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Light a Candle & Say a Prayer at  

Ascension Church, Fairview, NJ 
 

“I am the light of the world; 

 he who follows me will not walk in darkness 

but will have the light of life.” (John 8:12) 
 

To light a candle, please click the link below 

 and after you select the candle(s) 

that you would like us to light and before pressing the 

"Place Order" button, 

please submit the names of your loved ones,  

those who are alive and/or those 

who have departed this life.  

Your candles will be lit at the next Liturgy or service. 

Thank you and God bless! 

http://ascensionfairviewnj.square.site/ 
 

For all other donations: 

https://tithe.ly/give_new/www/#/tithely/give-one-

time/305721?widget=1 
 

http://ascensionfairviewnj.square.site/
https://tithe.ly/give_new/www/#/tithely/give-one-time/305721?widget=1
https://tithe.ly/give_new/www/#/tithely/give-one-time/305721?widget=1


Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Ω Ν   
 

Κυριακή, 7 Μαρτίου, 2021 

Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω 

8:30 π.μ. – 11:30 π.μ. Όρθρος, Θεία Λειτουργία 

Κατηχητικό Σχολείο 
 
 

Τρίτη,  9 Μαρτίου, 2021 

40 Μάρτυρες εν Σεβαστεία 

9:00 π.μ. – 10:30 π.μ. Όρθρος, Θεία Λειτουργία 

6:00 μ.μ. – Παράκληση  

 

Τετάρτη,   10 Μαρτίου, 2021 

Ελληνικό Σχολείο – Διαδικτυακή διδασκαλία 

  
 

Παρασκευή,   12 Μαρτίου, 2021 

Ελληνικό Σχολείο – Διαδικτυακή διδασκαλία 

 
 

Σάββατο,   13  Μαρτίου, 2021 

Β’ Ψυχοσάββατο 

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

 
 

Κυριακή, 14 Μαρτίου, 2021 

Κυριακή τῆς Τυροφάγου 

8:30 π.μ. – 11:30 π.μ. Όρθρος, Θεία Λειτουργία 

6:00 μ.μ. – 7:00 μ.μ. Εσπερινός της Συγχωρήσεως 

 

 

 

 

S C H E D U L E  O F   S E R V I C E S 
 

Sunday, March 7, 2021  

Judgment Sunday (Meatfare Sunday) 

8:30 a.m. - 11:30 a.m. Orthros, Divine Liturgy 

Catechism School 
 

Tuesday, March 9, 2021 

40 Martyrs of Lake Sebaste 

9:00 a.m. - 10:30 a.m. Orthros, Divine Liturgy 

6:00 p.m. Paraklisis 

 

Wednesday, March 10, 2021 

Greek School Virtual Teaching 
 

Friday, March 12, 2021 

Greek School Virtual Teaching 

 

Saturday, March 13, 2021 

2nd  Saturday of the Souls 

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

 

Sunday, March 14, 2021  

Forgiveness Sunday - Cheesefare 

8:30 a.m. - 11:30 a.m. Orthros, Divine Liturgy 

6:00 p.m. – 7:00 p.m. Vespers of Forgiveness 

 

 

 



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. 

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. 

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. 

 

 

 



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." 

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. 



40 Martyrs of Sebastia 

 

These holy Martyrs, who came from various lands, were all 

soldiers under the same general. Taken into 

custody for their faith in Christ, and at first interrogated by cruel 

means, they were then stripped of their clothing and cast onto the 

frozen lake which is at Sebastia of Pontus, at a time when the 

harsh and freezing weather was at its worst. They endured the 

whole night naked in such circumstances, encouraging one 

another to be patient until the end. He that guarded them, named 

Aglaius, who was commanded to receive any of them that might  

 

deny Christ, had a vision in which he saw heavenly powers 

distributing crowns to all of the Martyrs, except one, who soon 

after abandoned the contest. Seeing this, Aglaius professed 

himself a Christian and joined the Martyrs on the lake, and the 

number of forty remained complete. In the morning, when they 

were almost dead from the cold, they were cast into fire, after 

which their remains were thrown into the river. Thus they 

finished the good course of martyrdom in 320, during the reign 

of Licinius. These are their names: Acacius, Aetius, Aglaius, 

Alexander, Angus, Athanasius, Candidus, Chudion, Claudius, 

Cyril, Cyrion, Dometian, Domnus, Ecdicius, Elias, Eunoicus, 

Eutyches, Eutychius, Flavius, Gaius, Gorgonius, Helianus, 

Heraclius, Hesychius, John, Lysimachus, Meliton, Nicholas, 

Philoctemon, Priscus, Sacerdon, Severian, Sisinius, Smaragdus, 

Theodulus, Theophilus, Valens, Valerius, Vivianus, and 

Xanthias. 

 

 

 

 



Οι Άγιοι 40 Μάρτυρες εν Σεβαστεία 

Οι άγιοι 40 Μάρτυρες καταγόντουσαν από διάφορες πατρίδες. Όλοι 

ήσαν στρατιώτες, κάτω από ένα στρατηγό, και έδρασαν στα χρόνια του 

βασιλιά Λικινίου κατά το έτος 320 μ.Χ. Αυτοί οι στρατιώτες του 

Χριστού συνελήφθηκαν, επειδή ήσαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί και 

ομολόγησαν δημόσια την πίστη τους προς τον Χριστό. Αφού 

εξετάσθηκαν στο στρατιωτικό δικαστήριο, τους αλυσόδεσαν με βαριές 

αλυσίδες και τους φυλάκισαν. Κατόπιν και ενώ οι ειδωλολάτρες 

έριχναν πέτρες στα πρόσωπα και τα στόματα των μαρτύρων, δεν τους 

κτυπούσαν παρά μόνον γύριζαν και κτυπούσαν εκείνους που τις 

έριχναν. Στη συνέχεια, επειδή ο χειμώνας εκείνης της χρονιάς ήταν 

τρομερός και κρύο και πάγος πολύς έπεσε στη πόλη της Σεβάστειας, οι 

άγιοι καταδικάσθηκαν να ριχθούν ολόγυμνοι μέσα στη λίμνη της 

πόλης. 

Οι άγιοι οδηγήθηκαν στη λίμνη. Πλησίον της λίμνης υπήρχε ένα 

λουτρό στο οποίο οι ειδωλολάτρες άναψαν μεγάλη φωτιά, για να 

δελεάσουν τους μάρτυρας. Όποιος, λοιπόν, ήθελε να απαρνηθεί τον 

Χριστό θα μπορούσε να ζεσταθεί και να σώσει την ζωή του. Οι 

στρατιώτες του βασιλιά έριξαν τους μάρτυρες μέσα στα παγωμένα 

νερά της λίμνης. Το κρύο ήταν τόσο σκληρό, που τα πάντα πάγωναν. 

Αυστυχώς, μέσα απ’ αυτό το μαρτύριο ένας από τους 40 λιγοψύχησε 

και απαρνήθηκε τον Χριστό. Μπαίνοντας όμως μέσα στο λουτρό από 

το πολύ κρύο στη απότομη ζέστη πέθανε αμέσως. Ο φύλακας, που 

παρακολουθούσε όσα συνέβαιναν, πήδηξε μέσα στη λίμνη 

ομολογώντας πίστη στο Χριστό. Αυτό το έκανε, διότι, καθ’ όλη τη 

διάρκεια της νύκτας έβλεπε ένα ουράνιο φως να φωτίζει όλη τη λίμνη,  

 

όπου ήσαν οι μάρτυρες και 40 λαμπρά στεφάνια επάνω στα κεφάλια 

των μαρτύρων. Όταν ο ένας αποστάτησε, είδε να απομακρύνεται και 

το στεφάνι του. Βλέποντας, λοιπόν, όλο αυτό μεγαλείο, πήδηξε μέσα 

στη λίμνη ομολογώντας πίστη στο Χριστό. 

Οι μάρτυρες υπέφεραν αυτό το σκληρό μαρτύριο όλη τη νύκτα. Όταν 

ξημέρωσε, επειδή ήσαν λιποθυμισμένοι, σύντριψαν τα σκέλη τους και 

ο βασιλιάς διέταξε να κάψουν τα σώματά τους. Έτσι, φόρτωσαν τα 

σώματα των αγίων μαρτύρων επάνω σε άμαξα. 

Ανάμεσα στους 40 Μάρτυρες υπήρξε ένας, ο νεαρότερος όλων, που 

ονομαζόταν Μελίτων. Αυτός ο νέος υπέστη με καρτερία τα βάσανα 

υπέρ του Χριστού. Δεν λιγοψύχησε, δεν υπέκυψε, δεν υποχώρησε. 

Έμεινε πιστός, αλλά, λόγω του νεαρού της ηλικίας, ο βασιλιάς τον 

ευσπλαγχνίσθηκε και τον χάρισε στη μητέρα του με την ελπίδα, ότι θα 

ζήσει και θα απαρνηθεί αργότερα την πίστη στο Χριστό. Όμως, η 

ηρωική και πιστή στο Χριστό μητέρα, βλέπουσα το παιδί της ακόμη 

ζωντανό και φοβουμένη, μήπως δειλιάσει και ευρεθεί ανάξιος της 

τιμής και της δόξας των συστρατιωτών του, στάθηκε δίπλα του και του 

έδιδε θάρρος. Προέτρεπε το παιδί της, να φανεί ανδρείος και του έλεγε: 

«Γλυκό μου παιδί, του έλεγε, παιδί ήδη του ουράνιου Πατέρα, υπέμεινε 

λίγο ακόμη, για να γίνεις τέλειος μάρτυς του Χριστού, μη φοβηθείς τα 

βάσανα. Να, ο Χριστός παρίσταται αοράτως βοηθός σου, ακόμα λίγο, 

παιδί μου, και δεν θέλεις να υποστείς άλλο θλιβερό. Όλα τα βάσανα 

πέρασαν, νίκησες όλα τα φοβερά με την ανδρεία σου χαρά πρόκειται 



να έχεις μετά απ’ αυτά και θα συμβασιλεύεις με τον Χριστό και θα 

γίνεις πρεσβευτής για την μητέρα σου». 

Βλέποντας, λοιπόν, η φιλόστοργος μητέρα, ότι οι στρατιώτες 

φόρτωσαν τα σώματα των μαρτύρων σε άμαξα και άφησαν τον γυιό 

της, με την ελπίδα ότι θα ζήσει, καταφρόνησε την σωματική της 

αδυναμία και σηκώνοντας το παιδί της ακολουθούσε πίσω από την 

άμαξα. Όταν διαπίστωσε, ότι απέθανε επάνω στους ώμους της, 

σκίρτησε από χαρά για το χαροποιό τέλος του γυιού της. Έφερε, 

λοιπόν, το ιερό λείψανό του και το τοποθέτησε επάνω στη σωρό μαζί 

με τα λείψανα των άλλων συμμαρτύρων του. 

Οι στρατιώτες άναψαν μεγάλη φωτιά και κατέκαυσαν τα σώματα των 

αγίων’ έπειτα, απ’ ό,τι απέμεινε τα έριξαν στον ποταμό από φθόνο για 

να μην τα λάβουν οι χριστιανοί. Αλλ’ ο Θεός φρόντισε και τα λείψανα 

συγκεντρώθηκαν σ’ ένα κρημνό του ποταμού, τα οποία και 

περισυνέλεξαν οι χριστιανοί και αποτελούν για όλους τους 

Ορθοδόξους πλούτο πνευματικό, ευλογία, πηγή θείας Χάριτος και 

ιαμάτων. 

Η ζωή και το μαρτύριο των Αγίων 40 Μαρτύρων μας ενθαρρύνει μέσα 

στο πνευματικό στάδιο της νηστείας. Ας μη δειλιάζουμε, αλλά με 

θάρρος και πίστη στο Σωτήρα Χριστό, ας Τον παρακαλούμε να 

ενισχύει την πίστη μας. 

 

 

 

 

Κυριακή των Απόκρεω 

 

Σήμερα, όπως είναι γνωστό, είναι η Κυριακή των Απόκρεω, η 

οποία ονομάζεται έτσι διότι σήμερα το βράδυ σταματούν οι 

χριστιανοί να τρώνε το κρέας, και από αύριο αρχίζει η εβδομάδα 

της Τυρινής, κατά την οποία τρώμε όλα τα υπόλοιπα και όλες τις 

μέρες, γίνεται δηλαδή η λεγομένη λευκή νηστεία, προκειμένου 

από την Καθαρά Δευτέρα να μπούμε στην καθ’ αυτό νηστεία. 

Ονομάζεται όμως η σημερινή ημέρα και Κυριακή της Κρίσεως, 

καθότι «μνείαν ποιούμεθα της Δευτέρας και αδεκάστου 

Παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού» και της φοβεράς 

κρίσεως που θα επακολουθήσει. 

Όταν έλθει λοιπόν ο Χριστός μας με όλη του τη θεϊκή δόξα και 

μαζί του όλοι οι άγγελοί του, τότε θα καθίσει στο θρόνο της 

άκτιστης δόξας του και θα μαζευτούν μπροστά του όλα τα έθνη, 

όλοι όσοι έζησαν μέχρι την ώρα εκείνη, και θα τους ξεχωρίσει, 



όπως ο βοσκός χωρίζει τα πρόβατα από τα κατσίκια. Τα πρόβατα 

θα τα βάλει δεξιά και τα κατσίκια αριστερά. 

Θα πει δε σε αυτούς που θα βρίσκονται δεξιά: «Ελάτε οι 

ευλογημένοι του Πατέρα μου και κληρονομήσατε τη βασιλεία 

που σας ετοιμάστηκε από την αρχή του κόσμου. Διότι πείνασα 

και μου δώσατε να φάω, δίψασα και με ποτίσατε, ήμουν ξένος 

και με περιμαζέψατε, γυμνός και με ντύσατε, άρρωστος και με 

επισκεφθήκατε, στη φυλακή και ήρθατε να με δείτε». 

Στην απορία δε των δικαίων πότε είδαν και πρόσφεραν στο 

Χριστό τα όσα προαναφέρθηκαν, θα απαντήσει: «Εφόσον τα 

κάνατε σε έναν από τους ελάχιστους αδελφούς μου, σε μένα τα 

κάνατε». 

Στους άλλους, που θα είναι στα αριστερά, θα πει: «Φύγετε από 

μένα και πηγαίνετε στην αιώνια φωτιά που ετοιμάστηκε για το 

διάβολο και τους αγγέλους του. Διότι ενώ με είδατε πεινασμένο, 

διψασμένο, ξένο, γυμνό, άρρωστο και στη φυλακή δεν μου 

προσφέρατε τίποτε». 

Και όταν τον ρωτήσουν, πότε τον είδαν σε κάποια ανάγκη και 

δεν τον εξυπηρέτησαν, θα τους απαντήσει: «Εφόσον δεν κάνατε 

το καλό σε έναν από τους άσημους αδελφούς μου, ούτε σε μένα 

το κάνατε». 

Και αυτοί μεν θα απέλθουν στην αιώνια κόλαση, οι δε δίκαιοι θα 

ζήσουν την αιώνια ζωή. 

Αυτή είναι, κάπως απλά και συνεπτυγμένα, η εικόνα της 

μέλλουσας και τελικής κρίσεως, την οποία μας έδωσε ο Χριστός, 

και ας προσπαθήσουμε τώρα να προσέξουμε και να εξηγήσουμε 

κάποια της σημεία. 

Καταρχάς, ας τονίσουμε ότι την είπε το αψευδές στόμα του 

Κυρίου μας. Αυτό σημαίνει ότι θα γίνει οπωσδήποτε. Και αυτό 

έχει μεγάλη σημασία για την πνευματική-χριστιανική μας ζωή. 

Όπως ο αθλητής έχει το νου του στον στόχο, στο τέρμα, και 

εγκρατεύεται και προπονείται για να επιτύχει αυτόν τον στόχο, 

έτσι και εμείς χρειάζεται να έχουμε συχνά-πυκνά το νου μας στο 

θάνατο και την κρίση. Να μη καλοστρωνόμαστε και 

βολευόμαστε σε αυτή τη ζωή, αλλά να προετοιμαζόμαστε για να 

δώσουμε την «καλή απολογία». Να καταστήσουμε τον εαυτό μας 

κατάλληλο για να κληρονομήσει την αιώνια, τη θεϊκή ζωή. Ή 

καλύτερα να αρχίσουμε από τώρα να ζούμε την αιώνια ζωή. Να 

φροντίσουμε, ενόσω έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά σε αυτή τη 

ζωή, να αποκτήσουμε όλα εκείνα που ζήτησε ο Χριστός 

προκειμένου να πει: «Δεύτε οι ευλογημένοι του πατρός μου, 

κληρονομήσατε την ητοιμασμένην υμίν βασιλείαν». 

Ζήτησε την αγάπη, μέσα στην οποία είναι και όλες οι άλλες 

αρετές. Για να κληρονομήσουμε τη βασιλεία του Θεού πρέπει να 

είμαστε παιδιά του και μάλιστα πραγματικά και ζωντανά. Υιός 

του Θεού αγαπητός είναι ο Χριστός. Και εμείς γινόμαστε 

αγαπητοί υιοί και θυγατέρες του Θεού, μόνο αν γίνουμε ένα με 



το Χριστό με το άγιο Βάπτισμα, και στη συνέχεια είμαστε 

ζωντανά μέλη του Σώματός του, της Εκκλησίας του, με την 

κοινωνία του Σώματος και του Αίματός του αλλά και με τις άγιες 

αρετές, και μάλιστα της ταπεινώσεως και της αγάπης. 

Και αυτά, επαναλαμβάνουμε, πρέπει να γίνουν στην παρούσα 

ζωή. Εάν δεν γίνουν εδώ, μη περιμένουμε να γίνουν εκεί. Εδώ 

είναι το στάδιο των αγώνων και της προετοιμασίας. Εδώ πρέπει 

να θεραπευτεί η ψυχή μας, από εδώ πρέπει να έχουμε αισθητή 

μέσα μας την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, τους καρπούς του 

Αγίου Πνεύματος, που πρώτος και κύριος είναι η αγάπη. Εκεί 

είναι το στάδιο της κρίσεως και της ανταποδόσεως. Της χωρίς 

τέλος θεϊκής ζωής ή της ατέλειωτης κολάσεως την οποία ζει ο 

αμετανόητος διάβολος. 

Δεύτερον. Γνωρίζουμε, ιδιαίτερα με τις παραβολές του τελώνου 

και Φαρισαίου καθώς και του ασώτου υιού, ότι ο Θεός μας είναι 

Θεός συγνώμης, ελέους, αγάπης. Πώς τώρα παρουσιάζεται ως 

αυστηρός Κριτής ο οποίος στέλνει κάποιους στο «πυρ το 

αιώνιον»; Μήπως αλλάζει ο Θεός; Ας αναφέρουμε δύο 

παραδείγματα. 

Ο ήλιος με την ακτινοβολία του φαίνεται να προκαλεί δυο 

διαμετρικά αντίθετα αποτελέσματα. Όταν πέσει πάνω στον 

σκληρό πάγο τον μαλακώνει, τον κάνει νερό. Όταν πέσει πάνω 

στη μαλακιά λάσπη τη σκληραίνει. Δεν αλλάζει ο ήλιος ούτε η 

ακτινοβολία του αλλά έχουμε διαφορετικά αποτελέσματα διότι 

αλλάζει η φύση των σωμάτων πάνω στα οποία πέφτει. 

Και κάτι πιο ανθρώπινο. Η παρουσία του ίδιου ανθρώπου 

χαροποιεί εκείνον που τον αγαπά, και στενοχωρεί, «καίει» 

εκείνον που τον μισεί, τον εχθρεύεται. 

Και ο Θεός πάντα και προς όλους είναι αγάπη. Αλλά η αγάπη του 

Θεού ευφραίνει τους αγίους, εκείνους δηλαδή που τον αγαπούν, 

και θλίβει, κατακαίει τον διάβολο διότι εχθρεύεται τον Θεό. 

Στον παρόντα αιώνα, πριν από τη Δευτέρα Παρουσία του ο 

Χριστός μακροθυμεί. Διακριτικά αποκρύπτει την παρουσία του 

και αφήνει τον καθένα να διαλέξει: το Χριστό και τη ζωή του 

Χριστού ή τη ζωή χωρίς Χριστό, τη ζωή, την κόλαση που ζει ο 

διάβολος. 

Όμως αυτό δεν μπορεί να συνεχίζεται επ’ άπειρον. Κάποτε θα 

μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Αφού καθένας 

σταθεροποιηθεί σ’ αυτό που διάλεξε, θα ξαναέλθει ο Χριστός ως 

Κύριος των πάντων, θα καταστήσει εμφανή την Παρουσία του, 

οπότε καθένας, ανάλογα με αυτό που επέλεξε και έγινε, ανάλογα 

με τη μετάνοια ή την αμετανοησία του, θα πάρει τη θέση του. 

Οι μετανοημένοι που αγάπησαν το Χριστό και τους αδελφούς 

του θα τον βλέπουν και θα χαίρονται· θα κληρονομήσουν την 

αιώνια ζωή της αγάπης του Χριστού. Οι αμετανόητοι που δεν 

θεράπευσαν την καρδιά τους, που δεν απόκτησαν την ανιδιοτελή, 

τη θυσιαστική αγάπη του Χριστού, θα έχουν σκοτάδι πνευματικό 



και κόλαση αιώνια, χωρίς τελειωμό, εφόσον «εν τω Άδη ουκ έστι 

μετάνοια». 

Αυτή την αιώνια κόλαση φοβούμενοι και την αιώνια ζωή 

αγαπώντας, ας φροντίσουμε, εκμεταλλευόμενοι τη μακροθυμία 

του αγίου Τριαδικού Θεού, ενόσω έχουμε τα μάτια ανοιχτά στην 

παρούσα ζωή, να αποκτήσουμε την αγάπη που θυσιάζεται, με τη 

φιλότιμη προσπάθειά μας και προπαντός με τη χάρη του 

Χριστού, για να αξιωθούμε της εκ δεξιών του παραστάσεως, μαζί 

με την Παναγία Μητέρα μας και με όλους τους αγίους. Αμήν. 

 

Sunday of Meatfare of the Last Judgment 

 

Today’s Gospel reading is Matthew 25:31-46, the parable of the 

Last Judgment. It reminds us that while trusting in Christ’s love 

and mercy, we must not forget His righteous judgment when He 

comes again in glory. If our hearts remain hardened and 

unrepentant, we should not expect the Lord to overlook our 

transgressions simply because He is a good and loving God. 

Although He does not desire the death of a sinner, He also expects 

us to turn from our wickedness and live (Ezek. 33:11). This same 

idea is expressed in the prayer read by the priest after the penitent 

has confessed his or her sins (Slavic practice). 

The time for repentance and forgiveness is now, in the present 

life. At the Second Coming, Christ will appear as the righteous 

Judge, “Who will render to every man according to his deeds” 

(Rom. 2:6). Then the time for entreating God’s mercy and 

forgiveness will have passed. 

As Father Alexander Schmemann reminds us in his book GREAT 

LENT (Ch. 1:4), sin is the absence of love, it is separation and 

isolation. When Christ comes to judge the world, His criterion for 

judgment will be love. Christian love entails seeing Christ in 

other people, our family, our friends, and everyone else we may 

encounter in our lives. We shall be judged on whether we have 

loved, or not loved, our neighbor. We show Christian love when  

 

we feed the hungry, give drink to the thirsty, clothe the naked, 

visit those who are sick or in prison. If we did such things for the 

least of Christ’s brethren, then we also did them for Christ 

(Mt.25:40). If we did not do such things for the least of the 

brethren, neither did we do them for Christ (Mt.25:45). 

Today is the last day for eating meat and meat products until 

Pascha, though eggs and dairy products are permitted every day 

during the coming week. This limited fasting prepares us 

gradually for the more intense fasting of Great Lent. 
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MEMORIAL   SERVICES 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ 

1 χρόνος: Ηλίας Δράμας 

1 year: Ilias Dramas 

 

3 χρόνια: Μαριάνθη Τριανταφυλλοπούλου 

3 years: Marianthie Triantafyllopoulos 
 

16 χρόνια: Γεώργιος Τριανταφυλλόπουλος 

16 years: George Triantafyllopoulos 

 

ΤΡΙΣΑΓΙO – TRISAGIO 

1 χρόνος: Θεανώ Κορώνη 

1 year: Theano Koronis 

28 χρόνια: Δαμιανός Κορώνης 

28 years: Damianos Koronis 
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