick and you 

visited me, I was in prison and you came to me.' Then the righteous 

will answer him, 'Lord, when did we see you hungry and feed you, 

or thirsty and give you drink? And when did we see you a stranger 

and welcome you, or naked and clothe you? And when did we see 

you sick or in prison and visit you?' And the King will answer them, 

'Truly, I say to you, as you did it to one of the least of these my 

brethren, you did it to me.' Then he will say to those at his left hand, 

'Depart from me, you cursed, into the eternal fire prepared for the 

devil and his angels; for I was hungry and you gave me no food, I 

was thirsty and you gave me no drink, I was a stranger and you did 

not welcome me, naked and you did not clothe me, sick and in 

prison and you did not visit me.' Then they also will answer, 'Lord, 

when did we see you hungry or thirsty or a stranger or naked or sick 

or in prison, and did not minister to you?' Then he will answer them, 

'Truly, I say to you, as you did it not to one of the least of these, you 

did it not to me.' And they will go away into eternal punishment, but 

the righteous into eternal life." 



First and second finding of the Honorable Head of the  

Holy Glorious Prophet, Forerunner, 

 and Baptist of the Lord, John 

After the Beheading of the Holy Prophet, Forerunner and Baptist 
John (August 29), his body was buried by disciples in the 
Samarian city of Sebaste, and his venerable head was hidden by 
Herodias in an unclean place. Saint Joanna (June 27), the wife of 
King Herod’s steward Chuza (Luke 8:3), secretly took the holy 
head and placed it into a vessel and buried it on the Mount of 
Olives in one of Herod’s properties.  

After many years, this property passed into the possession of a 
government official who became a monk with the name of 
Innocent. He built a church and a cell there. When they started to 
dig the foundation, the vessel with the venerable head of John the 
Baptist was uncovered. Innocent recognized its great holiness 
from the signs of grace emanating from it. Thus occurred the First 
Finding of the Head. Innocent preserved it with great piety, but 
fearful that the holy relic might be abused by unbelievers, before 
his own death he again hid it in that same place, where it was 
found. Upon his death the church fell into ruin and was destroyed.  

During the days of Saint Constantine, the Great (May 21), when 
Christianity began to flourish, the holy Forerunner appeared twice 
to two monks journeying to Jerusalem on pilgrimage to the holy 
places, and he revealed the location of his venerable head.  

The monks uncovered the holy relic and, placing it into a sack of 
camel-hair, they proceeded homewards. Along the way they 
encountered an unnamed potter and gave him the precious burden 
to carry. Not knowing what he was carrying, the potter continued 
on his way. But the holy Forerunner appeared to him and ordered 
him to flee from the careless and lazy monks, with what he held 
in his hands. The potter concealed himself from the monks and at 
home he preserved the venerable head with reverence. Before his 
death he placed it in a water jug and gave it to his sister. From that 
time the venerable head was successively preserved by devout 
Christians, until the priest Eustathius (infected with the Arian  

heresy) came into possession of it. He beguiled a multitude of the 
infirm who had been healed by the holy head, ascribing their cures 
to the fact that it was in the possession of an Arian. When his 
blasphemy was uncovered, he was compelled to flee. After he 
buried the holy relic in a cave, near Emesa, the heretic intended 
to return later and use it for disseminating falsehood. God, 
however, did not permit this. Pious monks settled in the cave, and 
then a monastery arose at this place. In the year 452 Saint John 
the Baptist appeared to Archimandrite Marcellus of this 
monastery, and indicated where his head was hidden. This 
became celebrated as the Second Finding. The holy relic was 
transferred to Emesa, and later to Constantinople.  

Εύρεση Τιμίας κεφαλής - Αγίου Ιωάννη, προφήτου, 

προδρόμου και βαπτιστού 
  

Όταν αποκεφαλίσθηκε από τον Ηρώδη ο Άγιος Ιωάννης ο 

Πρόδρομος, η τιμία κεφαλή αυτού τοποθετήθηκε μέσα σε αγγείο 

από όστρακο. 

Η πρώτη εύρεση έγινε στη Μαχαιρούντα, γύρω από το χώρο που 

ήταν το ανάκτορο του Ηρώδη. Αφού η Ηρωδιάδα πήρε την 

αποτρόπαια ευχαρίστηση να δει επί πίνακι την αιμόφυρτη κεφαλή 

του Ιωάννη του Προδρόμου, διέταξε να τη θάψουν σ’ ένα μέρος 

εκεί κοντά. 

Στον τόπο εκείνο έμεινε θαμμένη, ώσπου την ανακάλυψαν δύο 

μοναχοί από την Ανατολή, στους οποίους επανειλημμένα φάνηκε 

σε όνειρο ο Πρόδρομος, οι οποίοι είχαν αναχωρήσει για τα 

Ιεροσόλυμα με σκοπό να προσκυνήσουν τον τάφο του Κυρίου, 

αγγέλλοντας σε αυτούς που βρίσκεται η τιμία κεφαλή του. Κι 

εκείνοι, αφού την βρήκαν, την είχαν με τιμές. Από αυτούς την 

παρέλαβε κάποιος κεραμεύς και την μετέφερε στην πόλη των 

Εμεσηνών.  Όταν όμως πέθανε την κληροδότησε στην αδελφή 

του. Και από τότε διαδοχικά περιήλθε σε πολλούς, για να 

καταλήξει στα χέρια κάποιου ιερομονάχου αρειανού που 

ονομαζόταν Ευστάθιος και εφύλαξε την τιμία κάρα σε σπήλαιο. 

Από εκεί, μεταφέρθηκε επί Ουάλεντος (364 - 378 μ.Χ.), στο 

http://www.sophia-ntrekou.gr/2014/04/trisdiastati-periHgisi-stoys-agioys-topoys.html
http://www.sophia-ntrekou.gr/2013/05/blog-post_178.html


Παντείχιον της Βιθυνίας μέχρι που ο Θεοδόσιος ο Μέγας (379 - 

395 μ.Χ.) ανεκόμισε αυτή στο Έβδομο της 

Κωνσταντινουπόλεως, όπου ανέγειρε μέγα και περικαλλέστατο 

ναό. Βεβαίως, περί της ευρέσεως της τιμίας κεφαλής του 

Προδρόμου υπάρχουν και άλλες αντιφατικές παραδόσεις. Κατ' 

άλλη εκδοχή η τιμία κάρα βρέθηκε στην Έμεσα το 458 μ.Χ., επί 

βασιλείας Λέοντος Α' (457 - 474 μ.Χ.), ενώ άλλοι δέχονται ότι 

αυτή βρέθηκε το 760 μ.Χ. και μεταφέρθηκε στο ναό του Αγίου 

Ιωάννου του Προδρόμου στην Έμεσα. Από εκεί μετακομίσθηκε 

στην Κωνσταντινούπολη, επί βασιλείας Μιχαήλ Γ' (842 - 867 

μ.Χ.) και πατριαρχίας Ιγνατίου. 

Περί των ιερών λειψάνων του Τιμίου Προδρόμου βρίσκουμε 

ειδήσεις και σε διαφόρους χρονογράφους. Ο Ζωναράς αναφέρει 

ότι το 968 μ.Χ. ο Νικηφόρος Φωκάς βρήκε στην Έδεσσα της 

Μεσοποταμίας «βόστρυχον τοῦ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου αἵματι 

περφυμένον», που μετακόμισε στην Κωνσταντινούπολη. Πέντε 

χρόνια νωρίτερα το μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη από τη 

Βέροια της Συρίας, περί τον Απρίλιο του 963 μ.Χ., μέρος του 

ιματίου του Τιμίου Προδρόμου. Σύμφωνα με άλλη μαρτυρία ο 

Νικηφόρος Φωκάς βρήκε στην Κρήτη το ένδυμα του Προφήτη 

από τρίχες καμήλας. Η τιμία κεφαλή του Βαπτιστή Ιωάννη, ενώ 

ήταν πολλά χρόνια κρυμμένη, φάνηκε μέσα στη γη, όπως 

διακρίνεται ο χρυσός από τα άλλα κοινά μέταλλα. Όμως, δεν ήταν 

κλεισμένη μέσα σε ειδική στάμνα όπως πρώτα, αλλά βρισκόταν 

μέσα σε άργυρό αγγείο και σε τόπο Ιερό. Η εύρεση αυτή έγινε 

από κάποιο ιερέα στα Κόμανα της Καππαδοκίας. Από εκεί 

μετακόμισαν το Ιερό λείψανο στην Κωνσταντινούπολη, όπου η 

υποδοχή έγινε με μεγάλη επισημότητα. Ο τότε πιστότατος 

βασιλιάς και ο Πατριάρχης με όλο τον ορθόδοξο λαό, 

υποδέχθηκαν με πολλή χαρά την τιμία κεφαλή του Προδρόμου. 

Έπειτα, με ευλάβεια την προσκύνησαν και την τοποθέτησαν σε 

τόπο Ιερό. Έτσι, επαληθεύεται ο λόγος του ψαλμωδού Δαυίδ: 

"Φυλάσσει Κύριος πάντα τα οστά αυτών, εν εξ αυτών ου 

συντριβήσεται". Ο Κύριος, δηλαδή, φυλάσσει όλα τα οστά των 

δικαίων, και ούτε ένα από αυτά δε θα συντριβεί. 

 Η Κυριακή της Απόκρεω – Η Μέλλουσα Κρίση 

εορτάζεται 56 ημέρες πριν το Άγιο Πάσχα 

 

Ο Παράδεισος: Η ώρα είναι μοναδική και συγκλονιστική. Ο 

Θεάνθρωπος Κύριος έρχεται μέσα στη θεϊκή του δόξα για να 

κρίνει την ανθρωπότητα. Τον συνοδεύουν οι αμέτρητες στρατιές 

των αγίων αγγέλων. Μπροστά στον ένδοξο θεϊκό του θρόνο 

έχουν συγκεντρωθεί όλοι οι άνθρωποι όλων των αιώνων. Κι ο 

μέγας Κριτής χωρίζει τους ανθρώπους, όπως ο βοσκός χωρίζει τα 

πρόβατα από τα γίδια. Στα δεξιά του βάζει τους δίκαιους και στα 

αριστερά του τους αμετανόητους αμαρτωλούς. Εκείνη τη φοβερή 

ώρα ακούγεται η θεϊκή φωνή του ουρανίου Κριτού προς τους 

δικαίους: Ελάτε, οι ευλογημένοι του Πατρός μου, να 

κληρονομήσετε τη Βασιλεία που είναι ετοιμασμένη για εσάς από 

τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος. Διότι πείνασα και μου δώσατε 

τροφή, δίψασα και μου δώσατε νερό, ήμουν ξένος και με 

φιλοξενήσατε, γυμνός και με ντύσατε, άρρωστος και με 

επισκεφθήκατε, φυλακισμένος και ήλθατε να με 

παρηγορήσετε.Και οι δίκαιοι με έκπληξη και απορία θα πουν: 

Κύριε, πότε Σε είδαμε πεινασμένο, διψασμένο, ξενιτεμένο, 

γυμνό, άρρωστο, φυλακισμένο και Σου δείξαμε αγάπη; Και θα 

αποκριθεί ο Κριτής: Εφόσον το κάνατε στους άσημους αδελφούς 

μου, είναι σαν να το κάνατε σε μένα. Ελάτε λοιπόν στη Βασιλεία 

μου.     

Πώς όμως θα είναι αυτή η Βασιλεία του Θεού; Όποιες λέξεις κι 

αν χρησιμοποιήσουμε δεν θα μπορέσουμε να περιγράψουμε την 

ασύλληπτη ωραιότητα της Βασιλείας των ουρανών, όπως 

ακριβώς ένας εκ γενετής τυφλός δεν μπορεί να περιγράψει την 

ωραιότητα της φύσεως. Η Αγία Γραφή βέβαια παρουσιάζει 

συμβολικές εικόνες του Παραδείσου, ο απόστολος Παύλος 

τονίζει ότι σαν αυτά που ετοίμασε ο Θεός γι’ αυτούς που Τον 

http://www.sophia-ntrekou.gr/2014/08/stin-apotomi-agiou-iwannou-tou-prodromou


αγαπούν, «ὀφθαλμός οὐκ εἶδε καί οὖς οὐκ ἤκουσε καί ἐπί καρδίαν 

ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη» (Α’ Κορ. β’ 9). Η ζωή του Παραδείσου όχι 

μόνο εν μπορεί να περιγραφεί, αλλά ούτε και να συγκριθεί με 

καμιά άγια χαρά του κόσμου αυτού. Από τη ζωή εκείνη θα 

απουσιάζει κάθε «ὀδύνη, λύπη καί στεναγμός». Εκεί δεν θα 

υπάρχουν αδικίες, αρρώστιες, θάνατος. Εκεί θα έχουν σβήσει όλα 

τα πάθη. Εκεί όλα θα είναι γεμάτα χαρά. Όλα θα είναι φως. Η 

μεγαλύτερη όμως χαρά και ευτυχία μας θα είναι ότι θα βλέπουμε 

διαρκώς «πρόσωπον προς πρόσωπον» το απαστράπτον πρόσωπο 

του Χριστού.  Τα μάτια μας δεν θα χορταίνουν να βλέπουν τη 

δόξα του· τα αυτιά μας να ακούν τη φωνή του και τις γλυκύτατες 

ψαλμωδίες των αγγέλων και των αγίων, το στόμα μας να 

δοξολογεί ακατάπαυστα τον βασιλέα μας· τα χέρια μας να 

υψώνονται προς Αυτόν.  

 να δοξολογεί ακατάπαυστα τον βασιλέα μας· τα χέρια μας να 

υψώνονται προς Αυτόν. Εκεί θα λάμπουμε όλοι όπως ο ήλιος και 

θα μοιάζουμε στη μορφή και τη δόξα με τον Χριστό μας. Εκεί θα 

γίνουμε κατά χάριν θεοί. Εκεί… Αλλά μέχρι να φθάσουμε εκεί, 

ας στραφούμε προς τα εκεί κάθε μέρα το νου μας κι ας 

πλημμυρίσει την καρδιά μας ο πόθος της Βασιλείας του Θεού. 

Η κόλαση: 

Κατόπιν ο Κύριος θα στρέψει το βλέμμα Του αριστερά στους 

αμετανόητους αμαρτωλούς και θα τους πει: Φύγετε από κοντά 

μου στο πυρ το αιώνιο, που έχει ετοιμαστεί για τον διάβολο και 

τους δαίμονες. Διότι επείνασα, και δεν μου δώσατε τροφή, 

δίψασα, και δεν μου δώσατε νερό, ήμουν ξένος, και δεν με 

φιλοξενήσατε, γυμνός και δεν με ντύσατε, άρρωστος, και δεν με 

επισκεφθήκατε, φυλακισμένος, και δεν ήλθατε να με 

παρηγορήσετε. 

Τότε αυτοί θα Του αποκριθούν: Πότε Σε είδα, Κύριε, πεινασμένο, 

διαψασμένο, ξενιτεμένο, γυμνό, άρρωστο, φυλακισμένο και δεν 

Σε υπηρετήσαμε; Και ο Κριτής θα τους απαντήσει: Καθετί που 

δεν κάνατε στους άσημους αδελφούς μου, ούτε σε μένα το 

κάνατε. Τότε θα φύγουν αυτοί στην αιώνια κόλαση. 

Πώς θα ζουν αλήθεια οι άνθρωποι στην αιώνια κόλαση; Ό,τι και 

να πει κανείς, ελάχιστα μπορεί να περιγράψει τη φρίκη της 

κολάσεως. Εκεί οι κολασμένοι θα υποφέρουν φρικτά. Θα 

δοκιμάζουν οδυνηρούς πόνους, ακατάπαυστη δίψα, αφόρητη 

αγωνία, τύψεις βασανιστικές, απελπισία και θάνατο. Διότι θα 

είναι περικυκλωμένοι από τους μισάνθρωπους δαίμονες και από 

όλους τους κολασμένους ανθρώπους. Επιπλέον θα βλέπουν 

αιωνίως μέσα τους τα αποτυπώματα των αμαρτιών τους, και η 

ντροπή που θα δοκιμάζουν θα είναι φοβερή. Θα υποφέρουν 

ακόμη, διότι θα στερούνται όλα εκείνα τα οποία απήλαυσαν στην 

επίγεια ζωή τους. 

Το μεγαλύτερο όμως μαρτύριο των κολασμένων θα είναι ότι θα 

ζουν χωρίς Θεό. Και μία μόνο ακτίνα της δόξας του αν είχαν, 

αμέσως ο άδης θα γινόταν Παράδεισος! Οι κολασμένοι θα 

υποφέρουν μακριά από την αγάπη του Θεού. Και δεν υπάρχει 

μεγαλύτερη φρίκη από την αιωνιότητα νωρίς τον Χριστό! Δεν 

υπάρχει μεγαλύτερη κόλαση από το να χάσουμε την Χριστό, ο 

Οποίος είναι όλος φως, όλος ζωή, όλος ωραιότητα.  Εκείνο 

λοιπόν το οποίο πρέπει κυρίως να φοβόμαστε ως προς την 

κόλαση είναι η αιώνια στέρηση της αγάπης του Θεού. Γι’ αυτό ας 

αγαπήσουμε από τώρα τον Κύριο και τις άγιες και σωτήριες 

εντολές του κι ας αγωνιζόμαστε καθημερινά να ζούμε όπως θέλει 

Εκείνος. Για να αντικρίσουμε κι εμείς το ολοφώτεινο πρόσωπό 

του και να ακούσουμε τη γλυκύτατη φωνή του να μας καλεί 

κοντά του. 



  

Sunday of the Last Judgment 

 

The Sunday of the Last Judgment or Meatfare 

Sunday is the third Sunday using the Lenten Triodion, 

the liturgical book used in the services of Great Lent. It 

is the Sunday after the Sunday of the Prodigal Son and 

Sunday before Forgiveness Sunday. This is the third 

week of the pre-Lenten start of the Easter cycle of 

worship in the Orthodox Church. This Sunday is called 

Meatfare Sunday since it is traditionally the last day 

before Easter for eating meat. Orthodox Christians 

observe a fast from meat all week, but still eat dairy 

products and eggs till the start of Great Lent. The Gospel 

reading this Sunday remembers Christ's parable of the 

Last Judgment (Matthew 25:31-46). This adds to the 

previous pre-Lent Sundays and teaches that it is not 

enough to see Jesus, to see ourselves as we are, and to 

come home to God as his prodigal sons. The Church 

teaches that, in addition, one must also be God’s sons by 

following Christ, his only-begotten divine Son, and by 

seeing Christ in everyone and by serving Christ through 

them. Salvation and final judgment will depend upon 

deeds, not merely on intentions or even on the mercies 

of God apart from personal cooperation and obedience. 

All piety and prayer is ultimately directed towards the 

goal of serving Christ through his people.  
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SUNDAY, February 16, 2020   

 Sunday of the Prodigal Son  
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SUNDAY, February 23, 2020   

 Judgment Sunday (Meatfare)  

 

   ΚΥΡΙΑΚΗ, 23 Φεβρουαρίου, 2020  

 Απόκρεω    

 

 

 

 

 

 

 MEMORIAL   SERVICES –ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ 

 

9 μήνες:  Σταματούλα Πετράκη  

9 months:  Stamatoula Petrakis 
  

 

 

SACRAMENTS— ΜΥΣΤΗΡΙΑ 

 
3:00 p.m. Baptism 

  

  

 Carlos Alberto Giraldo Jr., M/M 
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