
ΚΤΡΗΑΚΖ ΣΖ ΑΠΟΚΡΔΧ (π. Πεξηθιήο Ρίπηζεο) ......................................................... 2 

"ρφιην ζηελ απνζηνιηθή πεξηθνπή ηεο Κπξηαθήο ηεο Απφθξεσ" ηεο Ζιηάλαο Κάνπξα, 

ζενιφγνπ. ............................................................................................................................ 5 

Υξηζηάθεο Δπζηαζίνπ: "Ζ θξίζε ηνπ Κπξίνπ" (Κπξηαθή ηεο Απφθξεσ) .......................... 8 

π. ππξίδσλαο Ησάλλνπ: "Κήξπγκα ζηελ επαγγειηθή πεξηθνπή ηεο Κπξηαθήο ηεο 

Απφθξεσ" .......................................................................................................................... 10 

π. πκεψλ Κξαγηφπνπινο: "Λίγα ιφγηα γηα ηελ αγάπε" (νκηιία εηο ηελ Κπξηαθή ηεο 

Απφθξεσ θαη ηα Φπρνζάββαηα) ....................................................................................... 13 

Άγηνο Γξεγφξηνο ν Παιακάο: "Οκηιία εηο ηελ Κπξηαθή ηεο Απφθξεσ" .......................... 23 

Αγίνπ Κπξίιινπ, Αξρηεπηζθφπνπ Ηεξνζνιχκσλ: "Οκηιία εηο ηελ Γεπηέξαλ Παξνπζίαλ 

ηνπ Κπξίνπ" ...................................................................................................................... 31 

π. Γεψξγηνο Μεηαιιελφο: "Αγάπε Ναη, αιιά πνηα αγάπε"; (Κπξηαθή ηεο Απφθξεσ) .... 33 

π. Γεξαζηκάγγεινο ηαλίηζαο: "Ζ Αγάπε, ην έζραην θξηηήξην ηεο θξίζεσο" (Κπξηαθή ηεο 

Απφθξεσ) .......................................................................................................................... 36 

Κπξηαθή ηῆο Ἀπφθξεσ Ἀξρηκ. Ν.Π. ................................................................................. 39 

ΚΤΡΗΑΚΖ ΣΖ ΑΠΟΚΡΔΧ.επηζθφπνπ Απγνπζηίλνπ Καληηψηε ................................... 41 

 

 



ΚΤΡΙΑΚΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΕΧ (π. Περικλής Ρίπιζης) 
 

 « θ΄ ὅζνλ ἐπνηήζαηε ἑλί ηνχησλ ηῶλ ἀδειθῶλ κνπ ηῶλ ἐιαρίζησλ, ἐκνί ἐπνηήζαηε» 

 

 Ζ ζεκεξηλή επαγγειηθή πεξηθνπή έξρεηαη λα καο ππελζπκίζεη κηα κεγάιε αιήζεηα. Σελ 

πεξαζκέλε Κπξηαθή κίιεζε ην ηεξφ Δπαγγέιην γηα ηελ αγαζφηεηα ηνπ Θενχ- Παηέξα, 

πνπ πεξηκέλεη ην πιάζκα ηνπ λα επηζηξέςεη. Απηφ φκσο δελ πξέπεη λα καο θάκεη λα 

μεράζνπκε θαη ηελ δηθαηνζχλε Σνπ. Ο Θεφο δελ είλαη κνλάρα ζηνξγηθφο Παηέξαο. Δίλαη 

θαη δίθαηνο Κξηηήο. 

 

«Οὔηε ὁ ἔιενο αὐηνῦ ἄθξηηνο, νὔηε ἡ θξίζεο ἀλειεήκσλ» ιέγεη ν Μ. Βαζίιεηνο. Θα 

θξίλεη ηνλ Κφζκν, καο ιέγεη ην Δπαγγέιην, θαη κάιηζηα φρη απζαίξεηα, αιιά ζχκθσλα κε 

ηα έξγα καο. Μαο θέξλεη, ινηπφλ, ε ζεκεξηλή πεξηθνπή ελψπηνλ ηνπ γεγνλφηνο ηεο 

θξίζεσο. Καη ιέκε «γεγνλφηνο», γηαηί ε παγθφζκηα θξίζε απνηειεί γηα ηελ πίζηε καο 

εζραηνινγηθή βεβαηφηεηα θαη πξαγκαηηθφηεηα, πνπ νκνινγείηαη ζ' απηφ ην χκβνιν καο 

σο εθθιεζηαζηηθή πίζηε: 

 

«Καη πάιηλ ἐξρφκελνλ θξῖλαη δῶληαο θαί λεθξνχο...». 

 

Καινχκεζα, ινηπφλ, ζήκεξα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ηξία πξάγκαηα.  

Πξψηνλ, φηη Κξηηήο καο ζα είλαη ν Η. Υξηζηφο, σο Θεφο. σηήξ ν Υξηζηφο αιιά θαη 

Κξηηήο. Αλ ηελ πξψηε θνξά ήιζε ηαπεηλφο ζηε γε, «ἵλα ζψζῃ ηφλ θφζκνλ», ηψξα ζα 

έιζεη «ἐλ ηῇ δφμῃ αὐηνῦ», ίλα θξίλε ηνλ θφζκνλ. Απηφο πνπ έγηλε γηα καο «θαηάξα» 

πάλσ ζηνλ ηαπξφ, έρεη θάζε δηθαίσκα λα καο θξίλεη, αλ αθήζακε λα κείλεη κέζα καο 

θαη ζηελ θνηλσλία καο αλελέξγεηε ε ζπζία Σνπ.  

Γεχηεξνλ ζα θξίλεη φρη κφλν ηνχο Υξηζηηαλνχο, νχηε κφλν ηνπο εζληθνχο, φπσο πίζηεπαλ 

νη Δβξαίνη γηα ηελ θξίζε ηνπ Θενχ. Θα θξίλεη φινπο ηνχο αλζξψπνπο, ρξηζηηαλνχο θαη 

κε, πηζηνχο θαη απίζηνπο.  

Σξίηνλ βάζε ηεο θξίζεσο, ην θξηηήξην, ζα είλαη ε αγάπε. Ζ ζηάζε καο δειαδή απέλαληη 

ζηνπο ζπλαλζξψπνπο καο. Καζνιηθή - παγθφζκηα ε θξίζε, θαζνιηθφ - παγθφζκην θαη ην 

θξηηήξην. Ο παγθφζκηνο λφκνο ηεο αλζξσπηάο, ζηνλ φπνην ζπλαληψληαη φινη, ρξηζηηαλνί 

θαη κε. Καη φζνη εγλψξηζαλ ηνλ Υξηζηφ θαη φζνη δελ κπφξεζαλ λα ηνλ γλσξίζνπλ θαη γη' 

απηφ έκεηλαλ καθξηά απφ ην Δπαγγέιηφ Σνπ. ην λφκν απηφ, δελ ππάξρεη ρψξνο γηα 

πξνθάζεηο θαη δηθαηνινγίεο. Ζ πείλα, ε δίςα, ε γχκληα, ε αξξψζηηα, ε θπιαθή βννχλ, δελ 

κπνξνχλ λα κείλνπλ θξπθά, γηα λα έρεη ην δηθαίσκα λα ηζρπξηζζεί θάπνηνο πψο δελ ηα 

πξφζεμε... Γελ κπνξεί λα η' αγλνήζεη θαλείο, ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα παχζεη λα έρεη 

ζπλαηζζήκαηα αλζξψπνπ, αλ δελ έρεη ηειείσο «αρξεηψζεη», εμαζιηψζεη, ηελ εηθφλα ηνπ 

Θενχ κέζα ηνπ.  

  

Σν ζπγθινληζηηθφ κεγαιείν θαη ηελ θξηθηφηεηα ηεο ψξαο ηεο Κξίζεσο δσγξαθίδνπλ κε 

ππέξνρα ρξψκαηα νη χκλνη ηεο εκέξαο. «Ὦ, πνία ὥξα ηφηε! ὅηαλ... ηίζσληαη ζξφλνη θαί 

βίβινη ἀλνίγσληαη, θαί πξάμεηο ἐιέγρσληαη θαί ηά θξππηά ηνῦ ζθφηνπο δεκνζηεχνληαη»! 

Δίλαη θξηθηή θαη ε απιή ζθέςε ηεο ψξαο ηεο θξίζεσο, γηαηί φρη κφλν ππελζπκίδεη ηελ 

αλεηνηκφηεηά καο λα εκθαληζζνχκε κπξνζηά ζην βήκα ηνπ θνβεξνχ Κξηηνχ, αιιά θαη 

δηφηη απνθαιχπηεη ηελ ηξαγηθφηεηα ηεο δσήο καο, ηελ νπνία δαπαλάκε κέζα ζε έξγα 



καηαηφηεηνο, πνπ δελ αληέρνπλ ζην θσο ηεο αησληφηεηνο. Γελ δηθαηνχκεζα ελψπηνλ ηνπ 

θξηηνχ καο γηα φζα ν θφζκνο ζεσξεί κεγάια θαη ζπνπδαία: γλψζεηο, ζέζεηο, ηίηινπο, 

αμηψκαηα, πινχην, δφμα. Απηά φια είλαη δπλαηφ κάιηζηα λα νδεγήζνπλ ζηελ 

θαηαδίθε καο.  

Κξηλφκεζα βάζεη ηεο έκπξαθηεο εθαξκνγήο ηεο αγάπεο καο. ρη σο άηνκα δειαδή, αιιά 

σο κέιε ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο. Ο ζεφο δελ έπιαζε άηνκα, απηφλνκα θαη 

αλεμάξηεηα. Μάο έπιαζε, γηα λα γίλνπκε πξφζσπα θαη θνηλσλία πξνζψπσλ. Καη νη 

κεγαιχηεξεο αξεηέο, αλ κείλνπλ απιψο αηνκηθέο, είλαη κεηνρέο ρσξίο αληίθξπζκα 

ελψπηνλ ηνπ Μεγάινπ Κξηηνχ.  

Γηαηί δελ βξήθαλ ηελ πξαγκάησζε ηνπο κέζα ζηελ αλζξψπηλε θνηλσλία. Γελ 

θαηαμηψζεθαλ ζε δηαθνλίεο. Έηζη ι.ρ. ε γλψζε είλαη ζεία επινγία, φηαλ φκσο ζεξεχεηαη 

γηα ράξε ηνπ ζπλαλζξψπνπ,γηα ηελ δηαθνλία ηνπ πιεζίνλ. 

 

Σν ίδην θαη ε εγθξάηεηα θαη ε επιάβεηα, θαη ε λεζηεία θαη ζχλνιε ε άζθεζή καο. Αλ φια 

απηά γίλνληαη γηα κηα αηνκηθή δηθαίσζε θαη φρη σο δηαθνλία ησλ αδειθψλ, ησλ 

πιεζίνλ, καο ειέγρεη ε θσλή ηνπ Θενχ: «Ἔιενλ ζέισ θαὶ νὐ ζπζίαλ» (Μαη. ζ΄ 13)! 

 

Αγάπε ζέισ θαη φρη ηελ ζξεζθεπηηθφηεηα, πνπ απνβιέπεη ζηελ απηνέμαξζε θαη ηελ 

απηνπξνβνιή. Πνχ βιέπεη ηνλ ηχπν σο πεκπηνπζία ηεο επζέβεηαο. 

 

Ο θφζκνο έρεη κάζεη λα εμαγνξάδεη ηα πάληα, αθφκε θαη ηηο ζπλεηδήζεηο. ην ρψξν 

φκσο ηεο πίζηεσο δελ ηζρχεη ν λφκνο απηφο. Ζ αηνκηθή επζέβεηα δελ κπνξεί λα 

εμαζθαιίζεη ζέζε ζηελ βαζηιεία ηνπ Θενχ, αλ δελ γίλεη πξψηα εθθιεζηαζηηθή, αλ δελ 

ζπλνδεχεηαη δειαδή απφ ηα έξγα ηεο αγάπεο. Ο ζηίβνο ηνπ ρξηζηηαλνχ είλαη θαη ε 

θνηλσλία θαη φρη κφλν ην «ηακηείνλ». Δηο ην ηακηείνλ ηνπ θαηαθεχγεη ν Υξηζηηαλφο γηα 

ηνλ πλεπκαηηθφ ηνπ αλεθνδηαζκφ. Πνηέ φκσο δελ εμαληιείηαη ε πνιηηεία ηνπ ζην ζηελφ 

ρψξν ηεο αηνκηθφηεηαο ηνπ. Αλ ε πλεπκαηηθφηεηα καο είλαη νξζή, ζα νδεγεί ζε 

αληδηνηειή αγάπε. Αο ην αθνχζνπκε κηα γηα πάληα: Σν επηρείξεκα ησλ γιπθαλάιαησλ 

ρξηζηηαλψλ ηεο αλεπζπλφηεηνο θαη ηνπ «ιάζε βηψζαο» δελ έρεη θακκηά δχλακε: 

«Κχηηαμε ηελ ςπρή ζνπ» δελ ζεκαίλεη ηίπνηε πεξηζζφηεξν απφ δεηιία θαη ππνρψξεζε, 

αλ δελ ζπλνδεχεηαη θαη απφ ην ζηίβν: «Πάιεπζε γηα λα θηηάμεηο ηε ρξηζηηαληθή ζνπ 

θνηλσλία». Γηαθνξεηηθά είκαζζε θαηά ιάζνο αλάκεζα ζε ρξηζηηαλνχο. Ζ ζέζε καο 

είλαη θάπνπ ζηελ Άπσ Αλαηνιή, ζηε λέθξσζε ηνπ ληξβάλα.  

 

4. Αηζζάλνκαη φκσο ηελ αλάγθε λα πξνιάβσ ζην ζεκείν απηφ κηα απνξία. Αλ 

θξηλφκαζζε βάζεη ηεο έκπξαθηεο αγάπεο καο, ηφηε πνπ πεγαίλεη ε πίζηε; Πνηα ζεκαζία 

έρεη ν ππέξ ηεο πίζηεσο θαη ηεο θαζαξφηεηνο ηνπ δφγκαηνο αγψλαο; Αλ δελ έρεη 

δηαζηάζεηο αηψληεο, ηφηε γηαηί λα γίλεηαη; 

 

Καηά ηελψξα ηεο θξίζεσο ε πίζηε, θαη σο αθνζίσζε θαη σο δηδαζθαιία, δελ 

απνθιείεηαη, φπσο πηζηεχνπλ ελ πξψηνηο πνιινί. Πξνυπνηίζεηαη. Κξηηήο καο είλαη Ο 

ΥΡΗΣΟ. Μαο ζψδεη ε καο θαηαθξίλεη ε ζπκπεξηθνξά θαη ζηάζε καο απέλαληη ηνπ. 

Γηαηί καο δηεπθξηλίδεη φηη ζην πξφζσπν Σνπ αλαθέξεηαη θάζε πξάμε καο πξνο ηνλ 

ζπλάλζξσπφ καο, θαιή ή θαθή. Ζζηθά αδηάθνξεο πξάμεηο δελ ππάξρνπλ. Αλ ηνλίδεη ζαλ 

θξηηήξην ηελ αγάπε, δελ ζεκαίλεη πψο ζέιεη λ' απνθιείζεη ηελ πίζηε. Θέιεη λα πξνιάβεη 



αθξηβψο ηελ θαηαδίθε ηεο πίζηεσο εθ κέξνπο καο ζ' έλα ζχλνιν ζεσξεηηθψλ αιεζεηψλ 

ρσξίο αληαπφθξηζε θαη εθαξκνγή ζηε δσή καο. 

 

πσο ν θεθεξπγκέλνο άζενο θαη νζπλεηδεηφο αξλεηήο ηεο πίζηεσο κεηαθξάδεη ηελ αζεΐα 

θαη απηζηία ηνπ ζε αληίζεα έξγα, έηζη θαη ν πηζηφο πξέπεη λα θάκεη ηελ πίζηε ηνπ 

θηλεηήξηα δχλακε ηεο δσήο ηνπ. Γηαηί «ἡ πίζηηο ρσξὶο ηῶλ ἔξγσλ» (Ηαθ. β΄ 20) ηεο 

αγάπεο, είλαη λεθξά. Γελ απνθιείεη, ινηπφλ, ηελ πίζηε, αθνχ απηή είλαη ε πξνυπφζεζε 

ηνπ νξζνχ βίνπ θαη ηεο ζσηεξίαο. Αιιά θαη θάηη πεξηζζφηεξν. ρη κφλν «ὁ κή 

πηζηεχζαο» (εηο ηνλ Υξηζηφ) δελ ζψδεηαη, αιιά θαη ν κε νξζψο πηζηεχζαο. Ο Θεφο δελ 

είλαη κφλν αγάπε, είλαη θαη αιήζεηα (Ησαλ. ηδ' 6· Α' Ησαλ. δ' 8· δ' 16· ε' 6) θαη κάιηζηα 

Απηναιήζεηα. πνηνο πξνδίδεη ηελ αιήζεηα πξνδίδεη θαη ηελ αγάπε. Ζ αγάπε ηνπ 

Υξηζηνχ «ζπγραίξεη δὲ ηῇ ἀιεζείᾳ» (Α΄ Κνξ. ηγ΄ 6) ζπδεί δειαδή θαη ζπλεπδνθηκεί κε 

ηελ αιήζεηα, δελ ππάξρεη ρσξίο απηήλ. Να ινηπφλ πψο θαηαμηψλεηαη ν αγψλαο γηα ηελ 

θαζαξφηεηα ηνπ δφγκαηνο. Γηαηί είλαη αγψλαο γηα ηελ αγάπε, είλαη ε κεγαιχηεξε 

εθθιεζηαζηηθή δηαθνλία. 

 

Δίλαη αγψλαο πξψηηζηα θνηλσληθφο, γηαηί γίλεηαη ράξηλ ηνπ Λανχ ηνπ Θενχ, γηα λα 

κείλεη αλεπεξέαζηνο απφ ηελ πιάλε, πνπ είλαη πξαγκαηηθή απηνθηνλία 

 

Αδειθνί κνπ νηαλ ν Υξηζηφο καο αλέθεξε ηελ παξαβνιή ηεο Κξίζεσο, νη ιφγνη ηνπ 

κπνξνχζαλ λα λνεζνχλ φρη κφλν ζε ζπλάξηεζε πξνο ηνχο ζπγρξφλνπο ηνπ, αιιά θαη 

πξνο φζνπο έδεζαλ πξηλ απ' Απηφλ. ζνη δελ γλψξηζαλ ηνλ Υξηζηφ, κπνξνχλ λα έρνπλ 

ιφγνπο λα θξηζνχλ κφλνλ γηα ηελ αγάπε ηνπο, κνινλφηη αγάπε ρσξίο πίζηε ζηνλ Θεφ δελ 

είλαη πνηέ δπλαηφλ λα ππάξρεη. πνηνο εηιηθξηλά αζθεί ηελ αγάπε «δέρεηαη» ηνλ Θεφ, 

έζησ θαη αλ ηνλ αγλνεί. Ο άπηζηνο δελ δχλαηαη λα έρεη παξά κφλν θαηλνκεληθά 

αγάπε. Καη κφλν εθεί, πνπ ππάξρεη βάπηηζκα θαη «άγην Πλεχκα», είλαη δπλαηφ λα 

ππάξμεη «ηειεία αγάπε», αγάπε ρξηζηηαληθή. 

 

 

Σν δήηεκα φκσο πξέπεη, λνκίδσ, λα ηεζεί θαη' άιιν ηξφπν. ηαλ εκείο 

ζήκεξα αθνχκε ηελ παξαβνιή, δχν ρηιηάδεο ρξφληα κεηά ηελ ζάξθσζε ηνπ Τηνχ ηνπ 

Θενχ, πψο είλαη δπλαηφλ λα ρσξίζνπκε απφ ηελ αγάπε καο ηελ (νξζή) πίζηε; Σν 

Δπαγγέιην ιέγεη θαζαξά: «ὁ... κὴ πηζηεχσλ ἤδε θέθξηηαη, ὅηη κὴ επίζηεπθελ εἰο ηὸ ὄλνκα 

ηνῦ κνλνγελνῦο πἱνῦ ηνῦ Θενῦ» (Ίσαλ. γ' 18). Μεηά ηελ έλζαξθε δειαδή νηθνλνκία ε 

θξίζε είλαη ζπλέπεηα ηεο ζηάζεο θάζε αλζξψπνπ έλαληη ηνπ Υξίζηνπ. Κξηηήξην κέλεη ε 

αγάπε. Αγάπε φκσο πνπ πξνυπνζέηεη ηελ εηο Υξηζηφλ πίζηε. Γηαηί απηή είλαη ε κφλε 

αιεζηλή. Απηή κνλάρα δηθαηψλεη θαη ζψδεη... 

Ακήλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

"τόλιο ζηην αποζηολική περικοπή ηης Κσριακής ηης 
Απόκρεω" ηης Ηλιάνας Κάοσρα, θεολόγοσ. 
 

«Γηφπεξ εη βξψκα ζθαλδαιίδεη ηνλ αδειθφλ κνπ, νπ κε θάγσ θξέα εηο ηνλ αηψλα, ίλα κε 

ηνλ αδειθφλ κνπ, ζθαλδαιίζσ». 

Κπξηαθή ηεο Απφθξεσ θαη ρξνληθά βξηζθφκαζηε φιν θαη πην θνληά ζηελ έλαξμε ηεο 

Μεγάιεο Σεζζαξαθνζηήο. Σν νπζηαζηηθφ Απφθξεσο πξνέξρεηαη απφ ην ξήκα απνθξεψ 

πνπ ζεκαίλεη απέρσ απφ ηε ιήςε θξέαηνο, δειαδή ζηακαηψ λα ηξψσ θξέαο. 

ηελ Απνζηνιηθή Πεξηθνπή ηεο Κπξηαθήο ν απφζηνινο Παχινο απεπζπλφκελνο πξνο 

ηνπο Κνξηλζίνπο, εμεγεί φηη δελ είλαη νη ηξνθέο πνπ ζα θαζνξίζνπλ ηε ζέζε ηνπο 

απέλαληη ζην Θεφ, ρσξίο λα ελλνεί φηη πξέπεη ρσξίο δηάθξηζε απηνί πνπ έρνπλ ηε 

«γλψζε» λα κεηέρνπλ ζε εηδσινιαηξηθά ηξαπέδηα ηξψγνληαο εηδσιφζπηα, θξέαηα, 

δειαδή θξέαηα πξνεξρφκελα απφ ηηο ζπζίεο ηηο νπνίεο νη εζληθνί πξνζέθεξαλ ζηα 

είδσια, γηαηί θάπνηνη απφ ηνπο αδειθνχο καο είλαη αδχλαηνη ζηελ πίζηε θαη ελδέρεηαη λα 

ζθαλδαιηζηνχλ. 

 

Ζ επίδεημε ηεο ειεπζεξίαο 

Σα δεηήκαηα πνπ ζίγεη ν απφζηνινο Παχινο κε ηελ πεξηθνπή απηή είλαη ζεκαληηθφηαηα 

θαη αθνξκή ήηαλ ε κεηαμχ ησλ Υξηζηηαλψλ δηρνγλσκία πνπ αθνξνχζε ηελ θαηαλάισζε 

θξέαηνο πξνεξρφκελνπ απφ δψα ηα νπνία ζπζηάδνληαλ ζηα είδσια. 

 

Μηα κεξίδα ρξηζηηαλψλ ππνζηήξηδε φηη δελ απαγνξεπφηαλ ε θαηαλάισζε απηψλ ησλ 

δψσλ γηαηί γη απηνχο ήηαλ κηα πιηθή ηξνθή θαη ζπκκεηείραλ, ρσξίο δηάθξηζε, ζε γεχκαηα 

ζηα νπνία πξνζθέξνληαλ εηδσιφζπηα, αθνχ ήμεξαλ φηη δελ ππήξραλ νη ζενί ησλ 

εηδψισλ. Δπίζεο πίζηεπαλ φηη ηξψγνληαο εηδσιφζπηα έδεηρλαλ ηελ ειεπζεξία θαη ηελ 

αλσηεξφηεηα ηεο ρξηζηηαληθήο πίζηεσο. Ζ ζηάζε ηνπο φκσο απηή πξνθαινχζε 

πξνβιήκαηα ζηελ Δθθιεζία, επεηδή ππήξρε κία άιιε κεξίδα Υξηζηηαλψλ πνπ 

ππνζηήξηδαλ φηη ε θαηαλάισζε απηψλ ησλ θξεάησλ ζήκαηλε ηελ απνδνρή ησλ ζεψλ ησλ 

εηδψισλ, άξα είλαη αληίζεηε κε ηε ρξηζηηαληθή πίζηε θαη φηη φπνηνο έηξσγε απφ απηά 

κνιπλφηαλ. Ζ δεκηά πνπ γηλφηαλ ζηελ Δθθιεζία ήηαλ κεγάιε γηαηί νη αζζελείο ζηελ 

πίζηε ζθαλδαιίδνληαλ θαη πνιινί δελ ήμεξαλ πνηα ζηάζε λα θξαηήζνπλ, αθνχ νη 

Υξηζηηαλνί ηεο πξψηεο νκάδαο θάλνληαο αδηάθξηηε ρξήζε θαη επίδεημε ηεο ειεπζεξίαο 

πνπ ηνπο ράξηζε ν Θεφο θαηαξγνχζαλ κε απηή ηνπο ηε ζηάζε ηελ αγάπε πξνο ηνπο 

αδειθνχο ηνπο. 

 

«Ζ ειεχζεξε αγάπε θαη ε αγαπψζα ειεπζεξία» 

Ο Θεφο καο έδσζε ηελ ειεπζεξία ηνπ ηη ζα θάκε θαη ηη φρη, αθνχ δελ είλαη ε ηξνθή πνπ 

θαζνξίδεη ηε ζέζε καο απέλαληί ηνπ, δελ είλαη ε ηξνθή πνπ ζα καο δψζεη αμία ελψπηνλ 

ηνπ. «Βξψκα εκάο νπ παξίζηεζη ησ Θεψ∙ νχηε γαξ εάλ θάγσκελ πεξηζζεχνκελ, νχηε γαξ 

εάλ κε θάγσκελ πζηεξνχκεζα». Σν φιν ζέκα ήηαλ θαζαξά πλεπκαηηθφ, θαη νη ιέμεηο 

«πεξηζζεχνκελ» θαη «πζηεξνχκεζα» δελ αλαθέξνληαη ζην ζσκαηηθφ ρνξηαζκφ αιιά 

ζηελ πξφνδν ή ηελ πζηέξεζε ησλ αξεηψλ. Ζ βξψζε ησλ εηδσινζχησλ ήηαλ κφλν ε 



αθνξκή. Ζ ξίδα ηνπ πξνβιήκαηνο ήηαλ νη ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ κε ην Θεφ θαη κε ηνπο 

ζπλαλζξψπνπο ηνπο, ε ειεπζέξηα πνπ καο έδσζε ν Θεφο θαη πσο απηή ε ειεπζεξία 

γίλεηαη θάπνηεο θνξέο αηηία ζθαλδαιηζκνχ γηα ηνπο αδειθνχο καο. 

 

Ο απφζηνινο Παχινο αλαγλσξίδεη ηελ ειεπζεξία ηνπ ρξηζηηαλνχ αιιά δελ αλαγλσξίδεη 

ηελ θαθή ρξήζε ηεο γηαηί ζα γίλεη πξφζθνκκα γηα ηνπο αζζελείο αδειθνχο καο. «Βιέπεηε 

δε κήπσο ε εμνπζία πκψλ αχηε πξφζθνκκα γέλεηαη ηνηο αζζελνχζηλ» θαη αηηία 

ζθαλδαιηζκνχ γηα ηνπο αδειθνχο καο. Γελ είλαη δπλαηφλ ε ειεπζεξία θαη ε αγάπε λα 

ρσξίδνληαη ε κία απφ ηελ άιιε. Δίλαη ειεχζεξνη νη Υξηζηηαλνί λα θάλε απφ ηα 

εηδσιφζπηα. Απηή ε ειεπζεξία φκσο ζπλδέεηαη άκεζα θαη κε ηελ θνηλσλία αγάπεο θαη 

ηεο ππεπζπλφηεηαο καο έλαληη ησλ άιισλ αλζξψπσλ. Γελ κπνξεί ζπλεπψο ε ειεπζεξία 

ηνπ πηζηνχ αλζξψπνπ λα ιεηηνπξγήζεη μέρσξα απφ ηελ αγάπε ηνπ ζηνπο άιινπο 

αλζξψπνπο, δελ κπνξεί ειεπζεξία απηή λα θαηαξγήζεη ηελ αγάπε γηαηί νη δχν απηέο 

έλλνηεο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο. Ζ ειεπζεξία δελ ππάξρεη ρσξίο ηελ αγάπε θαη δελ 

νξίδεηαη παξά κε ηελ αγάπε. Δίκαζηε πξαγκαηηθά ειεχζεξνη θαη ζεβφκαζηε εηιηθξηλά ηελ 

ειεπζεξία ησλ άιισλ κφλν φηαλ αγαπάκε εηιηθξηλά ηνπο άιινπο. 

 

Μηιψληαο ζην πξψην πξφζσπν εληθνχ ν απ. Παχινο ζέιεη λα ηνλίζεη φηη θαη ν ίδηνο ζα 

ζπζηάζεη ηνλ εαπηφ ηνπ, πξνθεηκέλνπ πνηέ λα κελ γίλεη αηηία ζθαλδαιηζκνχ ηνπ αδειθνχ 

ηνπ. «Γηφπεξ εη βξψκα ζθαλδαιίδεη ηνλ αδειθφλ κνπ, νπ κε θάγσ θξέα εηο ηνλ αηψλα, 

ίλα κε ηνλ αδειθφλ κνπ, ζθαλδαιίζσ». Ο Απφζηνινο δίλεη παξάδεηγκα ζπζηαζηηθήο 

αγάπεο, ζηεξψληαο απφ ηνλ εαπηφ ηνπ φια φζα ζα ζθαλδάιηδαλ ηνπο αδειθνχο ηνπ 

αθφκα θαη φζα επηηξέπνληαλ ζέινληαο έηζη λα ηνλίζεη πσο ε αγάπε είλαη πάλσ απφ φιεο 

ηηο αξεηέο «ησλ ζπγθερσξεκέλσλ απείρεην ππεξ ηνπ κε ζθαλδαιίζαη, αιι’ φηη θαη κεηά 

πνιινχ ηνπ πφλνπ θαη ηνπ θηλδχλνπ» (Η. Υξπζνζηφκνπ,Δηο ηελ Α’ πξνο Κνξηλζίνπο 

Δπηζηνιή, Οκηιία 9,1). Πηζηεχεη φηη πάλσ απφ νπνηαδήπνηε εμνπζία ή ειεπζεξία είλαη ε 

αληδηνηειήο θαη ζπζηαζηηθή αγάπε, αθνχ φπσο ν ίδηνο γξάθεη αιινχ, «νθείινκελ εκείο νη 

δπλαηνί ηα αζζελήκαηα ησλ αδπλάησλ βαζηάδεηλ» (Ρσκ. 15,1). Βάδεη φξην ν απφζηνινο 

Παχινο ζηελ ειεπζεξία θαη ζηελ εμνπζία θαη απηφ ην φξην είλαη ε αγάπε πξνο ηνπο 

άιινπο. Γηα ηνλ ίδην ιφγν κε έκθαζε ιέγεη αιινχ: «Γέγνλα ηνηο πάζη ηα πάληα ίλα 

πάλησο ηηλάο ζψζσ». 

 

Ζ ειεπζεξία ησλ ρξηζηηαλψλ δελ κπνξεί λα απηνλνκεζεί. Βξίζθεη ην λφεκά ηεο, φηαλ 

κπαίλεη ζηελ ππεξεζία ηεο αγάπεο. Πάλσ απφ ηελ ειεπζεξία καο νη ρξηζηηαλνί πξέπεη λα 

ηνπνζεηνχκε ηελ σθέιεηα ησλ αδειθψλ καο θαη ηελ νηθνδνκή ηεο Δθθιεζίαο. Καλφλαο 

ζπκπεξηθνξά καο πξέπεη λα είλαη ην «κε ηηζέλαη πξφζθνκκα ησ αδειθψ ή ζθάλδαινλ» 

(Ρσκ. 14,13). ηαλ ρξεηάδεηαη λα είκαζηε πξφζπκνη λα ζηεξεζνχκε ηελ ειεπζεξία καο 

θαη λα ζπζηάζνπκε ηα «δηθαηψκαηά» καο. Ζ αγάπε απηή ζπλεπάγεηαη πξνζθνξά θαη 

ζπζία ηνπ εγσηηθνχ εαπηνχ καο γηα ηελ πξνθνπή θαη ηελ ελ Υξηζηψ ζσηεξία ησλ 

ζπλαλζξψπσλ καο. Ζ αγάπε θαηά ηνλ απφζηνιν Παχιν «νπ δεηεί ηα εαπηήο» (Α΄ Κνξ., 

13,5), αιιά «πάληα ζηέγεη, πάληα πηζηεχεη, πάληα ειπίδεη, πάληα ππνκέλεη» (Α΄ Κνξ. 13, 

7) θαη γη απηφ θαη εθνπζίσο «ππνηάζζεηαη» ζηελ αδπλακία ηνπ αδειθνχ. 

 

Δίλαη πξνθαλέο γηαηί θαζνξίζζεθε ε αλάγλσζε ηεο απνζηνιηθήο απηήο πεξηθνπήο ηελ 

Κπξηαθή ηεο Απφθξεσ. ε ιίγεο κέξεο ζα αξρίζεη ε λεζηεία. Ο απφζηνινο Παχινο κε 

ηελ αλαθνξά ηνπ απηή ζέηεη ηα πιαίζηα ηνπ ήζνπο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο καο φζνλ 



αθνξά ηε λεζηεία ζε ζπζρεηηζκφ κε ηε ζπκπεξηθνξά καο απέλαληη ζηνπο αδειθνχο καο. 

Ζ θιήζε απεπζχλεηαη ζε φινπο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηφ ην πλεπκαηηθφ κέζν. Αλ φκσο 

κεξηθνί δελ λεζηεχνπλ δελ πξέπεη λα γίλνληαη πξνθιεηηθνί πξνο εθείλνπο πνπ λεζηεχνπλ 

θαη εθείλνη πνπ λεζηεχνπλ δελ πξέπεη λα ππεξεθαλεχνληαη θαη λα θαηαθξίλνπλ εθείλνπο 

πνπ δελ λεζηεχνπλ. Αιιά βεβαίσο ην δήηεκα δελ πεξηνξίδεηαη ζην ζέκα ηεο θξενθαγίαο 

ή ηεο λεζηείαο. Απηφ είλαη έλα παξάδεηγκα κεηαμχ ησλ πνιιψλ. Δθείλν πνπ πξέπεη λα 

έρνπκε θαηά λνπλ σο βαζηθή αξρή είλαη ε κε απνιπηνπνίεζε ησλ δηθψλ καο ζέζεσλ θαη 

επηινγψλ, φηαλ απηέο θηλδπλεχνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ δηαηξέζεηο θαη φμπλζε ζηηο ζρέζεηο 

καο κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο γηα ζέκαηα πνπ είλαη δεπηεξεχνληα. πσο ν Θεφο, γηα 

παξάδεηγκα, ζα θαηαξγήζεη θαη ηελ θνηιία πνπ δέρεηαη ηα θαγεηά, αιιά θαη ηα ίδηα ηα 

θαγεηά, έηζη θαη πνιιά άιια πιηθά πξάγκαηα ζα θαηαξγεζνχλ φηαλ ν άλζξσπνο εηζέιζεη 

ζηε βαζηιεία ηνπ Θενχ. Καη ην βαζηθφ εξψηεκα είλαη θαηά πφζν κε ηε ζπκπεξηθνξά καο 

νηθνδνκνχκε ηελ θνηλσλία, ηελ νηθνγέλεηα, ηελ Δθθιεζία, ηνπο άιινπο, ή ζπκβάιινπκε 

ζηνλ ζθαλδαιηζκφ, ζηελ θαηαζηξνθή ησλ ζεκειίσλ ηεο βαζηιείαο ηνπ Θενχ κέζα ζηνλ 

θφζκν καο. 

 

λησο, παξφιν πνπ ζήκεξα δελ ππάξρνπλ εηδσιφζπηα, νη ζχγρξνλνη άλζξσπνη 

θηλδπλεχνπκε απφ ηελ ππνηαγή ζηελ πξαθηηθή εηδσινιαηξία. Ζ ζενπνίεζε ησλ πιηθψλ 

αγαζψλ θαη επηηεπγκάησλ ησλ αλζξψπσλ ζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηηο βηνινγηθέο 

δπλάκεηο θαη ηθαλφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ. Ζ πξνζσπηθή καο επηηπρία θαη αλέιημε γίλεηαη 

κε αζέκηηα κέζα θαη παηψληαο «επί πησκάησλ». Ζ «Νέα Σάμε» πξαγκάησλ καο 

αλαγθάδεη λα έρνπκε αηνκηθέο δηεθδηθήζεηο νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζηελ πξνβνιή θαη 

δηεθδίθεζε ησλ ιεγνκέλσλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ηα νπνία θπζηθά 

έξρνληαη ζε αληίζεζε κε φια φζα ν απφζηνινο Παχινο δίδαζθε πξνο ηνπο Κνξηλζίνπο. 

Με ηελ έλαξμε ηεο Μεγάιεο Σεζζαξαθνζηήο έρνπκε ηελ επθαηξία λα αλαινγηζζνχκε 

ηελ πξνζσπηθή καο πνξεία θαη πσο απηή έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην ζεκεξηλφ κήλπκα 

πνπ είλαη ε ζπζηαζηηθή αγάπε γηα ηνπο ζπλαλζξψπνπο καο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Υριζηάκης Εσζηαθίοσ: "Η κρίζη ηοσ Κσρίοσ" (Κσριακή 
ηης Απόκρεω) 
 

“Γεχηε νη επινγεκέλνη ηνπ Παηξφο κνπ, θιεξνλνκήζαηε ηελ εηνηκαζκέλελ πκίλ 

βαζηιείαλ απφ θαηαβνιήο θφζκνπ”. ηε ζεκεξηλή επαγγειηθή πεξηθνπή ν άλζξσπνο 

ηνπνζεηείηαη κπξνζηά ζε κηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ ηνλ θαζνδεγεί ζηελ πλεπκαηηθή ηνπ 

πνξεία κε ηξφπν απιφ θαη ζπγθεθξηκέλν. 

Ο Κχξηφο καο πνπ εκθαλίδεηαη σο ν Γίθαηνο Κξηηήο, βάδεη ηηο πξνυπνζέζεηο εθείλεο πνπ 

θαηαμηψλνπλ ηνλ άλζξσπν λα εηζέιζεη ζηε Βαζηιεία Σνπ. 

 

Οη πξνυπνζέζεηο απηέο ζπλδένληαη κε ηελ ζρέζε πνπ αλαπηχζζεη κε ηνλ Θεφ θαη ηνλ 

ζπλάλζξσπφ ηνπ ζε κηα πνξεία αλάβαζήο ηνπ ζηνλ νπξαλφ. Σα άμηα ηέθλα Δίλαη πνιχ 

ραξαθηεξηζηηθή ε εηθφλα πνπ μεδηπιψλεη κπξνζηά καο ε επαγγειηθή πεξηθνπή: 

“Δπείλαζα γαξ, θαη εδψθαηέ κνη θαγείλ, εδίςεζα, θαη επνηίζαηέ κε, μέλνο ήκελ, θαη 

ζπλεγάγεηέ κε, γπκλφο, θαη πεξηεβάιεηέ κε, εζζέλεζα, θαη επεζθέςαζζέ κε, ελ θπιαθή 

ήκελ, θαη ήιζεηε πξνο κε....”.  

 

Οη ιφγνη απηνί ηνπ Κπξίνπ παξαπέκπνπλ ζηελ νπζία ηνπ Υξηζηηαληθνχ κελχκαηνο πνπ 

ζπλδέεηαη ηφζν ζηελά κε ηελ ππνζρφκελε Βαζηιεία ησλ Οπξαλψλ θαη ηα άμηα ηέθλα πνπ 

ζα ηελ θιεξνλνκήζνπλ. Καη πξαγκαηηθά, ε επηζήκαλζε απηή ηνπ Κπξίνπ καο δίλεη ην 

ζηίγκα ηνπ κεγαιείνπ ηνπ αλζξψπνπ πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ θαη’ εηθφλα Θενχ δεκηνπξγία 

ηνπ. Απηφ ζέιεη λα δείμεη ε πξνηξνπή Σνπ λα βιέπνπκε ζην πξφζσπν ηνπ ζπλαλζξψπνπ 

καο ηελ παξνπζία ηνπ Ηδίνπ. Έηζη ε δηδαζθαιία ηεο Δθθιεζίαο καο, πνπ φπσο 

γλσξίδνπκε είλαη ην ψκα ηνπ Υξηζηνχ, δελ θηλείηαη ζε έλλνηεο αθεξεκέλεο θαη 

ζεσξεηηθέο, αιιά απνθηά πξαθηηθφ λφεκα θαη πεξηερφκελν ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή. 

 

πσο φινη γλσξίδνπκε ηελ πεξίνδν απηή βξηζθφκαζηε ζε κηα πνξεία πνπ έρεη σο θέληξν 

ηελ άζθεζε κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε αξεηψλ, θαηά ηξφπν πνπ ν άλζξσπνο λα γίλεηαη 

ραξηησκέλε χπαξμε. Απηή αθξηβψο ε πνξεία πεξλά κέζα απφ ηελ ζχζηαζε ηνπ Κπξίνπ 

καο λα βιέπνπκε ηνλ ίδην ζην πξφζσπν ησλ ζπλαλζξψπσλ καο θαη λα βηψλνπκε ηελ ραξά 

ηνπ κε ηελ αιεζηλή ζρέζε δσήο πνπ ζθπξειαηείηαη κέζα απφ ηνλ πινχην ηεο 

κπζηεξηαθήο θαη ιεηηνπξγηθήο δσήο ηεο Δθθιεζίαο καο. Μάιηζηα, ζα πξέπεη λα έρνπκε 

ππ’ φςηλ φηη ν άλζξσπνο κπνξεί φρη κφλν λα απνδερζεί αιιά θαη λα αγαπήζεη 

πξαγκαηηθά ηνλ αδειθφ ηνπ, κφλν φηαλ αληιεί απφ ηελ κεγάιε πεγή ηεο Υάξηηνο πνπ 

πξνζθέξεη ε Δθθιεζία καο. 

 

Έμσ απφ ηε ραξά ηεο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο καο ν άλζξσπνο δελ βιέπεη ηνλ 

ζπλάλζξσπφ ηνπ σο αδειθφ αιιά σο αληαγσληζηή πνπ ηνλ γεκίδεη κε αλαζθάιεηεο θαη 

θαρππνςίεο. Δίλαη γη΄ απηφ ην ιφγν πνπ ν Υξηζηφο νπζηαζηηθά καο πξνηξέπεη λα 

πιεζηάζνπκε ηνλ Ίδην (ηελ Δθθιεζία Σνπ πνπ είλαη ην ψκα Σνπ) έηζη ψζηε λα 

απνθηήζνπκε ηα εθφδηα εθείλα πνπ ζεκειηψλνπλ ηελ θνηλσλία αγάπεο, φπσο απζεληηθά 

ηελ βίσλαλ νη πηζηνί ζηα Ηεξνζφιπκα ζηνπο πξψηνπο ρξηζηηαληθνχο αηψλεο. Αγαπεηνί 

αδειθνί, αο πξνζπαζήζνπκε θη’ εκείο ζηε δσή καο λα απνβάινπκε φια ηα πάζε θαη ηηο 



αδπλακίεο πνπ εκθσιεχνπλ ζηηο θαξδηέο καο. Ηδηαίηεξα απηή ηελ πεξίνδν πνπ κπαίλνπκε 

ζην ζηάδην ησλ αξεηψλ ε Δθθιεζία καο παξαπέκπεη ζ΄ απηή ηελ πνξεία δσήο.  

 

Με ηε ράξε ηνπ Θενχ αιιά θαη κε ηε δηθή καο πξνζπάζεηα κπνξνχκε λα θζάζνπκε ζην 

ζεκείν λα βιέπνπκε ζην πξφζσπν ηνπ θάζε ζπλαλζξψπνπ καο ηνλ ίδην ηνλ Κχξηφ καο. 

Καη ηφηε ζα κπνξνχκε λα αθνχζνπκε θαη εκείο ην “δεχηε νη επινγεκέλνη ηνπ Παηξφο 

κνπ, θιεξνλνκήζαηε ηελ εηνηκαζκέλελ πκίλ βαζηιείαλ απφ θαηαβνιήο θφζκνπ”. Ζ 

δηαβεβαίσζε ηνπ Υξηζηνχ “εθ΄ φζνλ επνηήζαηε ελί ηνχησλ ησλ αδειθψλ κνπ ησλ 

ειαρίζησλ εκνί επνηήζαηε” απνηειεί κηα καξηπξία δσήο γηα φινπο καο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

π. πσρίδωνας Ιωάννοσ: "Κήρσγμα ζηην εσαγγελική 
περικοπή ηης Κσριακής ηης Απόκρεω" 
 

Ζ ηξίηε Κπξηαθή ηνπ Σξησδίνπ, είλαη αθηεξσκέλε ζην πην θνβεξφ γεγνλφο ηεο 

αλζξψπηλεο ηζηνξίαο, ζηε κέιινπζα Κξίζε, σο απαξαίηεηνο πξνβιεκαηηζκφο ησλ 

πηζηψλ απηή ηελ αγσληζηηθή απηή πεξίνδν. 

 

Ζ κέιινπζα Κξίζε, είλαη ζεκειηψδεο πίζηε ηεο ρξηζηηαληθήο δηδαζθαιίαο, ε νπνία ζα 

επηζπκβεί ζην ηέινο απηνχ ηνπ πξφζθαηξνπ θφζκνπ θαη πεξηγξάθεηαη ζαθέζηαηα ζην 

επαγγέιην ηνπ Μαηζαίνπ. Ο Κχξηνο, ιίγν πξηλ ην πάζνο Σνπ, νκηιψληαο γηα ηα έζραηα 

είπε πσο, φηαλ έξζεη ν Ίδηνο ζηε Γεχηεξε θαη θνβεξή παξνπζία Σνπ «ελ ηε δφμε απηνχ 

θαη πάληεο νη άγηνη άγγεινη κεη' απηνχ, ηφηε θαζίζεη επί ζξφλνπ δφμεο απηνχ, θαη 

ζπλαρζήζεηαη έκπξνζζελ απηνχ πάληα ηα έζλε».  

 

Σφηε ινηπφλ ν κεγάινο Κξηηήο, ζα μερσξίζεη ηα πξφβαηα απφ ηα εξίθηα, φπσο θάλεη 

εμάιινπ θαη θάζε βνζθφο. Καη ζα ηνπνζεηεζνχλ εθ δεμηψλ φινη απηνί νη νπνίνη έδεζαλ 

ζχκθσλα κε ην ζέιεκα ηνπ Θενχ θαη πάλσ απ΄φια έδεημαλ έκπξαθηα ηελ αγάπε ηνπο ζε 

φινπο φζνπο είραλ ηελ αλάγθε, δειαδή ζηνπο πεηλαζκέλνπο, ζηνπο δηςαζκέλνπο, ζηνπο 

αζζελείο θαη ζηνπο θπιαθηζκέλνπο. Δλψ αληίζεηα ζε απηνχο νη νπνίνη δελ 

ελδηαθέξζεθαλ λα δείμνπλ ηελ αγάπε ηνπο θαη ηελ επζπιαρλία ηνπο, ν Κχξηνο καο ζα 

ηνπο πεη « πνξεχεζζε απ' εκνχ νη θαηεξακέλνη εηο ην ππξ ην αηψλησλ ην εηνηκαζκέλνλ ησ 

δηαβφισ θαη ηνηο αγγέινηο απηνχ, εθ' φζνλ νπθ επνηήζαηε ελί ηνχησλ ησλ ειαρίζησλ, 

νπδέ εκνί επνηήζαηε. Καη απειεχζνληαη νχηνη εηο θφιαζηλ αηψληνλ, νη δε δίθαηνη εηο δσήλ 

αηψληνλ ». 

 

Αὐηή ηήλ καθαξία ἐιπίδα ηῆο ζείαο ἐπηθαλείαο, πνύ ὑπάξρεη κέζα ζηίο ςπρέο ηῶλ πηζηῶλ 

ἀλζξώπσλ, ζηεξίδεη θαί ἐπηβεβαηώλεη ἡ ἁγία θθιεζία καο θαζώο ἐπαλαιακβάλεη ηήλ 

δηδαζθαιία ηνῦ Κπξίνπ καο Ἰεζνῦ Υξηζηνῦ γηά ηήλ Γεπηέξα θαί ἔλδνμε Παξνπζία θαί 

ἐπαλεκθάληζί Σνπ ἐλώπηνλ πάλησλ ηῶλ Ἀγγέισλ, ἀλζξώπσλ θαί δαηκόλσλ ζηήλ 

ζεκεξηλή Κπξηαθή ηῆο Ἀπνθξέσ.. 

 

Γέλ ζά ήηαλ πεξηηηφ λά ἐπαλαιάβνπκε, ὅηη εἴκαζηε βέβαηνη, πῶο ὁ Ἰεζνῦο Υξηζηόο ζά 

ἐκθαληζζεῖ γηα 2ε θνξά πάλσ ζηελ γε. Αὐηό ἀπνηειεῖ ζεκειηώδε δηδαζθαιία ηῆο 

θθιεζίαο καο. Γη᾽ αὐηή κᾶο κίιεζε ὀ Ἴδηνο ὁ Ἰεζνῦο Υξηζηόο, νἱ Ἄγγεινη θαηά ηήλ 

ὥξα ηῆο Ἀλαιήςεώο Σνπ ζηνύο νὐξαλνύο, θαί νἱ Ἀπόζηνινη θαί ζεῖνη Μαζεηέο Σνπ. Ἡ 

καξηπξία ὅισλ δέλ ἀθήλεη ζέ θάζε θαινπξναίξεην θαί κέ ἀγαζή ζπλείδεζε ἄλζξσπν, 

πεξηζώξηα ἀκθηβνιηῶλ θαί ἀληηξξήζεσλ. Μάιηζηα δέ θαί νἱ Πξνθῆηεο ηῆο Παιαηᾶο 

Γηαζήθεο πξνιέγνπλ πεξί αὐηῆο. Ὁ πξνθήηεο Ἰσήι αιιά θαη ν πξνθήηεο Εαραξίαο, 

ὀλνκάδνπλ ηήλ ἡκέξα ηῆο Γεπηέξαο Παξνπζίαο ηνῦ Κπξίνπ καο Ἰεζνῦ Υξηζηνῦ «ἡκέξα 

κεγάιε θαί ἐπηθαλῆ. Γλσξίδνπκε ἀθόκε, ὅηη ἡ Γεπηέξα Παξνπζία ηνῦ Κπξίνπ καο ζά 

εἶλαη πνιύ δηαθνξεηηθή ἀπό ηήλ πξώηε. ηήλ πξώηε ἦιζε κέ δνύινπ κνξθή· ζηήλ 

δεύηεξε ζά ἔιζεη ὡο Θεόο ηῶλ πάλησλ. Ἦιζε ηαπεηλόο, ζά ἐπαλέιζεη ἔλδνμνο θαί 



θξαηαηόο. Ἦιζε γηά λά ζώζεη ηόλ ἄλζξσπνλ, ζά ἐπαλέιζεη γηά λά θξίλεη ηόλ άλζξσπν. 

Ἦιζε ζσηήξαο ιπηξσηήο θαί εὐεξγέηεο, ζά ἔιζεη Κξηηήο ἀπαξαιόγηζηνο, Βαζηιεύο 

αἰώληνο, ἀδηακθηζβήηεηνο, θξαηαηόο Κύξηνο θαί Γεζπόηεο. Ἦιζε θξύπησλ ηήλ Θεία 

δόμα θαί κεγαινπξέπεηά Σνπ, ζά ἐπαλέιζεη κέ ἀπαζηξάπηνπζα ηήλ δόμα ηῆο ζετθῆο 

κνξθῆο Σνπ. 

 

Σό πόηε ζά ἐπηζηξέςεη γλσξίδεη κόλνλ θεῖλνο. Ὡζηόζνλ νἱ ζενθόξνη Παηέξεο καο 

πηζηεύνπλ, ὅηη ἐπεηδή ἡ δεκηνπξγία ηνῦ θόζκνπ ἄξρηζε ἡκέξα Κπξηαθή, ὁ Ἰεζνῦο 

Υξηζηόο ἀλαζηήζεθε ἡκέξα Κπξηαθή, ηό Πλεῦκα ηό Ἅγην θαηέβε θαηά ηήλ Πεληεθνζηή 

θαί ἦηαλ ἡκέξα Κπξηαθή, ἡ Ἀπνθάιπςηο ζηόλ Δὐαγγειηζηή Ἰσάλλε ἐγέλεην ἡκέξα 

Κπξηαθή θαί ηήλ ὥξα ηῆο Θείαο Λεηηνπξγίαο, ὅηη θαί ἡ Γεπηέξα Παξνπζία ηνῦ Ἰεζνῦ 

Υξηζηνῦ ζά γίλεη ἡκέξα Κπξηαθή θαί ζέ ὥξα ηῆο ζείαο Λεηηνπξγίαο, ὅηαλ νἱ πηζηνί ζά 

εἶλαη ζπγθεληξσκέλνη ζηό ὄλνκά Σνπ. Σόηε ζά ἔιζεη λά ηνύο παξαιάβεη καδί Σνπ ζηήλ 

αἰώληα δόμα θαί εὐθξνζύλε. 

 

Αὐηή ζά εἶλαη ἡ ἐπηζεκόηεξε ἡκέξα γηά ηόλ Θεό θαί γηά ηνύο Ἀγγέινπο, ηνύο ἀλζξώπνπο 

θαί ηνύο δαίκνλεο. Ὅηαλ ὁ Θεόο ζά θαλεξσζεῖ θαί πάληεο ζά Σόλ ἰδνῦλ πξόζσπνλ πξόο 

πξόζσπνλ. Αὐηή ζά εἶλαη ἡ ἐζράηε Θενθάλεηα. Σό γεγνλόο ὅκσο αὐηό ηό κεγαιεηῶδεο 

θαί ζπγθινληζηηθό ζά ζπλνδεύεηαη ἀπό πιῆζνο ἄιισλ ἐπί κέξνπο γεγνλόησλ, πνύ ζά 

πξνθαινῦλ ζαπκαζκό, ἔθπιεμε, ραξᾶ ἤ ιύπε, ἀζύιιεπηε εὐηπρία ἤ δπζηπρία. Καί νἱ κέλ 

δίθαηνη ζά καθαξίδνπλ ηνύο ἑαπηνύο ησλ πνύ ἔδεζαλ κέ πίζηη θαί εὐζέβεηα θαί εἶδαλ ηόλ 

Θεόλ «θαζώο ἐζηί». Οἱ δέ πνλεξνί ζά ζπζηξέθνληαη ιππνύκελνη, ὅηη δέλ ἀμηώζεθαλ λά 

γεπζνῦλ ηήλ ρξεζηόηεηα ηνῦ Κπξίνπ θαί λά γίλνπλ κέηνρνη ηῶλ αἰσλίσλ ἀγαζῶλ. 

Ἡ ἐζράηε αὐηή Θενθάλεηα ζά θξίλεη ηνύο ἀλζξώπνπο. Κη ὅζνη ζά ἔρνπλ ιάβεη ἀπό ηήλ 

δσή αὐηή ηό Ἅγην Πλεῦκα θαί ζά ἔρνπλ ἐλδπζεῖ ηόλ Ἰεζνῦ Υξηζηό, ζά ἔρνπλ παξξεζία 

θαί ζά εἰζέιζνπλ ἕηνηκνη ζηήλ «ραξά ηνῦ Κπξίνπ». Ὅζνη ὅκσο ἐξαζύκεζαλ ζηήλ δσή 

ηνπο θαί δέλ θξόληηζαλ λά ἀπνθηήζνπλ δηθαίσκα εἰζόδνπ ζηελ ζείαλ παλήγπξηλ, ζά 

ἀπνθιεηζζνῦλ, ἐπεηδή ὁ Θεόο ὡο θαζαξόο θαί ἅγηνο δέλ θνηλσλεῖ κέ πνλεξνύο θαί 

ἀθαζάξηνπο. 

 

Γη᾽ αὐηό θη ὁ Κύξηνο κᾶο ηόληζε ἤ κᾶο ὑπέδεημε κέ πνηέο πξνυπνζέζεηο ζά ἀμησζνῦκε λά 

ἀπνιαύζνπκε ηό κέγα ἐθεῖλν ζέακα θαί γεγνλόο ηῆο ἡκέξαο ἐθείλεο ηῆο θνβεξᾶο. Μέ ηήλ 

ηήξεζε ηῶλ δύν ἐληνιῶλ: «Νά ἀγαπᾶο ηόλ Κύξηνλ ηόλ Θεόλ ζνπ κ᾽ ὅιε ηήλ θαξδηά ζνπ, 

κ᾽ ὅιε ηήλ ςπρή ζνπ, κ᾽ ὅιν ηό λνῦ ζνπ θαί κ᾽ ὅιε ηήλ δύλακή ζνπ. Νά ἀγαπᾶο ηόλ 

πιεζίνλ ζνπ ὅπσο ηόλ ἑαπηό ζνπ». Ὅηαλ ἀγαπᾶκε ηόλ Θεό ζεκαίλεη, ὅηη Σόλ ζεβόκαζηε, 

Σόλ ἐκπηζηεπόκαζηε, ηόλ ἀλαδεηᾶκε θαί ζέινπκε λά εἴκαζηε θνληά Σνπ, ηεξνῦκε ηίο 

ἐληνιέο Σνπ, ἀπνδερόκαζηε ηήλ δηδαζθαιία Σνπ, πξάηηνπκε θαηά ηό ἅγην ζέιεκά Σνπ, 

Σόλ εὐραξηζηνῦκε γηά ηίο δσξεέο Σνπ θαί Σόλ ιαηξεύνπκε ζ᾽ ὁιόθιεξε ηήλ δσή καο. 

Ὅηαλ ἀγαπᾶκε ηόλ πιεζίνλ καο ὅπσο ηόλ ἑαπηό καο, ηόηε κνηξαδόκαζηε ηά πάληα ζηή 

δσή αὐηή κέ ηνύο ἄιινπο. Αὐηό κᾶο ἐδίδαμε ζήκεξα ὁ Κύξηόο καο. Ὅπσο θεῖλνο 

κνηξάζζεθε ηήλ δόμα Σνπ κέ κᾶο, δεηεῖ θη ἀπό κᾶο λά κνηξαδόκαζηε κέ ηνύο ἀδειθνύο 

καο ηήλ δσή καο, ηόλ ρξόλν καο, ηά ρξήκαηά καο, ηά ἀγαζά καο, ηίο ἱθαλόηεηέο καο, ηά 

πάληα. Σόηε ζά Σνῦ κνηάδνπκε θαί ζά ἔρνπκε ζέζη ζηήλ βαζηιεία Σνπ. 

 

Ζ ζεκεξηλή ινηπφλ Κπξηαθή, είλαη αγαπεηνί αθηεξσκέλε απφ ηνπο παηέξεο ηεο 

Δθθιεζίαο καο ζηελ κέιινπζα Κξίζε πνπ ζα γίλεη θαηά ηελ 2α θαη έλδνμν παξνπζία ηνπ 



Ηεζνχ Υξηζηνχ. Καη ηνπνζεηήζεθε ε ενξηή απηή ηεο αλάκλεζεο ηεο 2αο παξνπζίαο γηα 

λα καο ζπκίδεη φηη ν Θεφο δελ είκαη κφλν θηιάλζξσπνο, αιιά θαη θξηηήο δίθαηνο 

απνδίδνληαο ζηνλ θαζέλα ζχκθσλα κε ηα έξγα ηνπ. Με ηελ ελζχκεζε ινηπφλ ηεο 

θνβεξάο εθείλεο εκέξαο, νη Παηέξεο πξνζπαζνχλ λα καο ζεθψζνπλ απφ ηνλ χπλν ηεο 

ακέιεηαο, ψζηε λα εξγαζηνχκε κε αξεηή θαη λα καο πξνηξέςνπλ ζηελ ζπκπφληα θαη ζηελ 

θηιαλζξσπία, ζε φινπο φζνπο έρνπλ ηελ αλάγθε καο. Γηφηη αγαπεηνί, ν δξφκνο γηα ηελ 

έλσζή καο κε ηνλ Θεφ, πεξλάεη κέζα απφ ηελ έκπξαθηε αγάπε καο γηα ηνλ πιεζίνλ. Ζ 

αγάπε . Απηφ είλαη ην ζχληαγκα πνπ ςήθηζαλ ν Υξηζηφο θαη ε Δθθιεζία ηνπ κε ην αίκα 

ηνπο. ην πξφζσπν θάζε αλαμηνπαζνχληνο αλζξψπνπ πξέπεη λα βιέπνπκε ηνλ ίδην ηνλ 

Υξηζηφ δηφηη φπσο καο ιέγεη θαη ν Κχξηνο « εθ' φζνλ επνηήζαηε ελί ηνχησλ ησλ 

ειαρίζησλ, εκνί επνηήζαηε » Ζ κέιινπζα θξίζε είλαη αλαπφθεπθηε θαη απνξξέεη απφ 

ηελ απφιπηε δηθαηνζχλε ηνπ Θενχ. Σελ παξέιεπζε απηνχ ηνπ θζαξηνχ θαη 

ηξαπκαηηζκέλνπ απφ ηελ ακαξηία θφζκνπ ζα επηζθξαγίζεη ε κεγάιε θαη αδέθαζηε θξίζε 

ηνπ Υξηζηνχ, σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ είζνδν ζηε λέα πξαγκαηηθφηεηα ηεο 

βαζηιείαο ηνπ Θενχ. Οη άλζξσπνη, σο ειεχζεξα φληα, πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ ζηε 

βαζηιεία ηνπ Υξηζηνχ αλάινγα κε ηε δηθή ηνπο επηινγή ζε απηή ηε δσή. Φεχγνληαο 

ζήκεξα απφ ην Ναφ εαο καο κείλεη φηη Όςηζην θξηηήξην ηεο θξίζεσο ζα είλαη ε ζηάζε 

θαη ζπκπεξηθνξά καο απέλαληη ζηνπο ζπλαλζξψπνπο καο, απέλαληη ζηνπο θησρνχο, ηνπο 

αζζελείο, ηα νξθαλά, ζε απηνχο πνπ δνθηκάδνληαη ζε απηνχο πνπ πνλνχλ θαη ζιηβνληαη. 

 

Αο θνβεζνχκε αγαπεηνί ηνλ Θεφ θαη αο μεθηλήζνπκε ζήκεξα ηειεπηαία εκέξα ηεο 

θξενθαγίαο, κηα λέα πνξεία, κηα λέα δσή ψζηε θαη ζε εκάο λα καο αλαθσλήζεη ν Κπξηνο 

Γεπηε νη επινγεκέλνη ηνπ Παηξφο κνπ, θιεξνλνκήζαηε ηελ εηνηκαζκέλελ πκίλ βαζηιεία 

απφ θαηαβνιήο θφζκνπ. ΑΜΖΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

π. σμεών Κραγιόποσλος: "Λίγα λόγια για ηην αγάπη" 
(ομιλία εις ηην Κσριακή ηης Απόκρεω και ηα 
Φστοζάββαηα) 
 

Λίγα ιφγηα γηα ηελ αγάπε 

Βξηζθφκαζηε ζηε δεχηεξε εβδνκάδα ηνπ Σξησδίνπ θαη φπσο ίζσο ζα μέξεηε, ε εβδνκάδα 

εθθιεζηαζηηθσο αξρίδεη απφ ηε Γεπηέξα. Οη εκεξεο απηήο ηεο εβδνκάδνο 

ραξαθηεξίδνληαη σο Γεπηέξα ηεο Απφθξεσ, Σξίηε ηεο Απφθξεσ· ζήκεξα είκαζηε ζηελ 

Σεηαξηε θαη ζε ιίγν ζα κπνπκε ζηελ Πέκπηε θαη ηελ Κπξηαθή είλαη ε Κπξηαθή ηεο 

Απφθξεσ. Πξηλ απφ ηελ Κπξηαθή είλαη ην Φπρνζάββαην. 

 

Μηα αλαθνξά ζηα Φπρνζάββαηα 

 

Με ηελ επθαηξία απηή, θαίηνη θαη άιιε θνξά ην έρσ πεη, λα μέξνπκε φηη θαλνληθά δχν 

είλαη ηα Φπρνζάββαηα. Σν έλα είλαη απηφ πνπ καο έξρεηαη, πξηλ απφ ηελ Κπξηαθή ηεο 

Απφθξεσ θαη ην άιιν είλαη πξηλ απφ ηελ Πεληεθνζηε. Σν άββαην πξηλ απφ ηελ 

Πεληεθνζηή ιέγεηαη θη εθείλν Φπρνζάββαην. Σα δχν επφκελα άββαηα είλαη θη εθείλα 

θαηά θάπνην ηξφπν Φπρνζάββαηα. Γειαδή ην άββαην πξηλ απφ ηελ Κπξηαθή ηεο 

Σπξηλήο θαη επίζεο ην άββαην ηνπ αγίνπ Θενδψξνπ ζεσξνχληαη θαη απηά 

Φπρνζάββαηα, αιιά φκσο θαλνληθά δχν είλαη ηα Φπρνζάββαηα. Γεληθφηεξα φκσο ηα 

άββαηα φισλ ηψλ εβδνκάδσλ φινπ ηνπ έηνπο είλαη αθηεξσκελα ζηνπο θεθνηκεκελνπο. 

 

Ζ Δθθιεζία δελ έβαιε ηπραία απηφ ην άββαην λα είλαη Φπρνζάββαην, νχηε επίζεο 

έβαιε ηπραία ην άββαην πξηλ απφ ηελ Πεληεθνζηή λα είλαη θαη εθείλν Φπρνζάββαην. 

πσο ζα ζπκάζηε, ηελ Πεληεθνζηε νη επρέο πνπ αλαγηλψζθνληαη ζηνλ εζπεξηλφ ηεο 

γνλπθιηζίαο -αθνινπζία ηεο γνλπθιηζίαο- αξθεηέο θνξέο αλαθέξνληαη ζηνπο 

θεθνηκεκέλνπο θαηά έλαλ πνιχ εηδηθφ ηξφπν θαη έηζη ε ενξηή ηεο Πεληεθνζηήο είλαη 

αθηεξσκέλε ζηνπο θεθνηκεκελνπο. Γη' απηφ θαη ην άββαην πνπ πξνεγείηαη ηεο 

Πεληεθνζηήο θαζηεξψζεθε λα είλαη Φπρνζάββαην, φπσο θαζηεξψζεθε θαη ην εξρφκελν 

άββαην. Καη γηαηί; Γηφηη ε Κπξηαθή απηή πνπ καο έξρεηαη είλαη βέβαηα Κπξηαθή ηεο 

Απφθξεσ, αιιά είλαη θαη Κπξηαθή ηεο Κξίζεσο. 

 

 

Σαπείλσζε, κεηάλνηα, αγάπε... 

 

Σελ πξψηε Κπξηαθή ηνπ Σξησδίνπ καο παξνπζίαζε ε Δθθιεζία ηελ παξαβνιή ηνπ 

ηειψλνπ θαη Φαξηζαίνπ -θαη απφ ηελ παξαβνιή πήξε θαη ε Κπξηαθή ην φλνκα-γηα λα καο 

ζπκίζεη ε Δθθιεζία, φπσο είπακε θαη ηηο άιιεο θνξέο, φηη πξέπεη λα ηαπεηλσζεί ν 

άλζξσπνο. Να ζπλαηζζαλζεί ν άλζξσπνο φηη απέηπρε, λα ζπλαηζζαλζεί ν άλζξσπνο φηη 



ηα έθαλε ζάιαζζα, λα ζπλαηζζαλζεί φηη έπεζε έμσ, φηη πνιχ ακάξηεζε πνπ έθαλε ηνπ 

θεθαιηνχ ηνπ, λα ηαπεηλσζεί θαη ελ ζπλερεία λα κεηαλνήζεη. 

 

πσο είπακε, εάλ δελ ηαπεηλσζεί ν άλζξσπνο, δελ κπνξεί λα κεηαλνήζεη· ςεπηνκεηάλνηα 

ζα είλαη ε κεηάλνηά ηνπ. Ο ηειψλεο πήξε ηελ πην ηαπεηλή ζηάζε θαη γη' απηφ πξνζεχρεηαη 

κεηαλνεκέλνο θαη δηθαηψλεηαη απφ ηνλ Θεφ. Ο άζσηνο θαη απηφο ήιζε «εηο εαπηφλ»· 

ηαπεηλψζεθε, κεηελφεζε θαη επέζηξεςε ζηνλ παηέξα. 

 

Πξψηα ινηπφλ είλαη ε ηαπείλσζε, κεηά ε κεηάλνηα θαη κεηά βέβαηα παξεκβάιινληαη 

πνιιέο αξεηέο, ηηο νπνίεο αξεηέο ηηο βξίζθνπκε κέζα ζηελ ηαπείλσζε θαη κέζα ζηε 

κεηάλνηα, αιιά είλαη θαη ε θαζεκηά αξεηή ρσξηζηά θαη θαηαιήγνπκε ζηελ ηειηθή αξεηή 

πνπ είλαη ε αγάπε. Καη ε ηαπείλσζε θαη ε κεηάλνηα πξέπεη λα νδεγήζνπλ ηνλ άλζξσπν 

ζηελ αγάπε. Σαπεηλψλεηαη θαλείο θαη κεηαλνεί θαη επηζηξέθεη ζηνλ Θεφ. Ο Θεφο ηνλ 

δέρεηαη κε αγάπε θαη ληψζεη απηήλ ηελ αγάπε. Αιιηψο, δελ κεηελφεζε ν άλζξσπνο. Ση 

κεηάλνηα είλαη απηή, άκα δελ ληψζεηο φηη ζ' αγαπάεη ν Θεφο; Άκα δελ ληψζεηο φηη 

βπζίδεηαη κέζα ζηελ χπαξμή ζνπ ε αγάπε ηνπ Θενχ θαη ζε ιηψλεη απηή ε αγάπε ηνπ 

Θενχ, ηη ηαπείλσζε θαη ηη κεηάλνηα έρεηο; 

 

Γη' απηφ καο είπε ζηελ παξαβνιή ηνπ αζψηνπ φηη ν παηέξαο πεξίκελε κε πνιιή αγάπε θαη 

δέρζεθε ηνλ πηφ ηνπ κε πνιιή αγάπε θαη ηνπ έδεημε φιε ηελ αγάπε πνπ κπνξνχζε λα 

δείμεη σο παηέξαο ρσξίο θαλέλαλ ζπγθξαηεκφ, ρσξίο θακηά επηθχιαμε. ιε ηελ αγάπε -

φζε αγάπε κπνξεί λα έρεη έλαο Θεφο- δίλεη ν Θεφο ζηνλ άλζξσπν σο Θεφο πνπ είλαη. ιε 

ηελ αγάπε ηε δίλεη δίλνληαο ηνλ Τηφ ηνπ. 

 

Απηή ε αγάπε ιηψλεη ηνλ άλζξσπν· ηνλ ιηψλεη θπξηνιεθηηθά. Γελ κπνξεί χζηεξα λα 

κείλεη κέζα ηνπ ηίπνηε: θακηά έπαξζε, θακηά ππεξεθάλεηα, θακηά θελνδνμία, θακηά 

θηιαπηία, θακηά εγσπάζεηα, θαλέλαο θζφλνο θαη δήινο, θακηά ακέιεηα, αδηαθνξία θαη 

ηεκπειηά· νχηε κπνξεί λα κείλεη ζηελ ςπρή παγσληά έλαληη ηνπ ζπλαλζξψπνπ. Γίλεηαη 

θαη ν άλζξσπνο αγάπε. 

 

πσο δειαδή ην ζίδεξν κέζα ζηε θσηηά ιίγν ιίγν, ιίγν ιίγν, ιίγν ιίγν θνθθηλίδεη θαη 

γίλεηαη θσηηά θαη απηφ, έηζη θαη ε ςπρή πνπ επέζηξεςε κε ηαπείλσζε, κε κεηάλνηα θνληά 

ζηνλ Θεφ θαη ληψζεη απηήλ ηελ αγάπε ηνπ Θενχ γίλεηαη θαη ε ίδηα αγάπε. Γηαηί είπακε: 

νχηε κεηελφεζε νχηε ηαπεηλψζεθε, αλ δελ ληψζεη ηελ αγάπε ηνπ Θενχ. Ζ αγάπε ηνπ 

Θενχ εθδειψλεηαη, αιιά ε αγάπε απηή ηνπ Θενχ πνπ εθδειψλεηαη, θζάλεη ζηελ ηαπεηλή 

ςπρή, ζηε κεηαλνεκελε ςπρή, ε νπνία ληψζεη ηελ αγάπε, θαη ζηγά ζηγά ινηπφλ θαη ε ίδηα 

ε ςπρή γίλεηαη αγάπε. 

 

Καη γη' απηφ ηειηθά ζα θξηζεί ν θαζέλαο ηελ εκέξα εθείλε ηεο Κξίζεσο κε βάζε ηελ 

αγάπε. Καη λνκίδσ, ην θαηαιαβαίλνπκε ηψξα. Αλ δελ πξνεγεζνχλ ηα άιια, δελ κπνξεί 

λα θζάζεη θαλείο ζηελ αγάπε· είλαη ςεπηναγάπε απηή πνπ ηάρα δείρλεη. Πξνεγνχληαη ηα 

άιια θαη θζάλεη ζηελ αγάπε θαη κε βάζε απηήλ ηελ αγάπε ζα θξηζνχκε θαηά ηε Γεπηέξα 

Παξνπζία. 

 

 

Να πξνζέμνπκε έλα κεγάιν κπζηήξην 



 

Ζ Δθθιεζία ινηπφλ παίξλεη απηήλ ηελ ηξίηε παξαβνιή -ηελ παξαβνιή ηεο Κξίζεσο- θαη 

ηε βάδεη ζ' απηήλ ηελ ηξίηε Κπξηαθή ηνπ Σξησδίνπ, πνπ είλαη Κπξηαθή ηεο Απφθξεσ, 

αιιά είλαη φκσο θαη Κπξηαθή ηεο Κξίζεσο. Γειαδή ε Δθθιεζία, βάδνληαο απηή ηελ 

παξαβνιή πνπ είπε ν Κχξηνο, καο ζπκίδεη φηη έξρεηαη ψξα πνπ ζα θξηζνχκε. Γελ κπνξεί ν 

άλζξσπνο λα ην πάξεη έηζη αςήθηζηα: «θαη ηη κ' ελδηαθέξεη λα ηαπεηλσζψ; θαη ηη κ' 

ελδηαθέξεη λα κεηαλνήζσ; θαη ηη κ' ελδηαθέξεη λα γίλσ ρξηζηηαλφο;» Δληάμεη, αιιά φκσο 

έξρεηαη ψξα πνπ ζα θξηζνχκε νη πάληεο. Θα έιζεη απηή ε ψξα, ζέινπκε δελ ζέινπκε. 

 

Καη ζα παξαθαινχζα λα πξνζέμνπκε έλα κπζηήξην κεγάιν. Καλείο δελ ήιζε ζηνλ θφζκν 

ζέινληαο. Κάλνπκε πνιχ ιφγν γηα ηελ ειεπζεξία καο θαη δελ μέξνπκε ηη καο γίλεηαη. 

Ήιζακε ζηνλ θφζκν φινη, ρσξίο λα ζέινπκε. Καη θαλείο δελ ζψδεηαη, επεηδή ζέιεη. 

Γειαδή κφλνο ηνπ ήιζε ν Θεφο λα καο ζψζεη. Αλ ν Θεφο πεξίκελε λα ην δεηήζνπλ νη 

άλζξσπνη... Ήιζε κφλνο ηνπ ν Υξηζηφο θαη έγηλε άλζξσπνο άζειά καο. Έγηλε άλζξσπνο, 

ρσξίο λα καο ξσηήζεη, ρσξίο λα ηνπ ην πνχκε, ρσξίο λα ηνπ ην δεηήζνπκε. Ήιζε θαη 

έγηλε άλζξσπνο, γηα λα καο ζψζεη. Σειηθά φκσο ζψδεηαη εθείλνο πνπ ζα ζειήζεη λα 

δερζεί ηε ζσηεξία απφ ηνλ Υξηζηφ. Δπίζεο: ζα θξηζνχκε, ρσξίο λα ην ζέινπκε εκείο· 

νχηε ζα καο ξσηήζνπλ. Γελ καο ξψηεζαλ, φηαλ ήιζακε ζηνλ θφζκν. Γελ καο ξψηεζε ν 

Υξηζηφο, φηαλ ήιζε θαη έγηλε άλζξσπνο, γηα λα καο ζψζεη. Δπίζεο δελ ζα καο ξσηήζεη αλ 

ζέινπκε λα καο θξίλεη ή δελ ζέινπκε λα καο θξίλεη. Γελ είλαη ζέκα δηθφ καο. Δίλαη ζέκα 

δηθφ ηνπ. 

 

Αο κε ινηπφλ ζεθψλνπκε ηφζν πνιχ ην θεθάιη. Αο κελ επαηξφκεζα ηφζν πνιχ θαη 

ηνλίδνπκε ηφζν πνιχ ηελ ειεπζεξία. Ση ειεπζεξία κπνξείο λα έρεηο, ηαιαίπσξε άλζξσπε; 

ζν θεχγεηο απφ ηνλ Θεφ, ηφζν γίλεζαη πξσηίζησο δνχινο ηνπ εαπηνχ ζνπ, δνχινο φισλ 

ησλ αξλεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ έρεηο κέζα ζνπ. Γίλεζαη δνχινο, ζθιάβνο θπξηνιεθηηθά. 

Βξείηε έλαλ άλζξσπν πνπ λα είλαη ειεχζεξνο, ελψ δεη καθξάλ ηνπ Θενχ. Μπνξεί λα ιέεη 

φηη είλαη ειεχζεξνο θαη κπνξεί λα ιέεη φηη θάλεη φ,ηη ζέιεη. Γελ θάλεη πνηέ φ,ηη ζέιεη, 

αιιά θάλεη ηη ιέεη ε κφδα, ηη θάλνπλ νη άιινη, ηη ππαγνξεχνπλ ηα θαηψηεξα έλζηηθηά ηνπ, 

ηη ππαγνξεχνπλ νη δηάθνξεο επηζπκίεο ηνπ θιπ. 

 

πνηνο είλαη ηίκηνο, ζα πεη φηη άιιν ζέισ κε ηνλ λνπ κνπ ηελ ψξα πνπ ζθέπηνκαη σο 

ινγηθφο άλζξσπνο θαη άιιν θάλσ. Έ, ηφηε ηη ιεο φηη είζαη ειεχζεξνο θαη θάλεηο φ,ηη 

ζέιεηο; θιάβνο είλαη ν άλζξσπνο, δνχινο είλαη ν άλζξσπνο, θαη κφλν ν Θεφο ηνλ 

ειεπζεξψλεη. Καη ηνλ ειεπζεξψλεη, φηαλ ζα πάξεη σο δεδνκέλν φηη απφ ηνλ Θεφ έξρνληαη 

φια θαη ζηνλ Θεφ ηειεηψλνπλ φια, θαη ηειηθά ζα θάλεη ν Θεφο απηφ πνπ ζέιεη, θαη εκείο 

νθείινπκε σο πιάζκαηά ηνπ λα ππνηαρζνχκε ζην ζέιεκα ηνπ Θενχ, λα ζπληνληζηνχκε 

κε ην ζέιεκα ηνπ Θενχ. 

 

Δίπακε: ήξζακε, ρσξίο λα ην ζέινπκε, θαη ρσξίο λα καο ξσηεζεη θαλέλαο. Ήιζε ν 

Κχξηνο θαη καο ζψδεη, ρσξίο λα καο ξσηεζεη. Καη ζα έιζεη εκέξα πνπ ζα δψζνπκε ιφγν 

ζηνλ Θεφ, ζα θξηζνχκε, ρσξίο λα καο ξσηεζεη, αλ ην ζέινπκε απηφ ή δελ ην ζέινπκε. 

Κάηη αλάινγν ζπκβαίλεη ζηα δηθαζηεξηα. Άκα ζε θαιέζνπλ εθεί, δελ ζε ξσηνχλ αλ 

ζέιεηο λα παο. Δθφζνλ πξέπεη λα παο, εθφζνλ είζαη θαηεγνξνχκελνο, ζα παο· θη αλ δελ ην 

ζέιεηο, ζα παο βηαίσο. Καη λα θξπθηείο αθφκε, πάιη ζα δηθαζζείο. Πάληνηε ζα βαξαίλεη ε 

θαηεγνξία θαη ε θαηαδίθε πάλσ ζνπ, θαη φπνπ ζε βξνπλ, ζα ζε ζπιιάβνπλ. 



 

 

Ζ αγάπε ηνπ Υξηζηνχ καο θάλεη λα ζπκεζνχκε ηνπο θεθνηκεκέλνπο 

 

Θα θξηζνχκε κε βάζε ηελ αγάπε. Γειαδή φρη απιψο θάλακε κηα αξρή, φρη απιψο 

πξνρσξήζακε, φρη απιψο επηζηξέςακε ζηνλ Παηέξα, αιιά ληψζακε ηελ αγάπε ηνπ 

Παηέξα, δερζήθακε ηελ αγάπε ηνπ Παηέξα, δήζακε απηελ ηελ αγάπε ηνπ Παηέξα, θαη 

γέκηζε ε ςπρή καο απφ επγλσκνζχλε πξνο ηνλ Παηέξα, πνπ καο έδεημε απηήλ ηελ αγάπε. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη έγηλε θαη ε δηθή καο ε ςπρή αγάπε, γίλακε θη εκείο αγάπε θαη 

εθδειψλνπκε αγάπε. Γη' απηφ ν Κχξηνο ηελ εκέξα εθείλε ζα πεη: «Δπείλαζα θαη εδψθαηέ 

κνη θαγείλ, εδίςεζα, θαη επνηίζαηέ κε» θιπ. ή «πείλαζα θαη δελ κνπ δψζαηε λα θάσ, 

δίςαζα θαη δελ κνπ δψζαηε λα πησ, ήκνπλ γπκλφο θαη δελ κε ληχζαηε» θιπ. 

 

Αιιά, φπσο ην μέξνπκε φινη, ηνλίδεη ν Κχξηνο «εθ' φζνλ επνηήζαηε ελί ηνχησλ ησλ 

αδειθψλ κνπ ησλ ειαρίζησλ, εκνί επνηήζαηε». Ζ αγάπε έξρεηαη απφ ηνλ Θεφ. Δίλαη 

αλίθαλνο ν άλζξσπνο λ' αγαπήζεη κφλνο ηνπ, εάλ δελ ηνπ δψζεη ν Θεφο αγάπε. 

«Αγαπψκελ απηφλ φηη απηφο πξψηνο εγάπεζελ εκάο». Σνλ αγαπνχκε ηνλ Θεφ, δηφηη 

πξψηνο απηφο καο αγάπεζε. Έξρεηαη ε αγάπε απφ ηνλ Θεφ θαη επηζηξέθεη απηε ε αγάπε 

ζηνλ Θεφ. Δπηζηξέθεη φκσο φρη κφλν απεπζείαο ζηνλ Θεφ, αιιά θαη δηα κέζνπ ησλ 

αλζξψπσλ, ησλ ζπλαλζξψπσλ, δηα κεζνπ ηνπ πιεζίνλ. Δπνκέλσο, ε Κπξηαθή απηε είλαη 

αθηεξσκέλε ζηελ Κξίζε, ζηελ Γεπηέξα Παξνπζία, θαη ε Κξίζε ζα γίλεη κε βάζε ηελ 

αγάπε ζηελ νπνία έρεη θζάζεη, πξέπεη λα έρεη θζάζεη ν θάζε ρξηζηηαλφο, ζηελ αγάπε ε 

νπνία γίλεηαη γηα ηνλ Υξηζηφ. Αγαπάο ηνλ άιιν, ζαλ λα είλαη ν ίδηνο ν Υξηζηφο· αγαπάο 

ηνλ άιιν, γηαηί ζνπ ην είπε ν Υξηζηφο· αγαπάο ηνλ άιιν, γηαηί βιέπεηο ζην πξφζσπφ ηνπ 

ηνλ Υξηζηφ. 

 

Δπεηδή ινηπφλ φια είλαη αγάπε απηήλ ηελ εκέξα, ελψ είλαη Κξίζε -θξηηεξην κέγα· 

θξίλνληαη νη άλζξσπνη θαη άιινη πάλε απφ δψ, θη άιινη πάλε απφ θεη, φκσο θξίλνληαη κε 

βάζε ηελ αγάπε- γη' απηφ ε Δθθιεζία φξηζε ην άββαην πξηλ απφ ηελ Κπξηαθή ηεο 

Κξίζεσο λα είλαη Φπρνζάββαην. Γηφηη ηη ζα πεη Φπρνζάββαην; Δλζπκνχκεζα ηνπο 

θεθνηκεκέλνπο: ηνπο ζπγγελείο, ηνπο γλσζηνχο, ηνπο θίινπο, ηνπο ζπκπαηξηψηεο· ηνπο 

βαπηηζζέληαο βέβαηα ζην φλνκα ηεο Αγίαο Σξηάδνο. Δλζπκνχκεζα απηνχο νη νπνίνη ήηαλ 

ρξηζηηαλνί νξζφδνμνη θαη έθπγαλ απ' απηφλ ηνλ θφζκν σο ρξηζηηαλνί νξζφδνμνη. Ζ αγάπε 

απηή, πνπ ππνηίζεηαη φηη ηελ έρνπκε κέζα καο θαη βάζεη ηεο νπνίαο ζα καο θξίλεη ν 

Θεφο, είλαη εθείλε ε νπνία καο θάλεη λα ζπκεζνχκε ηνπο θεθνηκεκέλνπο θαη λα 

πξνζεπρεζνχκε γη' απηνχο. 

 

Γελ ζα ήηαλ ππεξβνιή, αδειθνί κνπ, λα ιέγακε φηη απηήλ ηελ εκέξα, ην Φπρνζάββαην, 

φινη νη ρξηζηηαλνί ρσξίο θακηά εμαίξεζε πξέπεη λα πάκε ζηελ εθθιεζία. Δίλαη βέβαηα 

εξγάζηκε εκέξα. Απ' απηήο ηεο απφςεσο ζα ηαίξηαδε Παξαζθεπή βξάδπ λα γίλεη 

αγξππλία, ψζηε φινη φζνη ζέινπλ -είπακε φινη πξέπεη λα ζέινπλ φινη νη ρξηζηηαλνί ρσξίο 

θακία εμαίξεζε- λα πάκε λα ιεηηνπξγεζνχκε, λα πξνζεπρεζνχκε, λα παξαθαιέζνπκε ηνλ 

Θεφ, αιιά θαη λα εθδειψζνπκε ηελ αγάπε καο πξνο ηνπο θεθνηκεκέλνπο θαη λα 

πξνζεπρεζνχκε εηδηθά γη' απηνχο. 

 



Πνηνο δελ έρεη έλαλ θεθνηκεκέλνλ; Πνηαλνχ δελ πέζαλε ν παηέξαο ή ην παηδί ή ν 

παππνχο ή ε γηαγηα ή θάπνηνο άιινο ζπγγελήο, θάπνηνο άιινο γλσζηφο; Πνηνο δελ έρεη 

έλαλ άλζξσπν πνπ έρεη θχγεη απ' απηφ ηνλ θφζκν; Δπνκέλσο, ζην Φπρνζάββαην θαη ζ' 

φιε απηήλ ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο θεθνηκεκέλνπο πξψηα πξψηα απηφ πνπ θπξηαξρεί 

είλαη ε αγάπε. Ζ αγάπε πνπ πεγαίλεη απφ άλζξσπν ζε άλζξσπν, πνπ ζπγθνηλσλεί κεηαμχ 

φισλ ησλ αλζξψπσλ, φπσο ηα ζπγθνηλσλνχληα δνρεία: ξίρλεηο ζην έλα λεξφ θαη απηφ 

πνπ ζα ξίμεηο, ην ιίγν ή ην πνιχ, πεγαίλεη ζ' φια ηα ζπγθνηλσλνχληα δνρεία. Έηζη ε 

αγάπε καο, ηελ νπνία επηζηξέθνπκε ζηνλ Υξηζηφ πνπ καο ηελ έδσζε -ηνλ αγαπνχκε ηνλ 

Υξηζηφ, αιιά ηνλ αγαπνχκε κέζα ζηνλ πιεζίνλ- απηήλ ηελ ήκεξα πνπ είλαη εκέξα ηεο 

Κξίζεσο ή ηελ παξακνλή, αλ ζέιεηε, ηεο εκέξαο ηεο Κξίζεσο, ην Φπρνζάββαην, ε αγάπε 

απηή -δελ γίλεηαη δηαθνξεηηθά- καο θάλεη λα ζπκεζνχκε ηνπο θεθνηκεκέλνπο θαη λα 

πξνζεπρεζνχκε γη' απηνχο. 

 

 

Σν βαζχηεξν λφεκα ηεο κλεκνλεχζεσο νλνκάησλ ζηελ πξνζθνκηδή 

 

Γη' απηφ φινη καο κε φιε ηελ θαξδηά λα θάλνπκε φ,ηη ρξεηάδεηαη. Καη ηα θφιιπβα είλαη 

θαιά θαη ηα πξφζθνξα είλαη θαιά, αιιά εθείλν ην νπνίν ρξεηάδεηαη είλαη λα δνζνχλ ηα 

νλφκαηα ζηε Θεία Λεηηνπξγία. ρη απιψο ζην Σξηζάγην πνπ ζα θάλεη ν ηεξέαο. Σν 

Σξηζάγην γίλεηαη θαη πξέπεη λα γίλεη. Να δνζνχλ ηα νλφκαηα θαη ζηελ πξνζθνκηδή λα ηνλ 

κλεκνλεχζεη ηνλ θαζέλα ρσξηζηά ν ηεξέαο θαη λα βγεη κεξίδα γηα ηνλ θαζέλα. Καη κεηά 

ηνλ θαζαγηαζκφ θαηά ηε ζπζηνιή νη κεξίδεο, πνπ ζα ιέγακε φηη είλαη νη ςπρέο ησλ 

θεθνηκεκέλσλ πνπ κλεκνλεχζεθαλ, ζα κπνπλ κέζα ζην άγην Πνηεξην, κέζα ζην αίκα ηνπ 

Κπξίνπ. 

 

Αλαθέξακε θη άιιε θνξά απηφ πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ Απνθάιπςε: ηαλ είδε ν 

επαγγειηζηήο Ησάλλεο ζηνλ νπξαλφ πιήζνο αλζξψπσλ ληπκέλνπο ιεπθέο ζηνιέο, ηνλ 

ξψηεζε έλαο απφ ηνπο πξεζβπηέξνπο: «Πνηνη είλαη απηνί;» Ο επαγγειηζηήο ηνπ απάληεζε 

«ζχ γλσξίδεηο». θαη ηνπ ιέεη ν πξεζβχηεξνο φηη απηνί είλαη εθείλνη νη φπνηνη έξρνληαη «εθ 

ηεο ζιίςεσο ηεο κεγάιεο, θαη έπιπλαλ ηαο ζηνιάο απηψλ θαη ειεχθαλαλ απηάο ελ ησ 

αίκαηη ηνπ αξλίνπ». Σν αίκα ηνπ αξλίνπ είλαη απηφ ην νπνίν είλαη ζην άγην Πνηήξην ζε 

θάζε Θεία Λεηηνπξγία. Γη' απηφ -θαιφ είλαη λα ην αλαθέξνπκε εδψ- ζηελ πξνζθνκηδή 

απφ φια ηα πξφζθνξα παίξλνπκε έλα κηθξφ ςηρνπιάθη θαη ην βάδνπκε ζην δηζθάξην. Σα 

ςηρνπιάθηα είλαη νη ςπρέο απηψλ πνπ πξνζθέξνπλ ηα πξφζθνξα θαη απηψλ γηα ηνπο 

νπνίνπο ηα πξνζθέξνπλ. 

 

Ση ζα πεη πξφζθνξν; Πξνζθέξεη. Γελ πξνζθέξεη θαλείο απιψο απηφ ην ςσκάθη. 

Πξνζθέξεη κ' απηφ θαη ηνλ εαπηφ ηνπ. Έηζη νη ςπρέο φισλ, θαη ησλ δψλησλ θαη ησλ 

θεθνηκεκέλσλ, είλαη εθεί επάλσ ζην άγην Γηζθάξην. Μεηά φιεο νη ςπρέο απηέο πέθηνπλ 

κέζα ζην άγην Πνηήξην, κέζα ζην αίκα ηνπ Υξηζηνχ. Καη δελ κπνξεί· γηα λα ην θάλεη 

απηφ ε Δθθιεζία, γηα λα ηα ιέεη έηζη ε Απνθάιπςε, ζεκαίλεη φηη πνιχ σθεινχληαη νη 

ςπρέο. Με βάζε απηά πνπ ιέεη ε Απνθάιπςε, κε βάζε ηελ πξάμε ηεο Δθθιεζίαο, κε 

βάζε φιε απηήλ ηελ παξάδνζε πνπ έρνπκε απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα, απηφ πηζηεχνπκε. 

 

Πφζν σθεινχληαη; Γελ ην μέξνπκε εκείο· ν Θεφο ην μέξεη. Πάλησο πνιχ σθεινχληαη νη 

ςπρέο εθείλσλ ησλ νπνίσλ ηα νλφκαηα κλεκνλεχνληαη ζηε Θεία Λεηηνπξγία θαη ησλ 



νπνίσλ ε κεξίδα πέθηεη κέζα ζην άγην Πνηήξην, κέζα ζην αίκα ηνπ Υξηζηνχ. Σν νπνίν 

αίκα ηνπ «Ηεζνχ Υξηζηνχ... θαζαξίδεη εκάο απφ πάζεο ακαξηίαο», φπσο ιέεη αιινχ ν 

επαγγειηζηήο Ησάλλεο. Γη' απηφ ινηπφλ, αδειθνί κνπ, ην άββαην απηφ είλαη αθηεξσκέλν 

ζηνπο θεθνηκεκέλνπο θαη ιέγεηαη Φπρνζάββαην, θαη ε επφκελε εκέξα είλαη ε Κπξηαθή 

ηεο Κξίζεσο. 

 

 

Μελ πάξνπκε επηπφιαηα ην ζέκα ηεο λεζηείαο 

 

Λέγεηαη Κπξηαθή ηεο Απφθξεσ, δηφηη ζηακαηάεη ην θξέαο. Μερξη ηελ Κπξηαθή ην βξάδπ 

θαηαιχεηαη ην θξέαο· κεηά φρη θξέαο. Μελ ην παίξλνπκε έηζη επηπφιαηα: «Δ, δελ 

πεηξάδεη, δελ βαξπέζαη» ή «δελ κπνξψ». Καθνκάζακε σο ρξηζηηαλνί· πνιχ θαθνκάζακε. 

Απηά ηα «δελ κπνξψ» δελ ζηέθνπλ. Δίλαη ειάρηζηεο εθείλεο νη πεξηπηψζεηο πνπ φλησο 

θαλείο φρη κφλν κπνξεί λα κε λεζηεχζεη, αιιά δελ πξέπεη λα λεζηεχζεη θαη επηβάιιεηαη 

λα θάεη. Δίλαη ειάρηζηεο απηέο νη πεξηπηψζεηο. Οη άιινη, νη πνιινί, πξέπεη λα κάζνπλ θαη 

λα ην πάξνπλ απφθαζε απφ ηελ Κπξηαθή ην βξάδπ λα ζηακαηήζνπλ ην θξέαο. ιεο ηηο 

εκέξεο ηελ εξρφκελε εβδνκάδα επηηξέπεηαη λα θάεη θαλείο φια η' άιια εθηφο απφ θξέαο 

κέρξη θαη ηελ άιιε Κπξηαθή, Κπξηαθή ηεο Σπξηλήο. Απφ θεη θαη πέξα πιένλ έρνπκε 

απζηεξά λεζηεία. 

 

ιν ην ζέκα είλαη λα ην πηζηεχζεη θαλείο, φιν ην ζέκα είλαη λα ην δερζεί ε θαξδηά ηνπ, 

φιν ην ζέκα είλαη λα θάλεη ηνλ ηαπξφ ηνπ θαη λα πάξεη ηελ απφθαζε λα ην θάλεη, θαη 

κεηά ζα απνξεί θη απηφο κε ην θνπξάγην πνπ ζα έρεη ε ςπρή ηνπ. Θα απνξεί θη απηφο πσο 

κπνξεί θαη θάλεη πξάγκαηα πνπ πνηέ δελ δηαλνήζεθε. Έρνπκε ηέηνηα παξαδείγκαηα· 

άλζξσπνη δειαδή πνπ πνηέ δελ είραλ δηαλνεζεί λα λεζηεχζνπλ, πνπ λφκηδαλ φηη δελ 

κπνξνχλ, πνπ θάπνηε θάηη πήγαλ ηάρα λα θάλνπλ θαη ηνπο έπηαζε θεθαιφπνλνο, ηνπο 

έπηαζε δελ μέξσ ηη, θαη φηαλ πίζηεπζαλ φηη θαη απηνί κπνξνχλ λα λεζηεχζνπλ, φηη ζέιεη ν 

Θεφο θη απ' απηνχο ηε λεζηεία, φηη ε Δθθιεζία θη απ' απηνχο ζέιεη ηε λεζηεία, είδαλ 

ζηελ πξάμε φηη φρη κφλν κπνξνχλ λα λεζηεχζνπλ, αιιά θαη πνιχ θαιφ γίλεηαη ζηελ ςπρή 

ηνπ αλζξψπνπ κε ηε λεζηεία, θαζψο θαη κε φια ηα άιια. Καη κάιηζηα κελ ηπρφλ ηνπο 

πεηο λα κε λεζηεχζνπλ, κελ ηπρφλ πάζνπλ ηίπνηε εθείλεο ηηο εκέξεο, είλαη άξξσζηνη, θαη 

δελ ζα κπνξέζνπλ λα λεζηεχζνπλ. 

 

 

Απηφ πνπ ιείπεη θαη κέζα ζηελ νηθνγέλεηα: ε αγάπε γηα ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν 

 

Κπξηαθή ινηπφλ ηεο Κξίζεσο είλαη ε εξρφκελε Κπξηαθή, αιιά ζα ιέγακε θαη Κπξηαθή 

ηεο αγάπεο. Οη ρξηζηηαλνί θξίλνληαη κε βάζε ηελ αγάπε. Να πνχκε, αδειθνί κνπ, δπν 

ιφγηα γη' απηφ ην ζέκα. 

 

Πνιχο ιφγνο γίλεηαη γηα ηελ αγάπε· πνιχο ιφγνο. ρη κφλν κεηαμχ ησλ κεκνλσκέλσλ 

αλζξψπσλ φηαλ ζπδεηνχλ, αιιά θαη ζε κεγάιεο νκάδεο θαη ζε πιήζε αλζξψπσλ θαη απφ 

θνηλσληθήο απφςεσο θαη απφ πνιηηηθήο απφςεσο γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ αγάπε, γηα ην 

ελδηαθέξνλ γηα ηνπο άιινπο θιπ. Αιιά, φπσο ζα έρεηε πξνζέμεη, άιιν είλαη λα 

θξνληίδεηο γηα ηνλ άιιν -έζησ λα ηνπ δψζεηο λα θάεη, έζησ λα ηνπ δψζεηο λα πηεη, έζησ 



λα ηνλ βνεζήζεηο λα έρεη πεξηζζφηεξα κέζα γηα ηε δσή ηνπ, λα ηνλ βνεζήζεηο λα πάεη 

θαιχηεξα, λα επεκεξεί- θαη άιιν είλαη λ' αγαπήζεηο ηνλ άλζξσπν. 

 

Να ζαο αλαθέξσ κηθξνπαξαδείγκαηα: Πφζεο θνξέο κία ζχδπγνο, πρ., ελψ ν ζχδπγνο ηεο 

θέξλεη φια ηα θαιά, δηαηζζάλεηαη φηη δελ ηελ αγαπά! ην δηαηζζάλεηαη. ια ηα θαιά ηεο 

ηα θέξλεη. Καη κάιηζηα ιακβάλεη ηα κέηξα, αο πνπκε, λα κε θαλεί φηη δελ ηελ αγαπά, θαη 

φκσο εθείλε ην δηαηζζάλεηαη. Καη ηξφθηκα ηεο θέξλεη θαη ελδχκαηα φζα ζέιεη, θαη 

ρξήκαηα ηεο δίδεη θαη ηνχην θη εθείλν, πάλε θαη εθδξνκεο, πάλε θαη ζε θέληξα... κσο 

δηαηζζάλεηαη βαζχηεξα φηη δελ ηελ αγαπά. Δίλαη απηφ θάηη πνπ δελ ιέγεηαη, δελ 

εθθξάδεηαη, αιιά ην δεη θαλείο. 

 

πσο επίζεο κπνξεί λα ζπκβαίλεη θαη ην αληίζεην: ζθνηψλεηαη κηα γπλαίθα, κηα ζχδπγνο 

ζην ζπίηη, γηα λα θάλεη θαιφ θαγεηφ, γηα λα έρεη θαζαξφ ην ζπίηη θιπ., φκσο ν ζχδπγνο 

δηαηζζάλεηαη φηη θάηη δελ πάεη θαιά. Γηαηζζάλεηαη φηη δελ είλαη αθνζησκέλε ε ζχδπγφο 

ηνπ· ε θαξδηά ηεο δελ είλαη δνζκέλε ζ' απηφλ. Κάηη ζπκβαίλεη. Γελ κπνξεί λα ην πεη, δελ 

κπνξεί λα ην εθθξάζεη, αιιά φκσο έηζη ην δεη. 

 

πσο επίζεο πφζνη γνλείο, ελψ κπνξεί λα είλαη θαιά ηα παηδηά ηνπο, λα είλαη θαιά ζηα 

καζήκαηά ηνπο -παίξλνπκε δειαδή ηηο πην θαιέο πεξηπηψζεηο- αθφκε κπνξεί λα γπξίδνπλ 

ζην ζπίηη θιπ., φκσο δηαηζζάλνληαη, ε κάλα, ν παηέξαο, φηη ην παηδί έρεη μεθχγεη· απφ 

κέζα ηνπ, ε θαξδηά ηνπ, αο πνχκε, θάπνπ αιινχ είλαη. Γελ ην ληψζνπλ ην παηδί φπσο ην 

έλησζαλ θάπνηε, δελ ληψζνπλ ηελ θφξε ηνπο, ηνλ γην ηνπο, φπσο ηνπο έλησζαλ. 

 

πσο νη κεηέξεο έρνπλ παξάπνλν απφ ηα παηδηά, θακηά θνξά θαη απηά ηα ίδηα ηα παηδηά 

κε ηε ζεηξά ηνπο κπνξεί λα έρνπλ παξάπνλν. Πφζνη γνλείο ζθνηψλνληαη θπξηνιεθηηθά! 

Ν' αθνχζεηε απηά ηα παηδηά λα ην ιέλε, λα ην γξάθνπλ, φηη νη γνλείο ζθνηψλνληαη γη' 

απηά, γηα λα έρνπλ ηα βηβιία ηνπο, λα έρνπλ ηελ θαιή ηξνθή, λα έρνπλ ην θαιφ δσκάηην, 

λα έρνπλ ηε ζέξκαλζή ηνπο, θαη φηη είλαη ζπλερψο πάλσ απ' ην θεθάιη: «Πσο πήγεο ζηα 

καζήκαηα; Παο θαιά ζηα καζήκαηα; λα ζε βνεζήζνπκε;» θιπ. Καη φκσο ην παηδί δελ 

αηζζάλεηαη φηη ην αγαπάεη ε κάλα ηνπ· είηε είλαη ε θφξε είηε είλαη ν γηνο. Καη φζν θη αλ 

ην παηδί ζ' απηήλ ηελ πεξίπησζε ππεξβάιιεη, πνπ ππεξβάιιεη -πξέπεη λα ηα δνχκε δίθαηα 

ηα πξάγκαηα-πάιη έρεη θάπνην δίθην ζην βάζνο. 

 

Μηα κάλα κπνξεί λ' αγαπά ην παηδί πην πνιχ κε ηελ έλλνηα λα ηελ βγάιεη 

αζπξνπξφζσπε, λα κπνξεί λα θακαξψλεη φηη έρεη έλα παηδί ην νπνίν πεγαίλεη θαιά ζηα 

καζήκαηα, είρε πνιιέο επηηπρίεο, πξφθνςε, έθαλε θαξξηέξα ή δελ μέξσ ηη άιιν. κσο 

δελ αγάπεζε ην παηδί έηζη φπσο είλαη ην παηδί: κε ηα ράιηα ηνπ, κε ηηο αδπλακίεο ηνπ, κε 

ην ιίγν κπαιφ ίζσο πνπ έρεη, κε ηηο ιίγεο ηθαλφηεηεο πνπ έρεη, κε ην φηη δελ κπνξεί λα ηα 

βγάιεη πέξα, αο πνχκε, φπσο ην γεηηνλφπνπιν. Θα θζάζεη ζηνλ βαζκφ δψδεθα, ζα 

θζάζεη ζην δεθαηξία. Γελ έλησζε, αο πνχκε, λα ην αγαπάεη ε κεηέξα ηνπ έηζη φπσο είλαη, 

θαη απφ θεη θαη πέξα λα δεη ηη ζα γίλεη. Σν αγαπάεη κε ηελ πξννπηηθή λα γίλεη ην παηδί 

απηφ φ,ηη είλαη θαη ην γεηηνλφπνπιν, φ,ηη είλαη θαη ην μαδεξθάθη, φ,ηη είλαη θαη ην πην 

πέξα θιπ. 

 



Δθείλν ην νπνίν ιείπεη είλαη ε αγάπε γη' απηφλ ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν. ρη αγάπε γηα ηνλ 

άλζξσπν πνπ έρεη απηήλ ή εθείλε ηελ αλάγθε, αιιά αγάπε γηα ην πξφζσπν, γηα ηελ 

χπαξμή ηνπ βαζηά, γηα εθείλν ην θάηη πνπ έρεη κέζα ηνπ ν θαζέλαο. 

 

Έρνπκε πεη θαη άιιε θνξά φηη ζ' έλα αλδξφγπλν εάλ αλαθαιχςεη ν έλαο ζηνλ άιιν απηφ 

ην βαζχηεξν πνπ έρεη θαη δελ κείλνπλ απιψο ζηα εμσηεξηθά, ζηελ εκθάληζε ή ζηα ζπίηηα 

πνπ δηαζέηνπλ θιπ., θαη αγαπήζεη ν έλαο ηνλ άιιν, αιιά αγαπήζεη ην πξφζσπν ηνπ, ηελ 

χπαξμή ηνπ, απηφ ην βαζχηεξν πνπ έρεη, ηφηε έρνπκε αιεζηλή αγάπε. Δάλ δελ γίλεη απηφ, 

είλαη ςεπηναγάπε απηή πνπ έρνπλ θαη δελ ζα πάεη πνιχ θαηξφ θαη ζ' αξρίζεη λα 

θινλίδεηαη ν γάκνο. 

 

 

Ζ αιεζηλή αγάπε ζην κπζηήξην ηεο ππαθνήο θαη ηνπ γάκνπ 

 

Θα κνπ επηηξέςεηε φκσο λα πσ θάηη αθφκε εδψ απφ ηε δηθή καο, αο πνχκε, πείξα. Θα 

έηπρε λ' αθνχζεηε απηφ πνπ πνιιέο θνξέο ζε νκηιίεο ην έρσ πεη, αιιά θαη θαη' ηδίαλ ζε 

αξθεηνχο: Έξρεηαη έλαο λα εμνκνινγεζεί. ρη απιψο ήιζε γηα πξψηε θνξά ή γηα δεχηεξε 

ή είλαη έλαο άγλσζηνο. Έλαο ν νπνίνο, αο πνχκε, έγηλε γλσζηφο θαη έρεη κηα δηάζεζε φρη 

απιψο λα εμνκνινγεζεί, αιιά λα πξνθφςεη πλεπκαηηθά. Έρνπκε ηνλίζεη επαλεηιεκκελσο 

φηη, φηαλ εθείλνο πνπ πάεη λα εμνκνινγεζεί ζα αηζζάλεηαη, ζα ληψζεη φηη ν Θεφο ηνλ 

ζηέιλεη ζ' απηφλ ηνλ άλζξσπν θαη ζα ζθεθζεί φηη «αθνχ ν Θεφο κε ζηέιλεη εδψ -εάλ ην 

αηζζάλεηαη έηζη- δελ κπνξεί, παξά ν Θεφο ζα ηνλ θσηίζεη, γηα λα κνπ πεη εθείλα πνπ είλαη 

ρξεηαδνχκελα, γηα λα βνεζεζψ θαη λα πξνρσξήζσ», θαη φηαλ ν πλεπκαηηθφο απφ ηε δηθή 

ηνπ πιεπξά ζα αηζζάλεηαη φηη ν Θεφο έθεξε θνληά ηνπ ηνλ άλζξσπν απηφλ θαη επνκέλσο 

ν Θεφο ζα ηνλ βνεζήζεη, γηα λα βνεζήζεη απηφλ ηνλ άλζξσπν, ηφηε ε πλεπκαηηθή 

εξγαζία πνπ ζα γίλεη, ζα έρεη άιινλ ραξαθηήξα απφ ηνλ ζπλεζηζκέλν. 

 

ηαλ ινηπφλ, επαλαιακβάλσ, έηζη ζθεπηφκαζηε, έλαο πλεπκαηηθφο θαη έλαο ππνηαθηηθφο, 

έλαο εμνκνινγνχκελνο, ηφηε αξρίδεη λα γίλεηαη αιιησο ε πλεπκαηηθή εξγαζία. Γελ έρεη ν 

πλεπκαηηθφο κπξνζηά ηνπ απιψο έλαλ ρξηζηηαλφ· δελ έρεη κπξνζηά ηνπ απιψο έλαλ 

εμνκνινγνχκελν· φρη. Ο πλεπκαηηθφο φρη απιψο ην πηζηεχεη ή ζεσξεηηθά ην παίξλεη έηζη, 

αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζην πξφζσπν ηνπ εμνκνινγνπκέλνπ βιέπεη πιένλ ηνλ ίδην 

ηνλ Υξηζηφ, γηαηί Δθείλνο ηνλ έθεξε εδψ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά πάιη θαη ν 

εμνκνινγνχκελνο ζην πξφζσπν ηνπ πλεπκαηηθνχ βιέπεη ηνλ ίδην ηνλ Υξηζηφ. Έηζη 

αξρίδεη λα ιεηηνπξγεί απηή ε αγάπε, ε εηδηθή αγάπε, ε αγάπε πνπ πάεη θαηεπζείαλ ζηελ 

χπαξμε. Αξρίδεη λα ιεηηνπξγεί ε αιεζηλή αγάπε, πνπ φρη κφλν θξαηάεη αηψληα, αιιά 

αλνίγνπλ νη ςπρέο θαη αξρίδεη λα γίλεηαη ε πλεπκαηηθή νηθνδνκή. 

 

Δάλ ηειηθά -αο ην θέξνπκε ιίγν πην πέξα - ν ζχδπγνο φρη απιψο δηάιεμε κηα ηέινο 

πάλησλ γπλαίθα, ηε ζχδπγφ ηνπ, επεηδή ηνπ θάλεθε θαιή θιπ., αιιά, πξνπαληφο αθνχ 

έγηλε ην κπζηήξην ηνπ γάκνπ, φπνηα θη αλ είλαη ληψζεη φηη «ν Θεφο κνπ έθεξε απηήλ ηελ 

γπλαίθα, ν Θεφο κνπ έδσζε απηήλ ηελ γπλαίθα», ηφηε απηφ ζεκαίλεη φηη, αθνχ ηέιεησζε 

ην κπζηήξην ηνπ γάκνπ θαη ζεθψλνληαη θαη θεχγνπλ, ηελ παίξλεη πιένλ ηξφπνλ ηηλά απφ 

ην ρέξη ηνπ Θενχ. Ή, αλ ζέιεηε θαιχηεξα, ν Θεφο ν ίδηνο ηνπ ηε δίλεη ζην ρέξη. Άιιν 

ηψξα ηη, αο πνχκε, πξνζπάζεηεο έθαλε εθείλνο, σζφηνπ ηε βξεη θαη πσο ηελ είδε θαη ηε 

δηάιεμε θιπ. ια εθείλα θαιά. Αιιά ηειηθά, θαζψο έγηλε ην κπζηήξην, ν Θεφο ηνπ ηε 



δίλεη ζην ρέξη, ηελ παίξλεη απφ ην δηθφ Σνπ ρέξη. Σν ίδην θαη ε ζχδπγνο. Καη αλ απηφ ην 

ζθέπηνληαη ζε φιε ηνπο ηε δσή, ηφηε είλαη πνπ ζα βξνπλ απηφ ην βαζχηεξν θαη ζ' 

αγαπεζνχλ. Γηφηη ε αγάπε πνπ έρνπλ σο εθείλε ηελ ψξα δελ είλαη ε αγάπε ε αιεζηλή πνπ 

πξέπεη λα έρνπλ. Απφ θεη θαη πέξα ζ' αξρίζεη ε αγάπε ε αιεζηλή κέρξη ην ηέινο. Καη γη' 

απηφ δελ ζα ρξεηάδνληαη ηφζν πνιχ άιια πξάγκαηα, πνπ θακηά θνξά ηάρα ηα 

ρξεηάδνληαη, γηα λα δηαηεξεζεί ε αγάπε. Απηφ πνπ έρεη ζεκαζία είλαη λα βξνπλ απηήλ ηε 

κπζηηθή αγάπε θαη πξαγκαηηθά ν έλαο λα κπεη ζηελ ςπρή ηνπ άιινπ θαη λα βξεη ην 

πξφζσπφ ηνπ βαζχηεξα, ηελ χπαξμή ηνπ θαη λα ηελ αγαπήζεη. Γηαηί έρνπκε πεη -θαη είλαη 

αιεζηλφ- φηη ν θαζέλαο έρεη έλα θάηη πνπ δελ ην έρεη ν άιινο θαη απηφ ην θάηη είλαη ην 

πνιχηηκν. Δίλαη ε ςπρή καο βέβαηα απηφ ην πνιχηηκν, αιιά θαη ην φηη είλαη θαηά έλαλ 

εηδηθφ ηξφπν θηηαγκέλε ε ςπρή ηνπ θαζελφο. 

 

 

Αγάπε ζηνλ ζπλάλζξσπν κέζα απφ ηνλ Υξηζηφ 

 

Ζ αγάπε πεξλάεη κέζα απφ ηνλ Υξηζηφ. Ζ αγάπε γίλεηαη γηα ηνλ Υξηζηφ. Γη' απηφ ν 

Κχξηνο ιέεη «εθφζνλ θάλαηε φια απηά πνπ ζαο ιέσ ζ' έλαλ απ' απηνχο, είλαη ζαλ λα ηα 

θάλαηε ζ' εκέλα». Σνλ ζπλάλζξσπν δελ κπνξείο λα ηνλ βξεηο· ελφζσ δηαζέηεη νξηζκέλεο 

ηθαλφηεηεο, νξηζκέλα ραξίζκαηα, ηνλ ππνθέξεηο. Ση ζα γίλεη, φηαλ θχγνπλ απηά απφ ηε 

κέζε, θαζψο ν άιινο γεξάζθεη, γίλεηαη γεξνληάθη θαη έρεη έλα ζσξφ θακψκαηα; Γελ 

κπνξείο λα ηνλ αλερζείο, δελ κπνξείο λα ηνλ ππνκείλεηο, αλ δελ δεηο ην πξφζσπφ ηνπ, αλ 

δελ δεηο, φπσο θη αλ έρεη ην πξάγκα, φηη κέζα εθεί θαηνηθεί ν Υξηζηφο. Απηφο είλαη ν 

θπιαθηζκέλνο πνπ ιέεη ν Υξηζηφο: «ζηε θπιαθή ήκνπλ θαη κε ππεξεηήζαηε». Γηφηη ν 

Υξηζηφο δελ ιέεη φηη πήγαηε ζηνπο θησρνχο θιπ., αιιά «ήκνπλ εγψ πεηλαζκέλνο θαη κε 

ρνξηάζαηε, ήκνπλ εγψ δηςαζκέλνο θαη κε μεδηςάζαηε». Καη φηαλ ηνλ ξσηνχλ «πφηε έγηλε 

απηφ;», απαληά· «εθφζνλ ην θάλαηε ζ' απηνχο, ην θάλαηε ζ' εκέλα». Μέζα ζηνλ άλζξσπν 

ινηπφλ είλαη ν Υξηζηφο, δηφηη έγηλε θαη' εηθφλα Θενχ, αιιά θαη δηφηη είλαη βαπηηζκέλνο, 

άζρεηα ηη έρεη εμσηεξηθά. Καη εθεί κέζα είλαη θπιαθηζκέλνο ν Υξηζηφο, εθεί κέζα 

πεηλάεη ν Υξηζηφο, εθεί κέζα δηςάεη ν Υξηζηφο, εθεί κέζα είλαη γπκλφο ν Υξηζηφο, εθεί 

κέζα είλαη θπιαθή ν Υξηζηφο. 

 

Οθείινπκε λα η' αθήζνπκε φια, λα ηα παξακεξίζνπκε φια θαη λ' αγαπήζνπκε απηήλ ηε 

γηαγηά, απηφλ ηνλ παππνχ, λ' αγαπήζνπκε απηφ ην παξάμελν παηδί, απηφ ην δαβνιηάξηθν 

παηδί, λ' αγαπήζνπκε απηήλ ηε κάλα πνπ λνκίδνπκε ηνχην θη εθείλν, απηφλ ηνλ παηέξα 

πνπ νη λένη, π.ρ., ηνπ βξίζθνπλ έλα ζσξφ θνπζνχξηα θαη δελ κπνξνχλ λ' αγαπήζνπλ. Να 

ηνπο αγαπήζνπκε. Γελ κπνξνχκε λα ηνπο αγαπήζνπκε, αλ δελ δνχκε βαζηά κέζα ζηνλ 

θαζέλα ηνλ Υξηζηφ. Βιέπνληαο ηνλ Υξηζηφ, δεηψληαο ηνλ Υξηζηφ εθεί κέζα, 

αλαθαιχπηνπκε θαη ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν. Γηφηη ν άλζξσπνο δελ είλαη απιψο έλα 

θνπηάθη κέζα ζην νπνίν θξχβεηαη ν Υξηζηφο. ρη. Δίλαη θαη' εηθφλα Θενχ πιαζκέλνο ν 

άλζξσπνο. Κη απηφο ν άλζξσπνο είλαη κπνιηαζκέλνο κε ηνλ Υξηζηφ θαη είλαη, αο πνχκε, 

κέζα ηνπ ν Υξηζηφο· αιιά γίλεηαη θαη ν ίδηνο ν άλζξσπνο Υξηζηφο. Οπφηε δεηψληαο θαη 

αλαδεηψληαο εθεί ηνλ Υξηζηφ, βξίζθεηο θαη ηνλ άλζξσπν θαη ηνλ αγαπάο. 

 

Καη έηζη, αδειθνί κνπ, δνχκε κε αγάπε, δνχκε ελ αγάπε, είκαζηε πξνο φινπο αλνηθηνί 

θαη ζα βιέπνπκε πνπ ππάξρεη ε αλάγθε, πνηνο είλαη θπιαθηζκέλνο, πνηνο είλαη 

δηςαζκέλνο, πνηνο είλαη πεηλαζκέλνο -θπξίσο κε ηελ πλεπκαηηθή έλλνηα- θαη πξνο φινπο 



γηλφκαζηε αγάπε, πξνο φινπο θεξφκαζηε κε αγάπε, φινπο ηνπο δερφκαζηε κε αγάπε, 

φινπο ηνπο εμππεξεηνχκε κε αγάπε. Ενχκε κε αγάπε ζ' απηφλ ηνλ θφζκν θαη θεχγνπκε 

απφ δσ κε αγάπε. Καη ακέζσο κεηά ηνλ ζάλαηφ καο πνπ ζα θξηζνχκε -ε πξψηε θξίζε ε 

κεξηθή- αιιά θαη θαηά ηε Γεπηέξα Παξνπζία πνπ ζα γίλεη ε ηειηθή θξίζε, ν Κχξηνο ζα 

δεη ηελ αγάπε. 

Να παξαθαιέζνπκε ηνλ Κχξην λα καο βνεζήζεη, λα καο δψζεη πινχζηα ηελ αγάπε, γηα λα 

γίλνπκε θη εκείο αγάπε, λα εθδεισζνχκε κε αγάπε, λα δεη φηη θάλνπκε πξάμεηο αγάπεο 

θαη λα καο βάιεη ζηα δεμηά ηνπ, ζηε βαζηιεία ηνπ, θαη λα καο θπιάμεη απφ ηελ αξηζηεξή 

πιεπξά πνπ είλαη ε αηψληα θαηαδίθε. 

 



 

Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: "Ομιλία εις ηην Κσριακή 
ηης Απόκρεω" 
1. Σελ πεξαζκέλε Κπξηαθή ε Δθθιεζία εκλεκφλεπε ηελ απεξίγξαπηε θηιαλζξσπία ηνπ 

Θενχ πξνο εκάο πνπ παξνπζηάδεηαη κε ηελ παξαβνιή ηνπ ζεζσζκέλνπ αζψηνπ. Σελ 

ζεκεξηλή Κπξηαθή δηδάζθεη πεξί ηεο κειινχζεο θξηθσδεζηάηεο θξίζεσο ηνπ Θενχ, 

ρξεζηκνπνηψληαο κηα θαιή ηάμη θαη αθνινπζψληαο ηηο πξνθεηηθέο θσλέο· δηφηη, ιέγεη, 

«ζα ζνπ ςάισ, Κχξηε, έιενο θαη θξίζη», θαη «κηα θνξά ειάιεζε ν Θεφο θαη άθνπζα ηα 

δπν απηά, φηη ην θξάηνο είλαη ηνπ Θενχ θαη ηδηθφ ζνπ, Κχξηε, ην έιενο, δηφηη εζχ ζ' 

απνδψζεο ζηνλ θαζέλα θαηά ηα έξγα ηνπ». 

 

2. Σν έιενο ινηπφλ θαη ε καθξνζπκία πξνεγείηαη ηεο ζείαο θξίζεσο. Πξαγκαηηθά ν Θεφο, 

έρνληαο θαη πεξηέρνληαο θαη' εμνρήλ φιεο ηηο αξεηέο, θαη φληαο ζπγρξφλσο δίθαηνο θαη 

ειεήκσλ, επεηδή ην έιενο δελ ζπκβαδίδεη κε ηελ θξίζη, ζχκθσλα κε ην γξακκέλν, «λα κε 

επζπιαγρληζζήο πησρφ θαηά ηελ θξίζη», επιφγσο ν Θεφο θαηέλεηκε ην θαζέλα ζηνλ 

θαηξφ ηνπ· ηνλ παξφληα θαηξφ ηνλ ψξηζε γηα ηελ καθξνζπκία, ηνλ κέιινληα γηα ηελ 

αληαπφδνζη. Γη' απηφ ηα ηεινχκελα ζηελ Δθθιεζία ε ζεία ράξηο δηέζεζε θαηά ηέηνηνλ 

ηξφπν, ψζηε εκείο αληηιακβαλφκελνη ηνχην, φηη ηελ ζπγγλψκε γηα ηα ακαξηήκαηα 

ιακβάλνκε απφ ηα εδψ ζπκβαίλνληα, λα ζπεχζσκε, φζν δνχκε αθφκε ζηνλ παξφληα βίν, 

λα επηηχρακε ην αηψλην έιενο θαη λα θαηαζηήζσκε ηνπο εαπηνχο καο αμίνπο ηεο ζείαο 

θηιαλζξσπίαο. Γηφηη εθείλε ε θξίζηο, ε ηειεπηαία, είλαη αλειέεηνο γη' απηφλ πνπ δελ 

έδεημε έιενο. 

 

3. Πεξί ηεο απεξίγξαπηεο ινηπφλ γηα καο επζπιαγρλίαο ηνπ Θενχ νκηιήζακε κφιηο πξν 

νιίγνπ. ήκεξα δε ζα νκηιήζσκε πεξί ηεο δεπηέξαο παξνπζίαο ηνπ Υξηζηνχ, θαζψο θαη 

πεξί ηεο θξηθσδεζηάηεο θξίζεσο θαη πεξί φζσλ ζα ζπκβνχλ θαη' απηήλ απνξξήησο- 

πξάγκαηα πνπ νθζαικφο δελ είδε θαη νπο δελ ήθνπζε θαη πνπ δελ αλέβεθαλ ζηε ζθέςη 

αλζξψπνπ, αλ είλαη ακέηνρε ζείνπ Πλεχκαηνο, πνπ ππεξβαίλνπλ φρη κφλν ηελ αλζξψπηλε 

αίζζεζη, αιιά θαη ηνλ αλζξψπηλν λνπ θαη ιφγν. Γηφηη, αλ θαη απηφο πνπ καο δηδάζθεη γηα 

φια ηνχηα είλαη απηφο πνπ γλσξίδεη ηα πάληα θαη πξφθεηηαη λα θξίλε φιε ηε γε, αιιά 

ζπγθαηαβαίλεη πξνο ηελ δπλακηθφηεηα ησλ δηδαζθνκέλσλ, πξνζθέξνληαο ηνπο ιφγνπο 

ζπκκέηξνπο πξνο απηήλ. Γη' απηφ εηζάγνληαη αζηξαπή θαη λεθέιεο, ζάιπηγμ θαη ζξφλνο 

θαη ηα φκνηα κε απηά,αλ θαη ζχκθσλα κε ηελ επαγγειία ηνπ πεξηκέλνκε θαηλνχο 

νπξαλνχο θαη θαηλή γε, αθνχ ηα παξφληα αιινησζνχλ. 

 

4. Αλ δε απηά θαη κφλν ιεγφκελα, κάιηζηα δε ιεγφκελα ζπγθαηαβαηηθψο, γεκίδνπλ ηελ 

ςπρή ησλ ζπλεηψλ αθξναηψλ κε θξίθε θαη δένο, πνηνο ζα βαζηάζε ηφηε πνπ ζα 

ηεινχληαη ηα ίδηα ηα πξάγκαηα; Πφζν άμηνη πξέπεη λα είκαζηε ζηα άγηα ζπνπδάζκαηα θαη 

ζηελ επζέβεηα, φηαλ πξνζδνθνχκε ηελ παξνπζία ηεο εκέξαο ηνπ Θενχ, γηα ηελ νπνία, 

φπσο ιέγεη ν ζείνο Πέηξνο, «νη κελ νπξαλνί ππξαθησκέλνη ζα δηαιπζνχλ, ηα δε ζηνηρεία 

θαηφκελα ζα ιεηψζνπλ, ελψ ε γε θαη ηα θηίζκαηα πνπ ππάξρνπλ ζ' απηήλ ζα 

θαηαθανχλ;». Πξηλ δε απφ απηά ζα πξαγκαηνπνηεζή ε ζθιεξή παξνπζία θαη επήξεηα ηνπ 

Αληηρξίζηνπ θαηά ηεο πίζηεσο, ε νπνία, αλ δελ εθνινβσλφηαλ επηηξαπείζα γηα ιίγνλ 

ρξφλν, δελ ζα εζσδφηαλ θαλέλαο άλζξσπνο, φπσο ιέγεη ν Κχξηνο ζηα επαγγέιηα. Γη' απηφ 

παξαγέιιεη ζηνπο καζεηάο ηνπ «αγξππλείηε ινηπφλ παξαθαιψληαο φινλ ηνλ θαηξφ, γηα 



λα θαηαμησζήηε λ' απνθχγεηε φια φζα πξφθεηηαη λα ζπκβνχλ θαη λα ζηαζήηε εκπξφο 

ζηνλ Τηφ ηνπ αλζξψπνπ». 

 

5. Βέβαηα φια εθείλα είλαη γεκάηα ππεξβνιηθή θξίθε, αιιά γη' απηνχο πνπ δαπαλνχλ ηνλ 

βίν ηνπο ζε απηζηία θαη αδηθία θαη ξαζπκία απεηινχληαη αθφκε δεηλφηεξα απφ απηά, 

θαζψο ιέγεη ν ίδηνο ν Κχξηνο· «ηφηε ζα θιαχζνπλ φιεο νη θπιέο ηεο γεο». Φπιέο δε ηεο 

γεο είλαη απηνί πνπ δελ επεηζάξρεζαλ ζηνλ ειζφληα απφ ηνλ νπξαλφ, πνπ δελ 

αλαγλσξίδνπλ θαη δελ επηθαινχληαη ηνλ νπξάλην Παηέξα νχηε αλεβάδνπλ πξνο απηφλ ην 

γέλνο δηα ηεο νκνηφηεηνο ησλ έξγσλ. Λέγεη πάιη φηη «ε εκέξα εθείλε ζα επέιζεη ζαλ 

παγίδα ζε φινπο φζνη θάζνληαλ επάλσ ζην πξφζσπν ηεο γεο, δειαδή ζ' εθείλνπο πνπ κε 

ηελ θξαηπάιε θαη κέζε, κε ηηο ηξπθέο θαη ηηο βησηηθέο κέξηκλεο είλαη πξνζεισκέλνη ζηε 

γε θαη ζηα γήηλα θαη έρνπλ πξνζθνιιεζή νινζρεξψο ζηα θαηλφκελα θαηά ηελ αίζζεζη 

ιακπξά, ζηνλ πινχην, ζηε δφμα θαη ζηελ εδνλή. Πξαγκαηηθά κε ηελ ιέμη «πξφζσπν» ηεο 

γεο αηλίρζεθε ηνλ θαηλνκεληθψο ραξσπφ ραξαθηήξα ηεο, ελψ κε ηελ ιέμη «θάζνληαη» 

ππνλνεί ηελ επίκνλε θαη ελδφκπρε πξνζήισζε. Με ηνπο ιφγνπο δε απηνχο ζπλάπηεη 

πξνο ηνπο αζεβείο απηνχο πνπ ακάξηεζαλ ακεηαλφεηνο έσο ην ηέινο, φπσο πξνείπε θαη ν 

Ζζαΐαο, φηη «ζα πάξνπλ θσηηά νη άλνκνη θαη νη ακαξησινί ζπγρξφλσο, θαη δελ ζα 

ππάξμεη θαλείο λα ηελ ζβήζε». «Ζ ηδηθή καο φκσο πνιηηεία επξίζθεηαη ζηνπο νπξαλνχο, 

απφ ηνπο νπνίνπο θαη αλακέλνκε ηνλ σηήξα», ιέγεη ν απφζηνινο· θαη «εζείο δελ είζζε 

απφ απηφλ ηνλ θφζκν», έιεγε πξνο ηνπο καζεηάο ηνπ ν Κχξηνο, πξνο ηνπο νπνίνπο πάιη 

ιέγεη φηη, «φηαλ ζα ηεινχληαη φια απηά, λ' αλαζεθσζήηε θαη λα πςψζεηε ηα θεθάιηα ζαο, 

δηφηη πξνζεγγίδεη ε απνιχηξσζίο ζαο». 

 

6. Βιέπεηε φηη νη δψληεο θαηά ηνλ Υξηζηφ γεκίδνπλ αλέθθξαζηε ραξά θαη παξξεζία γηα 

ηα ζπκβαίλνληα επζχο έπεηηα απφ εθείλα, ελψ νη δψληεο θαηά ηελ ζάξθα είλαη γεκάηνη 

αηζρχλε θαη νδχλε θαη θαηήθεηα; Καζψο θσλάδεη θαη ν Παχινο ιέγνληαο, «ν Θεφο ζ' 

απνδψζεη ζηνλ θαζέλα θαηά ηα έξγα ηνπ, ζ' εθείλνπο δειαδή πνπ επηδεηνχλ κε έξγν 

αγαζφ θαηά ππνκνλή δφμα θαη ηηκή θαη αθζαξζία ζα απνδψζεη δσή αηψληα, ελψ γηα ηνπο 

απεηζνχληαο ζηελ αιήζεηα, πεηζνκέλνπο δε ζηελ αδηθία ζα ππάξμεη ζπκφο θαη νξγή, ζα 

ππάξμεη ζιίςηο θαη ζηελνρψξηα ζε θάζε άλζξσπν πνπ θαηεξγάδεηαη ην θαθφ». 

Πξαγκαηηθά παιαηά επί ηνπ Νψε, φηαλ απμήζεθε ε ακαξηία θαη επηθξάηεζε ζε φιν 

ζρεδφλ ην αλζξψπηλν γέλνο, ήιζε απφ ηνλ ζεφ θαηαθιπζκφο, πνπ θαηέζηξεςε θάζε πλνή, 

ελψ κφλν ν δίθαηνο απηφο κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ δηαθπιάρζεθε γηα ράξε ηεο γελέζεσο 

ελφο δεπηέξνπ θφζκνπ. Πάιη δε έπεηηα απφ απηφλ ν Θεφο ηελ απμεζείζα θαθία 

πεξηέθνπηε κεξηθψο, φπσο επί παξαδείγκαηη φηαλ απνηέθξσζε κε ππξ ηνπο νδνκίηεο, 

θαηεπφληηζε ζηε ζάιαζζα ηνπο Φαξασλίηεο, ην δε πάληνικν γέλνο ησλ Ηνπδαίσλ 

απεδεθάηηζε κε πείλα θαη ζηάζε, κε λφζνπο θαη πηθξέο πνηλέο. 

 

7. Ο θνηλφο φκσο ηαηξφο, πνπ ερξεζηκνπνίεζε ράξηλ ηνπ γέλνπο καο ηα απζηεξά 

θάξκαθα θαη ηαηξεχκαηα, δελ παξέιεηςε εθείλα πνπ είλαη επάξεζηα θαη σθεινχλ κ' 

επραξίζηεζε, αιιά αλχςσζε παηέξεο, αλέδεημε πξνθήηεο, εηέιεζε ζεκεία, έδσζε ηνλ 

κσζατθφ λφκν, έζηεηιε αγγέινπο. Δπεηδή δε θαη απηά ήζαλ αλίζρπξα γηα ηελ 

αζπγθξάηεηε νξκή ηεο θαθίαο καο, θαηήιζε ζηε γε θιίλνληαο πξνο ηα θάησ ηνπο 

νπξαλνχο ν ίδηνο ν Λφγνο ηνπ Θενχ, ην κεγάιν ηαηξηθφ πνπ θαηαπαχεη ηηο βαξείεο 

ακαξηίεο· θαη αθνχ έγηλε γηα καο ηα πάληα, πιελ ηεο ακαξηίαο, θαηήξγεζε ηελ ακαξηία 

ζηνλ εαπηφ ηνπ· έπεηηα ελίζρπζε θη' εκάο, ψζηε λα ακβιχλε ην θεληξί εθείλεο, θαη 



επαξαδεηγκάηηζε ζηνλ ζηαπξφ ηνπο αξρεγνχο θαη ζπλεξγνχο απηήο θαηαξγψληαο δηα ηνπ 

ζαλάηνπ ηνλ έρνληα ηελ εμνπζία ηνπ ζαλάηνπ. 

 

8.  Καη, αθνχ φπσο ζηελ επνρή ηνπ Νψε θαηέθιπζε κε χδσξ ηνπο ακαξησινχο, έηζη 

χζηεξα θαηέθιπζε ηελ ακαξηία δηα ηεο δηθαηνζχλεο θαη ράξηηφο ηνπ, αλέζηεζε ηνλ εαπηφ 

ηνπ αζάλαην, ζαλ ζπέξκα θαη απαξρή ηνπ αησλίνπ θφζκνπ, ζαλ παξάδεηγκα θαη 

παξάζηαζε ηήο κε βεβαηφηεηα ειπηδνκέλεο απφ εκάο αλαζηάζεσο. Αθνχ δε αλέζηε θαη 

αλαιήθζεθε ζηνπο νπξαλνχο, εμαπέζηεηιε ζε φιε ηελ νηθνπκέλε απνζηφινπο, πξνέβαιε 

κέγα ζηίθνο καξηχξσλ, πξνέζηεζε πιήζνο δηδαζθάισλ, αλέδεημε ζπλάμεηο νζίσλ. Δπεηδή 

δε, ελψ έθακε ηα πάληα, ρσξίο λα παξαιείςεη ηίπνηε απφ ηα απαξαίηεηα, είδε πάιη ηελ 

θαθία ιφγσ ηνπ απηεμνπζίνπ ηεο πξναηξέζεψο καο λα θνξπθψλεηαη ηφζν πνιχ, ή κάιινλ 

ηφηε ζα ηελ ηδεί λα αλπςψλεηαη, ψζηε ηφηε πιένλ νη άλζξσπνη λα πξνζθπλήζνπλ θαη λα 

ππαθνχζνπλ ζηνλ Αληίρξηζην, εγθαηαιείπνληαο ηνλ αιεζηλφ Θεφ θαη ηνλ αιεζηλφ Υξηζηφ 

ηνπ· γη' απηφ ζα θαηέιζε πάιη απφ ηνπο νπξαλνχο κε πνιιή δχλακη θαη δφμα, φρη γηα λα 

καθξνζπκήζεη, αιιά γηα λα ηηκσξήζεη εθείλνπο πνπ δηα ησλ πνλεξψλ έξγσλ 

εζεζαχξηζαλ ζηνπο εαπηνχο ησλ ηελ νξγή θαηά ηνλ θαηξφ ηεο καθξνζπκίαο ηνπ· θαη ηνπο 

κελ αζεξάπεπηνπο ζ' απνθφςεη απφ ηνπο πγηείο σο ζάπηα κέιε θαη ζα ηνπο παξαδψζε ζην 

ππξ, ηνπο δε ηδηθνχο ηνπ ζ' απαιιάμε απφ ηελ επήξεηα θαη ηελ ζπλαλαζηξνθή ησλ 

πνλεξψλ αλζξψπσλ θαη ζα ηνπο θαηαζηήζεη θιεξνλφκνπο ηεο βαζηιείαο ησλ νπξαλψλ. 

 

9. Δπζχο ινηπφλ κεηά ηελ βδειπξά παξξεζία ηνπ Αληηρξίζηνπ ζα θινλήζεη ηα πάληα 

απηφο πνπ ζπγθξφηεζε ηα πάληα, θαηά ην ιερζέλ απφ ηνλ πξνθήηε, φηη αθφκε κηα θνξά 

«εγψ ζα ζείζσ φρη κφλν ηελ γε, αιιά θαη ηνλ νπξαλφ». Δπζχο ινηπφλ θινλίδεη ηνλ θφζκν 

θαη ιχεη ην αλψηαην φξην ηνπ ζχκπαληνο, ζπκπηχζζεη ην νπξάλην θχηνο θαη αλακηγλχεη 

ηελ γε κε ππξ θαη ζπγρέεη ην παλ, απφ θάησ κελ αλακνριεχνληαο ηα παγθφζκηα ζα 

ειέγακε ζεκέιηα, απφ άλσ δε ζηέιινληαο ην πιήζνο ησλ άζηξσλ ζαλ απεξίγξαπηνπο 

θεξαπλνχο επάλσ ζηα θεθάιηα ησλ ζενπνηεζάλησλ ηνλ πνλεξφ, έηζη ψζηε δη' απηψλ 

πξψηα λα ηηκσξεζνχλ φζνη επίζηεπζαλ ζηνλ Αληίρξηζην, δηφηη πξνζειψζεθαλ κε ηνλ 

λνπ θαη επείζζεθαλ ζηνλ αληίζεν σο ζεφ. Έπεηηα δε, αθνχ επηθαλεί ν ίδηνο κε άθαηε 

δφμα, δηα δπλαηήο ζάιπηγγνο, φπσο παιαηά δη' εκθπζήκαηνο ηνλ πξνπάηνξα, ζα δσψζεη 

φινπο θαη ζα παξνπζηάζεη ελψπηφλ ηνπ δσληαλνχο φινπο ηνπο απφ ηνπο αηψλαο λεθξνχο. 

Καη ηνπο κελ αζεβείο δελ ζα θέξεη ζε θξίζε νχηε ζα ηνπο αμηψζεη θαλέλα ιφγν· δηφηη νη 

αζεβείο, θαηά ην γεγξακκέλν, δελ ζ' αλαζηεζνχλ γηα θξίζη, αιιά γηα θαηάθξηζη. 

 

10. Θα πξνβάιεη δε γηα ηελ θξίζη φια ηα δηθά καο, θαηά ηελ αλαγηλσζθνκέλε ζήκεξα 

θσλή ηνπ επαγγειίνπ· δηφηη, ιέγεη, «φηαλ έιζε ν Τίφο ηνπ αλζξψπνπ ζηε δφμα ηνπ θαη 

φινη νη άγηνη άγγεινη καδί ηνπ». Καηά ηελ πξψηε ηνπ παξνπζία ε δφμα ηεο ζεφηεηφο ηνπ 

εθξππηφηαλ θάησ απφ ηελ ζάξθα ηελ νπνία αλέιαβε απφ εκάο ππέξ εκψλ, ηψξα 

θξχπηεηαη πξνο ηνλ Παηέξα ζηνλ νπξαλφ καδί κε ηελ νκφζεε ζάξθα, ηφηε δε ζα 

απνθαιχςεη φιε ηε δφμα· δηφηη ζα θαλεί νιφιακπξνο απφ αλαηνιή έσο ηε δχζε, 

πεξηαπγάδνληαο ηα πέξαηα κε αθηίλεο ζεφηεηνο, ελψ παγθφζκηνο θαη δσνπνηφο ζάιπηγγα 

ζα ερεί παληνχ θαη ζπγρξφλσο ζα ζπγθαιεί πξνο απηφλ ηα πάληα. Πξνεγνπκέλσο έθεξε 

κελ θαη ηνπο αγγέινπο καδί ηνπ, αιιά αθαλψο, ζπγθξαηψληαο ηνλ δήιν ηνπο θαηά ησλ 

ζενκάρσλ χζηεξα φκσο ζα θζάζεη θαλεξά θαη δελ ζα απνζησπήζεη, αιιά ζα ειέγμεη θαη 

ζα παξαδψζεη ηνπο απεηζείο ζηηο πνηλέο. 

 



11. «ηαλ ινηπφλ έιζεη ν Τηφο ηνπ αλζξψπνπ ζηε δφμα ηνπ θαη έιζνπλ φινη νη άγηνη 

άγγεινη καδί ηνπ, ηφηε», ιέγεη, «ζα θαζίζεη επάλσ ζηνλ ζξφλν δφμαο ηνπ». Γηφηη έηζη 

πξνείδε θαη πξνείπε ν Γαληήι· «ηδνχ», ιέγεη, «εηνπνζεηήζεθαλ ζξφλνη θαη εθάζηζε ν 

Παιαηφο ησλ Ζκεξψλ θαη είδα σζάλ ηνλ Τηφ ηνπ αλζξψπνπ λα έξρεηαη επάλσ ζηηο 

λεθέιεο ηνπ νπξαλνχ, θαη έθζαζε έσο ηνλ Παιαηφ ησλ Ζκεξψλ θαη ηνπ εδφζε φιε ε ηηκή 

θαη ε εμνπζία- ρίιηεο ρηιηάδεο ειεηηνπξγνχζαλ ζ' απηφλ θαη κχξηεο κπξηάδεο 

παξαζηέθνληαλ ζ' απηφλ». ε ζπκθσλία κε απηφλ ιέγεη θαη ην Ηεξφ επαγγέιην, ηφηε «ζα 

ζπλαρζνχλ φια ηα έζλε εκπξφο ηνπ· θαη ζα ηνπο μερσξίζεη αλάκεζά ηνπο, φπσο ν πνηκήλ 

μερσξίδεη ηα πξφβαηα απφ ηα γίδηα». Πξφβαηα θαιεί ηνπο δηθαίνπο σο πξάνπο θαη 

επηεηθείο, πνπ εβάδηζαλ ηελ νκαιή νδφ ησλ αξεηψλ, ηελ παηεκέλε απφ απηφλ ηνλ ίδην, 

θαη σο αθνκνησκέλνπο κε απηφλ επεηδή θαη απηφο νλνκάζζεθε ακλφο απφ ηνλ Πξφδξνκν 

θαη Βαπηηζηή πνπ είπε, «ηδνχ ν ακλφο ηνπ Θενχ πνπ απαιείθεη ηελ ακαξηία ηνπ 

θφζκνπ». Γίδηα δε θαιεί ηνπο ακαξησινχο, σο ζξαζείο θαη αηάθηνπο, θαη θεξνκέλνπο 

πξνο ηνπο θξεκλνχο ηεο ακαξηίαο. Καη ιέγεη, ηνπο πξψηνπο ζα ηνπνζεηήζεη δεμηά ηνπ σο 

εξγάηεο δεμηψλ έξγσλ, ηνπο άιινπο πνπ δελ είλαη εξγάηεο ηέηνησλ έξγσλ ζα ηνπνζεηήζεη 

ζη' αξηζηεξά. «Σφηε ζα είπε ν Βαζηιεχο», ιέγεη, ρσξίο λα πξνζζέζεη πνηνο ή πνηψλ 

βαζηιεχο, αθνχ δελ ππάξρεη άιινο εθηφο απφ απηφλ δηφηη κε φιν πνπ θαη εθεί είλαη 

πνιινί θχξηνη θαη βαζηιείο, αιιά έλαο είλαη πξαγκαηηθά Κχξηνο, έλαο βαζηιεχο, ν 

θπζηθψο δεζπφηεο ηνπ ζχκπαληνο. Θα εηπεί ινηπφλ ηφηε ζηνπο απφ ηα δεμηά ηνπ ν κφλνο 

βαζηιεχο· «εκπξφο νη επινγεκέλνη ηνπ Παηξφο κνπ, θιεξνλνκήζαηε ηελ εηνηκαζκέλε γηα 

ζαο απφ ηελ ζεκειίσζε ηνπ θφζκνπ βαζηιεία». 

 

12. Πξαγκαηηθά πξνο απηφ απέβιεπε ε απφ ηελ αξρή ζχζηαζηο ηνπ θφζκνπ θαη πξνο 

απηφλ ηνλ ζθνπφ απέβιεπε ε επνπξάληα εθείλε θαη αξραηφηαηε βνπιή ηνπ Παηξφο, θαηά 

ηελ νπνία ν άγγεινο ηεο κεγάιεο βνπιήο ηνπ Παηξφο επεμεξγάζζεθε ηνλ αλζξσπν σο 

δψν φρη κφλν θαη' εηθφλα, αιιά θαη θαζ' νκνίσζή ηνπ, γηα λα δπλεζεί θάπνηε λα ρσξέζεη 

ηελ κεγαιεηφηεηα ηεο ζείαο βαζηιείαο, ηελ καθαξηφηεηα ηεο ζείαο θιεξνλνκηάο, ηελ 

ηειεηφηεηα ηεο επινγίαο ηνπ αλσηάηνπ Παηξφο, γηα ηελ νπνία έγηλαλ φια ηα νξαηά θαη ηα 

αφξαηα. Γηφηη δελ είπε "ηνπ αηζζεηνχ θφζκνπ", αιιά απξνζδηνξίζησο «ηνπ θφζκνπ», 

ηφζν ηνπ νπξαλίνπ, φζν θαη ηνπ επηγείνπ. ρη δε κφλν απηφο, αιιά θαη ε ζεία θαη 

απφξξεηε θέλσζηο, ε ζεαλδξηθή πνιηηεία, ηα ζσηήξηα πάζε, φια ηα κπζηήξηα, γη' απηφλ 

ηνλ ζθνπφ εξξπζκίζζεθαλ πξνλνεηηθψο θαη παλζφθσο, ψζηε απηφο πνπ ζα θαλεί πηζηφο 

ζηα παξφληα λ' αθνχζεη απφ ηνλ σηήξα· «εχγε, δνχιε αγαζέ, αθνχ εθάλεθεο πηζηφο ζηα 

νιίγα, ζα ζε νξίζσ νηθνλφκν ζε πνιιά· είζειζε ζηε ραξά ηνπ Κπξίνπ ζνπ». Έιζεηε 

ινηπφλ, ιέγεη, φζνη Δρξεζηκνπνηήζαηε θαηά ηελ γλψκε κνπ ηνλ επίγεην θαη θζαξηφ θαη 

πξφζθαηξν θφζκν θαιψο, θιεξνλνκήζαηε θαη ηνλ επηθείκελν θαη κφληκν θαη επνπξάλην 

θφζκν. Γηφηη «επείλαζα θαη κνπ εδψζαηε λα θάγσ, εδίςαζα θαη κ' επνηίζαηε, μέλνο 

ήκνπλ θαη κε πεξηκαδεχζαηε, γπκλφο θαη κε ελδχζαηε, αζζέλεζα θαη κε επηζθεθζήθαηε, 

ήκνπλ ζηηο θπιαθέο θαη ήιζαηε πξνο εκέλα». 

 

13. Δδψ πξέπεη λα ζπδεηεζεί γηα πνην ιφγν εκλεκφλεπζε κφλν ηελ ειεεκνζχλε θαη γη' 

απηήλ κφλν έδσζε εθείλε ηελ επινγία θαη ηελ θιεξνλνκία· θαη ηελ βαζηιεία. Αιιά δελ 

εκλεκφλεπζε κφλν απηήλ γηα φζνπο αληηιακβάλνληαη ηα αθνπφκελα. Δπεηδή δειαδή 

πξνεγνπκέλσο εθάιεζε πξφβαηα ηνπο εξγάηεο ηεο, κε απηφλ ηνλ ραξαθηεξηζκφ 

επηβεβαίσζε ηφζν ηελ πξνο απηφλ νκνίσζε θαη θάζε αξεηή ηνπο, φζν θαη φηη ήζαλ 

έηνηκνη ζπλερψο γηα ην ζάλαην ππέξ ηνπ θαινχ, φπσο βέβαηα θαη απηφο νδεγήζεθε σο 



πξφβαην γηα ζθαγή θαη σο ακλφο άθσλνο εκπξφο ζ' απηφλ πνπ ηνλ θνπξεχεη, θαηά ην 

γεγξακκέλνλ. 

 

14. Αθνχ ινηπφλ ηέηνηνη είλαη θαη απηνί, εγθσκηάδεη ηδηαηηέξσο ηελ θηιαλζξσπία· δηφηη 

πξέπεη θαη απηήλ, σο δείγκα θαη θαξπφ ηεο αγάπεο, λα ηελ έρεη ζαλ θεθαιή πνπ 

ππέξθεηηαη φισλ ησλ άιισλ αξεηψλ απηφο πνπ πξφθεηηαη λα θιεξνλνκήζεη ηελ αΐδηα 

εθείλε βαζηιεία. Απηφ ην έδεημε ν Κχξηνο θαη κε ηελ παξαβνιή ησλ δέθα παξζέλσλ· 

δηφηη δελ εηζάγνληαη ζηνλ ζείν λπκθψλα φζεο ηχρνπλ, αιιά νη ζηνιηζκέλεο κε παξζελία, 

ε νπνία δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί ρσξίο άζθεζη θαη εγθξάηεηα, θαζψο θαη ρσξίο πνιινχο 

θαη πνηθίινπο γηα ηελ αξεηή αγψλεο, πξνζέηη δε απηέο πνπ θξαηνχλ ιακπάδεο ζηα ρέξηα, 

δειαδή ηνλ λνπ ηνπο θαη ηελ κέζα ζ' απηφλ άγξππλε γλψζε, πνπ επηβαίλεη θαη ζηεξίδεηαη 

ζην πξαθηηθφ ηεο ςπρήο, ην δεινχκελν κε ηα ρέξηα, θαη αθηεξψλεηαη δηά βίνπ ζηνλ Θεφ 

θαη ζπλάπηεηαη κε ηηο απφ απηφλ ιάκςεηο. Υξεηάδεηαη φκσο θαη άθζνλν έιαην, ψζηε λα 

δηαξθεί ην άλακκά ηνπο. Έιαην δε είλαη ε αγάπε, πνπ είλαη θνξπθή ησλ αξεηψλ. "πσο 

ινηπφλ, αλ ζέζεηο ζεκέιηα θαη νηθνδνκήζεηο επάλσ ζ' απηά ηνπο ηνίρνπο, δελ πξφζζεζεηο 

δε ηελ νξνθή, ηα αθήλεηο φια εθείλα άρξεζηα, θαηά ηνλ ίδην ηξφπν, αλ απνθηήζεηο φιεο 

ηηο αξεηέο, δελ πξνζαπνθηήζεηο δε ηελ αγάπε, φιεο εθείλεο είλαη άρξεζηεο θαη 

αλσθειείο· θαη ε νξνθή ηεο νηθίαο φκσο ρσξίο ηα ζηνηρεία πνπ ηελ ζπγθξαηνχλ δελ 

κπνξεί λα νηθνδνκεζεί. 

 

15. Καη ν Κχξηνο ινηπφλ πξνζθέξεη ηελ θιεξνλνκία ηνπ ζε φζνπο έρνπλ ζθξαγίζεη ηηο 

άιιεο αξεηέο δηα ησλ έξγσλ ηεο αγάπεο θαη αλέβεθαλ ζ' απηήλ δηα ηνπ αλεπηιήπηνπ βίνπ 

ή θαηέθπγαλ πξνο απηήλ δηά κεηαλνίαο. Απφ απηνχο εγψ ηνπο κελ πξψηνπο θαιψ πηνχο, 

δηφηη είλαη θχιαθεο κπζηηθήο απφ ηνλ Θεφ αλαγελλήζεσο, ηνπο δε δεχηεξνπο κηζζσηνχο, 

δηφηη μαλαπνθηνχλ ηελ ράξε δηά ησλ πνιπεηδψλ ηδξψησλ ηεο κεηαλνίαο θαη δηα ηεο 

ηαπεηλψζεσο σο κηζζφλ. 

 

16. Γη' απηφ, αθνχ πξνεγνπκέλνπο ζηα ζεία επαγγέιηα εμήγεζε πνιπεηδψο ηα ζρεηηθά κε 

ηελ θξίζε, έπεηηα εμέζεζε ηα πεξί ηεο αγάπεο κε ηελ άπνςε φηη ηειεηνπνηεί ή επαλαθέξεη 

ηηο εθεί απαξηζκνχκελεο αξεηέο. Αιιά νη δίθαηνη ζ' απνθξηζνχλ κε ηα ιφγηα· «Κχξηε, πφηε 

ζε είδακε λα πείλαο θαη ζ' εζξέςακε, ή λα δηςάο θαη ζ' επνηίζακε; Πφηε ζε είδακε μέλν 

θαη ζε ζπκκαδεχζακε, ή γπκλφλ θαη ζε ελδχζακε; Πφηε ζε είδακε αζζελή ή ζηελ θπιαθή 

θαη ζ' επηζθεθζήθακε;». Βιέπεηε φηη νη απφ ηα δεμηά θαινχληαη θαη δίθαηνη; Δπνκέλσο γη' 

απηνχο ν έιενο πξνέξρεηαη απφ ηελ δηθαηνζχλε θαη είλαη κε δηθαηνζχλε. Βιέπεηε δε 

άιιελ αξεηή, ηελ ηαπείλσζη, λα πξνζκαξηπξείηαη ζηνπο δηθαίνπο απφ ην πιήξσκα ηεο 

αγάπεο; Γηφηη ηζρπξίδνληαη φηη είλαη αλάμηνη ηεο αλαθεξχμεσο θαη ησλ επαίλσλ, ζαλ λα 

κε έπξαμαλ θαλέλα αγαζφλ, απηνί πνπ καξηπξνχληαη φηη δελ άθεζαλ θαλέλα αγαζφ 

άπξαθην. 

 

17. Γη' απηφ, λνκίδσ, ν Κχξηνο απνθξίλεηαη ζ' απηνχο παξξεζία, γηα λ' αλαθαλνχλ φηη 

είλαη ηέηνηαο κνξθήο θαη αλπςσζνχλ κε ηελ ηαπείλσζη θαη δηθαίσο εχξνπλ απφ απηφλ 

ράξε, ηελ νπνία ν Κχξηνο παξέρεη αθζφλσο ζηνπο ηαπεηλνχο, «δηφηη ν Κχξηνο 

αληηηάζζεηαη ζηνπο ππεξήθαλνπο, ελψ ζηνπο ηαπεηλνχο δίδεη ράξη», ν νπνίνο θαη ηψξα 

ιέγεη πξνο απηνχο· «πξαγκαηηθά ζαο ιέγσ, εθ' φζνλ ηα επξάμαηε ζ' έλα απφ ηνπο 

αδειθνχο κνπ ηνπο ειαρίζηνπο, ηα εθάκαηε ζ' εκέλα». Καιεί ηνλ άιιν ειάρηζηνλ γηα ηελ 



πησρεία θαη ηελ επηέιεηα, αδειθφλ δε, δηφηη θαη απηφο έηζη έδεζε θαηά ζάξθα επί ηεο 

γεο. 

 

18. Αθνχζεηε θαη επθξαλζείηε, φζνη είζζε πησρνί θαη ελδεείο· δηφηη θαηά ηνχην είζζε 

αδειθνί ηνπ Θενχ· θη αλ είζζε πησρνί θαη επηειείο αθνπζίσο, θαηαζηήζαηε εθνχζην γηα 

ηνλ εαπηφ ζαο ην αγαζφ δηα ηεο ππνκνλήο θαη ηεο επραξηζηίαο. Αθνχζεηε νη πινχζηνη θαη 

πνζήζεηε ηελ επινγεκέλε πησρεία, γηα λα γίλεηε θιεξνλφκνη θαη αδειθνί ηνπ Υξηζηνχ, 

γλεζηψηεξνη κάιηζηα εθείλσλ πνπ επηψρεπζαλ αθνπζίσο· δηφηη εθείλνο επηψρεπζε γηα 

καο εθνπζίσο. Αθνχζεηε θαη ζηελάμεηε εζείο πνπ πεξηθξνλείηε ηνπο αδειθνχο ζαο, φηαλ 

ππνθέξνπλ, κάιινλ δε ηνπο αδειθνχο ηνπ Θενχ, θαη δελ κεηαδίδεηε ζηνπο ελδεείο απφ 

φζα δηαζέηεηε άθζνλα, ηξνθή, ζθέπε, ελδπκαζία, επηκέιεηα θαηάιιειε, θαη δελ 

πξνζθέξεηε ην πεξίζζεπκά ζαο ζην πζηέξεκα εθείλσλ. Μάιινλ δε αο αθνχζσκε θαη αο 

ζηελάμσκε, αθνχ θη εγψ ν ίδηνο πνπ ζαο ιέγσ απηά, ειέγρνκαη απφ ηελ ζπλείδεζί κνπ φηη 

δελ είκαη ηειείσο έμσ απφ ην πάζνο· δηφηη, ελψ πνιινί ξηγνχλ θαη ζηεξνχληαη, εγψ είκαη 

γεκάηνο θαη ελδεδπκέλνο. Πνιχ δε πεξηζζφηεξν άμηνη πέλζνπο είλαη απηνί πνπ έρνπλ θαη 

θαηέρνπλ ζεζαπξνχο πεξηζζνηέξνπο απφ ηελ θαζεκεξηλή αλάγθε ή θαη θξνληίδνπλ λα 

ηνπο απμήζνπλ· ελψ είλαη πξνζηαγκέλνη λ' αγαπνχλ ηνλ πιεζίνλ ζαλ ηνπο εαπηνχο ησλ, 

δελ ηνπο ζεσξνχλ νχηε ζαλ ην ρψκα. Γηφηη ηη άιιν είλαη ν ρξπζφο θαη ν άξγπξνο, πνπ 

αγαπήζακε πεξηζζφηεξν απφ ηνπο αδειθνχο; 

 

19 Αιιά αο επηζηξαθνχκε, αο κεηαλνήζσκε θαη αο θνηλσλήζσκε εμππεξεηψληαο ηηο 

αλάγθεο ησλ αλάκεζά καο πησρψλ αδειθψλ κε φζα έρνκε. Καη αλ δελ είκαζηε 

δηαηεζεηκέλνη λ' αδεηάζσκε ζενθηιψο φια ηα ππάξρνληα, ηνπιάρηζηνλ λα κε ηα 

θαηαθξαηήζσκε φια γηα ηνπο εαπηνχο καο άζπιάγρλσο· αιιά ην κελ έλα αο ην πξάμσκε, 

γη' απηφ δε πνπ ζα παξαιείςσκε, αο ηαπεηλσζνχκε ελψπηνλ ηνπ Θενχ, θαη ζα επηηχρσκε 

απφ απηφλ ζπγγλψκε, δηφηη ε θηιαλζξσπία ηνπ αλαπιεξψλεη ηελ έιιεηςί καο, γηα λα κε, 

φ κε γέλνηην, αθνχζσκε ηελ απαίζηα θσλή· δηφηη, ιέγεη, «ηφηε ζα εηπεί θαη ζηνπο απφ ηα 

αξηζηεξά· θεχγεηε απφ έκελα νη θαηαξακέλνη». Πφζν θνβεξφ είλαη ηνχην! 

Απνκαθξπλζείηε απφ ηε δσή, εθβιεζείηε απφ ηελ ηξπθή, ζηεξεζείηε ην θσο! 

 

20.  Καη δελ ιέγεη κφλν ηνχην, αιιά πξνρσξεί· «θεχγεηε απφ εκέλα νη θαηαξακέλνη, ζην 

αηψλην ππξ, ην εηνηκαζκέλν γηα ηνλ Γηάβνιν θαη ηνπο αγγέινπο ηνπ». πσο δειαδή νη 

απφ ηα δεμηά ζα έρνπλ δσή, θαη κάιηζηα κε ην παξαπάλσ, δσή κελ αθνχ ζα 

ζπλεπξίζθσληαη κε ηνλ Θεφ, κε ην παξαπάλσ δε αθνχ ζα είλαη πηνί θαη θιεξνλφκνη ηεο 

βαζηιείαο ηνπ, έηζη θαη νη απφ ηα αξηζηεξά, απνηπγράλνληαο λ' απνθηήζνπλ ηελ αιεζηλή 

δσή ιφγσ ηεο απνκαθξχλζεσο απφ ηνλ Θεφ, ζα εχξνπλ θαη παξαπάλσ θαθφ, αθνχ ζα 

έρνπλ ζπληαρζεί κε ηνπο δαίκνλεο θαη ζα παξαδνζνχλ ζην θνιαζηηθφ πχξ. 

 

21. Πνηνπ δε είδνπο είλαη ην ππξ εθείλν, ην νπνίν άπηεηαη θαη ησλ ζσκάησλ θαη ησλ 

ινγηθψλ ζε ζψκαηα φλησλ, θαη ησλ αζσκάησλ πλεπκάησλ, ζιίβνληαο θαη 

ζηελνρσξψληαο ηα παληνηηλά, θαη δηα ηνπ νπνίνπ ζα ιεηψζεη θαη ην δηθφ καο ππξ, θαηά 

ην γεγξακκέλν, «ηα θαηφκελα ζηνηρεία ζα ιεηψζνπλ»; Πφζε πξνζζήθε θέξεη ζηελ νδχλε 

ην αλέιπηδν ηεο απνιπηξψζεσο; Γηφηη, ιέγεη, ππάξρεη πνηακφο, πνπ παξαζχξεη ην ππξ 

εθείλν, φπσο θαίλεηαη, θαη ην θέξεη καθξχηεξα απφ ηνλ Θεφ. Γη' απηφ δελ είπε 

"πνξεπζείηε", αιιά «πνξεχεζζε απφ εκέλα νη θαηαξακέλνη»· δηφηη έρεηε αθζφλσο δερζεί 

ηηο θαηάξεο απφ ηνπο πησρνχο, θαη κε φιν πνπ ππέθεξαλ εθείλνη, εζείο πάλησο είζζε 



άμηνη θαηάξαο. Λέγεη δε πξνο απηνχο «πεγαίλεηε ζην ππξ ην εηνηκαζκέλν» φρη γηα ζαο, 

αιιά γηα ηνλ Γηάβνιν θαη ηνπο αγγέινπο ηνπ· δηφηη ηνχην δελ είλαη πξνεγνχκελν δηθφ 

κνπ ζέιεκα, δελ ζαο έπιαζα γη' απηφ, δελ εηνίκαζα γηα ζαο ηελ θσηηά. Σν άζβεζην ππξ 

έρεη αλαθζεί γηα ηνπο δαίκνλεο πνπ έρνπλ ακεηάβιεηε ηελ έμη ηεο θαθίαο, κε ηνπο 

νπνίνπο ζαο ζπλέδεζε ε ζχκθσλε κ' εθείλνπο ακεηαλφεηε γλψκε. Δίλαη ινηπφλ 

εζεινληηθή ε ζπκβίσζηο κε ηνπο πνλεξνχο αγγέινπο. «Γηφηη επείλαζα θαη δελ κνπ 

εδψζαηε λα θάγσ, εδίςαζα θαη δελ κε επνηίζαηε, μέλνο ήκνπλ θαη δελ κε ζπκκαδεχζαηε, 

γπκλφο θαη δελ κε ελδχζαηε, αζζελήο θαη ζηε θπιαθή ήκνπλ θαη δελ κ' επηζθεθζήθαηε». 

πσο. αδειθνί, ε αγάπε θαη ηα έξγα ηεο αγάπεο είλαη πιήξσκα ησλ αξεηψλ, έηζη ην 

κίζνο θαη ηα έξγα ηνπ κίζνπο, ν αζπκπαζήο ηξφπνο, ε αθνηλψλεηε γλψκε, είλαη πιήξσκα 

ηεο ακαξηίαο. Καη φπσο ηε θηιαλζξσπία αθνινπζνχλ θαη ζπλππάξρνπλ κε απηήλ νη 

αξεηέο, έηζη ηε κηζαλζξσπία αθνινπζνχλ νη θαθίεο· γη' απηφ θαη απφ απηήλ κφλν 

θαηαδηθάδνληαη. 

 

22. Θα ήζεια ινηπφλ λα εηπψ φηη δελ ππάξρεη θαλέλα δείγκα κίζνπο κεγαιχηεξν απφ ην 

λα πξνηηκνχκε απφ ηνλ αδειθφ ην άθζνλν αξγχξην· αιιά βιέπσ ηελ θαθία λα έρεη ευξεη 

θαη κεγαιχηεξν δείγκα ηεο κηζαλζξσπίαο. Τπάξρνπλ δειαδή άλζξσπνη πνπ φρη κφλν δελ 

ειενχλ απφ φζα δηαζέηνπλ πινπζίσο, αιιά θαη ζθεηεξίδνληαη ηα μέλα. Αο ζπιινγηζζνχλ 

ινηπφλ απφ ηελ απφθαζε πξνο ηνπο κε ειεήκνλεο, ηη ζα εχξνπλ απηνί θαη ηη ζα πάζνπλ, 

θαη πνηαο αθαηαλφεηεο θαη αθφξεηεο θαηαδίθεο είλαη άμηνη, αο απνζηνχλ απφ ηελ αδηθία 

θαη αο εμηιεψζνπλ ην ζείν δηα ησλ έξγσλ ηεο κεηαλνίαο. Δθείλνη δε ζ' απνθξηζνχλ ηφηε 

σο εμήο· «Κχξηε, πφηε ζε είδακε λα πεηλάο ή λα δηςάο ή μέλνλ ή γπκλφλ ή αζζελή ή 

θπιαθηζκέλνλ, θαη δελ ζε ππεξεηήζακε;». 

 

23. Βιέπεηε θαη απηφ ην ηειεπηαίν θαθφ, ηελ ππεξεθάλεηα, ζπλεδεπγκέλε κε ηνλ 

αζπκπαζή ηξφπν, φπσο ηελ ηαπείλσζη κε ηελ ζπκπάζεηα; Οη δίθαηνη εγθσκηαδφκελνη γηα 

ηελ θηιαλζξσπία ηνπο. ηαπεηλψλνληαη πεξηζζφηεξν, δελ δηθαηψλνπλ ηνπο εαπηνχο ησλ. 

Οη ππεξήθαλνη, φηαλ θαηεγνξνχληαη γηα ηελ αζπιαγρλία ηνπο απφ ηνλ αςεπδή, δελ 

πξνζπίπηνπλ ηαπεηλσκέλνη, αιιά αληηιέγνπλ θαη δηθαηψλνπλ ηνπο εαπηνχο ησλ. Γη' απηφ 

θαη ζ' αθνχζνπλ ηα ιφγηα· «αιεζηλά ζαο ιέγσ, εθ' φζνλ δελ ην επξάμαηε ζ' έλα απφ 

απηνχο ηνπο ειαρίζηνπο, δελ ην εθάκαηε νχηε ζ' εκέλα». Κη έηζη ζα κεηαβνχλ, ιέγεη, 

«απηνί κελ ζε αηψληα θφιαζη. νη δε δίθαηνη ζε αηψληα δσή». 

 

24. Αο ειεήζσκε ινηπφλ ηνπο εαπηνχο καο, αδειθνί, δηα ηνπ ειένπο πξνο ηνπο αδειθνχο, 

αο απνθηήζσκε δηα ηεο ζπκπαζείαο ηελ ζπκπάζεηα, αο επεξγεηήζσκε γηα λα 

επεξγεηεζνχκε. Ζ κελ αληαπφθξηζηο είλαη νκνία, δηφηη πξφθεηηαη γηα εππνηία θαη 

θηιαλζξσπία, γηα αγάπε θαη έιενο θαη ζπκπάζεηα· αιιά δελ είλαη ίζε θαηά ηελ αμία θαη 

ην κέηξν ηεο ππεξνρήο. Γηφηη εζχ κελ παξέρεηο απφ φζα έρεη ν άλζξσπνο, θαη φζν κπνξεί 

λα επεξγεηήζεη ν άλζξσπνο, παίξλεηο δε ζε αληαπφδνζε απφ ηνπο ζείνπο θαη αθελψηνπο 

ζεζαπξνχο εθαηνληαπιάζηα θαη ηελ αηψληα δσή, θαη επεξγεηείζαη απφ φζα θαη φζν 

κπνξεί ν Θεφο λα επεξγεηήζεη, «πξάγκαηα πνπ νθζαικφο δελ είδε θαη νπο δελ άθνπζε 

θαη πνπ δελ αλέβεθαλ ζηελ θαξδηά ηνπ αλζξψπνπ». 

 

25. Αο ζπεχζσκε ινηπφλ γηα λα επηηχρσκε ηνλ πινχην ηεο αγαζφηεηνο, αο άγνξάζσκε κε 

νιίγα αξγχξηα αηψληα θιεξνλνκία, αο θνβεζνχκε ηέινο ηελ απφθαζε ελαληίνλ ησλ 

αλνηθηηξκφλσλ, γηα λα κε θαηαθξηζνχκε απφ απηήλ εθεί· αο κε θνβεζνχκε κε ηπρφλ 



γίλσκε πησρνί, δίδνληαο ειεεκνζχλε, δηφηη ζ' αθνχζσκε απφ ηνλ Υξηζηφ, «έιζεηε νη 

επινγεκέλνη ηνπ Παηξφο κνπ, θιεξνλνκήζαηε ηελ γε». Αο θνβεζνχκε θαη αο θάκσκε ην 

παλ, γηα λα κε θαλνχκε έμσ απφ ηελ αγάπε πξνο ηνλ Θεφ δηα ηεο αζπιαγρλίαο· «δηφηη 

απηφο πνπ δελ αγαπά ηνλ αδειθφ ηνπ, πνπ ηνλ είδε», ιέγεη ν επαγγειηζηήο, «πψο ζ' 

αγαπήζεη ηνλ Θεφ πνπ δελ ηνλ είδε», απηφο δε πνπ δελ αγαπά ην Θεφ πψο ζα ζπλππάξμεη 

κε απηφλ; Καη απηφο πνπ δελ ζπλππάξρεη κε απηφλ ζ' απνκαθξπλζεί απφ απηφλ· ν δε 

απνκαθξπλφκελνο απφ απηφλ νπσζδήπνηε ζα πέζεη ζηε γέελλα ηνπ ππξφο. 

 

26. Αιιά εκείο αο επηδείμσκε έξγα αγάπεο πξνο ηνπο αδειθνχο καο ελ Υξηζηψ, ειεψληαο 

ηνπο πησρνχο, επηζηξέθνληαο ηνπο πιαλεκέλνπο, ζε φπνηαλ πιάλε θαη πηψρεηα θαη αλ 

είλαη, δηθαηψλνληαο ηνπο αδηθνχκελνπο, δπλακψλνληαο ηνπο θαηάθνηηνπο απφ αζζέλεηα, 

είηε πάζρνπλ ηνχην δηα ησλ αηζζεηψλ ερζξψλ θαη λνζεκάησλ είηε δηα ησλ ανξάησλ 

πνλεξψλ πλεπκάησλ θαη ησλ παζψλ ηεο αηηκίαο, επηζθεπηφκελνη ηνπο εγθαζείξθηνπο ζηε 

θπιαθή, αιιά θαη αλερφκελνη απηνχο πνπ καο θηππνχλ, θαη ραξίδνληαο ν έλαο ζηνλ άιιν 

φπνηα κνκθή έρεη ελαληίνλ ηνπ, φπσο θαη ν Υξηζηφο καο ηελ εράξηζε. Καη γεληθψο αο 

επηδείμσκε ηελ κεηαμχ καο αγάπε κε θάζε ηξφπν θαη κε θάζε έξγν θαη ιφγν, γηα λα 

επηηχρσκε ηελ απφ ηνλ Θεφ αγάπε θαη επινγεζνχκε απφ απηφλ θαη θιεξνλνκήζσκε ηελ 

επεγγεικέλε ζ' εκάο θαη γηα καο νπξάληα θαη αηψληα βαζηιεία απφ ηελ ζεκειίσζε ηνπ 

θφζκνπ. 

 

27. Απηήλ είζε λ' απνθηήζσκε φινη εκείο, κε ηελ ράξε θαη θηιαλζξσπία ηνπ Κπξίνπ 

Ηεζνχ Υξηζηνχ καδί κε ηνλ νπνίν πξέπεη ζηνλ Παηέξα, θαζψο θαη ζην άγην Πλεχκα, ηηκή 

θαη δφμα ζηνπο αηψλεο ησλ αηψλσλ. Γέλνηην. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Αγίοσ Κσρίλλοσ, Αρτιεπιζκόποσ Ιεροζολύμων: "Ομιλία 
εις ηην Δεσηέραν Παροσζίαν ηοσ Κσρίοσ" 
 

Γηαθεξχηηνπκε παξνπζίαλ Υξηζηνχ, φρη κφλνλ κίαλ, αιιά θαη δεπηέξαλ πνιχ θαιιηηέξαλ 

ηεο πξνεγνπκέλεο· δηφηη ε πξψηε απνηεινχζε επίδεημηλ ππνκνλήο, ελψ ε εξρνκέλε θέξεη 

ην ζηέκκα ηεο ζείαο Βαζηιείαο. Πξάγκαηη ζηνλ Κχξηνλ εκψλ Ηεζνχλ Υξηζηφλ ηα πάληα, 

σο επί ην πιείζηνλ, είλαη δηπιά· δηπιή γέλλεζηο, κία απφ ηνλ Θεφλ πξναησλίσο θαη κία 

απφ ηελ Παξζέλνλ ζηνπο εζράηνπο θαηξνχο· δχν θάζνδνη· κία ε αθαλήο «σο επί πφθνλ» 

θαη Γεπηέξα ε έλδνμνο θαη επηθαλήο, ε κέιινπζα. 

Καηά ηελ πξψηελ παξνπζίαλ εζπαξγαλψζε ζηελ θάηλελ, ζηελ Γεπηέξα 

«αλαβάιιεηαη(ελδχεηαη) θσο σο ηκάηηνλ». ηελ πξψηελ «ππέκεηλε ζηαπξφλ αηζρχλεο 

θαηαθξνλήζαο», ζηελ δεπηέξαλ ζα έιζε δνμαδφκελνο, δνξπθνξνχκελνο απφ ζηξαηηέο 

αγγέισλ. Γελ κέλνπκε ινηπφλ ζηελ πξψηελ κφλνλ παξνπζίαλ, αιιά πξνζδνθνχκε θαη 

ηελ δεπηέξαλ…Έξρεηαη ν σηήξ φρη γηα λα δηθαζζεί πάιηλ, αιιά γηα λα δηθάζεη ηνπο 

δηθαζηάο ηνπ· απηφο πνπ πξνεγνπκέλσο, φηαλ εθξίλεην, εζησπνχζε, ιέγεη χζηεξα ζηνπο 

παξαλφκνπο, ππελζπκίδνληαο φζα εηφικεζαλ θαηα ηελ ζηαχξσζε: «Σαχηα επνίεζαο θαη 

εζίγεζα». Σφηε ήιζε γηα λα εθπιεξψζεη ηελ Θείαλ Οηθνλνκίαλ, θαη εδίδαζθε ηνπο 

αλζξψπνπο κε ηελ πεηζψ· ηψξα φκσο ζα αλαγθαζζνχλ λα ηνλ αλαγλσξίζνπλ σο Βαζηιέα 

ηνπο, έζησ θαη ρσξίο λα ην ζέινπλ… 

 

«ηαλ δε έιζε ν Τηφο ηνπ αλζξψπνπ ελ ηε δφμε απηνχ, θαη πάληεο νη άγηνη άγγεινη κεη’ 

απηνχ». Βιέπε, άλζξσπε, ελψπηνλ πφζσλ ζα εκθαληζζείο ζην θξηηήξην.Θα είλαη ηφηε 

παξφλ φιν ην γέλνο ησλ αλζξψπσλ. Αλαινγίζνπ ινηπφλ πφζε είλαη ε θπιή ησλ 

Ρσκαίσλ· αλαινγίζνπ πφζνη είλαη νη άιινη, νη βάξβαξνη νη νπνίνη δνπλ ηψξα θαη πφζνη 

έρνπλ ηαθεί ηα ηειεπηαία εθαηφλ ρξφληα· πφζνη εηάθεζαλ κέζα ζε ρίιηα ρξφληα· 

αλαινγίζνπ πφζνη είλαη απφ ηνλ Αδάκ κέρξη ζήκεξα. Μεγάιν πιήζνο βέβαηα, αιιά θαη 

πάιηλ κηθξφλ είλαη· δηφηη νη άγγεινη είλαη πεξηζζφηεξνη· εθείλνη είλαη ηα ελελήληα ελλέα 

πξφβαηα, ε δε αλζξσπφηεο κφλν ην έλα… 

 

Παξεπξίζθεηαη ηφηε ζην θξηηήξην ν Θεφο θαη Παηήξ ησλ απάλησλ, καδί ηνπ ζα θάζεηαη ν 

Ηεζνχο Υξηζηφο, ζα είλαη δε παξφλ θαη ην Άγηνλ Πλεχκα· αγγειηθή ζάιπηγγα ζα 

πξνζθαιέζεη φινπο εκάο, νη νπνίνη ζα θνξνχκε σο έλδπκα ηα έξγα καο. Άξαγε δελ 

νθείινπκε λα αγσληνχκε απφ ηψξα; Καη κε λνκίζεηο, άλζξσπε, φηη είλαη κηθξή θαηαδίθε 

ην λα θαηαθξηζείο ελψπηνλ ηφζνπ πιήζνπο· κήπσο δελ πξνηηκνχκε πνιιέο θνξέο λα 

πεζάλνκε, παξά λα θαηεγνξεζνχκε απφ θίινπο; 

 

Αο έρνκε ηελ αγσλία, ινηπφλ, αδειθνί, κε καο θαηαδηθάζεη ν Θεφο, ν νπνίνο, αλ 

πξφθεηηαη λα καο θαηαδηθάζεη, δελ έρεη αλάγθε απφ εμέηαζε ή έιεγρν· κήλ πείο φηη ηελ 

λχθηα φηαλ επφξλεπζα ή έθαλα καγείεο ή έπξαμα θάηη άιιν, θαη δελ ππήξρε άλζξσπνο 

εθεί. Απφ ηελ ζπλείδεζε ζνπ θξίλεζαη, «κεηαμχ αιιήισλ ησλ ινγηζκψλ θαηεγνξνχλησλ 

ή θαη απνινγνπκέλσλ, ελ εκέξα, φηε θξηλεί ν Θεφο ηα θξππηά ησλ αλζξψπσλ». ε 

αλαγθάδεη λα πεηο ηελ αιήζεηα ην θνβεξφ πξφζσπν ηνπ Κξηηνχ, ή κάιινλ, θαη αλ δελ ηελ 

πείο, ζε ειέγρεη. Γηφηη ζα αλαζηεζείο θνξψληαο ηηο ακαξηίεο ζνπ, ή ηηο αξεηέο ζνπ· απηφ 

δήισζε ν ίδηνο ν Κξηηήο… 

 



Ση ιέγεη ινηπφλ ν θξηηήο γηα ηελ ελδπκαζία ή κή ησλ έξγσλ ζνπ; « Καη ζπλάμνπζηλ 

έκπξνζζελ απηνχ πάληα ηα έζλε»· δηφηη πξέπεη ηα πάληα λά θιίλνπλ γφλπ ελψπηνλ ηνπ 

Υξηζηνχ, ηα επνπξάληα θαη ηα επίγεηα θαη ηα θαηαρζφληα. «Καη αθνξίζεη απηνχο απ’ 

αιιήισλ, ψζπεξ ν πνηκήλ αθνξίδεη ηα πξφβαηα απφ ησλ εξίθσλ». Πσο δηαρσξίδεη ν 

πνηκήλ; Μήπσο εξεπλά θάπνην βηβιίν, λα κάζεη πνην είλαη πξφβαην θαη πνηφ εξίθηνλ;Ή 

ηα δηαθξίλεη απφ ηελ εκθάληζε; Γελ θαλεξψλεη ην καιιί ην πξφβαην, ην δε ζθιεξφ θαη 

ηξηρσηφ ην εξίθην; Έηζη, άλ κελ θαζαξηζηείο ηψξα απφ ηηο ακαξηίεο ζνπ, έρεηο ζην εμήο 

ηηο πξάμεηο ζνπ σο έξηνλ θαζαξφ, θαη ε ζηνιή ζνπ κέλεη ακφιπληε, θαη ιέγεηο πάληνηε ην 

«εμεδπζάκελ ηνλ ρηηψλα κνπ, πσο ελδχζνκαη απηφλ;». Απφ ηελ ελδπκαζία 

αλαγλσξίδεζαη φηη είζαη πξφβαην…Μή γέλνηην φκσο θάπνηνο απφ ηνπο παξφληεο λα 

απνβιεζεί απφ ηελ ράξε, νχηε εμαηηίαο ησλ θαχισλ πξάμεσλ ηνπ λα βξεζεί ζηα αξηζηεξά 

ηάγκαηα ησλ ακαξησιψλ. 

 

Πσο, ζα πεί θάπνηνο, ζα απνθχγνκε ην ππξ; Καη πσο ζα εηζέιζνκε ζηελ Βαζηιεία; 

«Δπείλαζα», ιέγεη, «θαη εδψθαηε κνη θαγείλ»· ηδνχ ηξφπνο. Γελ ρξεηάδεηαη αιιεγνξία 

εδψ, αιιά λα εθηειέζνπκε ηα ιεγφκελα· «επείλαζα θαη εδψθαηε κνη θαγείλ· εδίςεζα, θαη 

επνηίζαηέ κε· μέλνο ήκελ θαη ζπλεγάγεηέ κε· γπκλφο, θαη πεξηεβάιεηε κε· εζζέλεζα, θαη 

επεζθέςαζζέ κε· ελ θπιαθή ήκελ, θαη ήιζεηε πξφο κε». Δάλ ηα πξάμεηο απηά, ζα 

ζπκβαζηιεχζεηο· εάλ φκσο δελ ηα πξάμεηο, ζα θαηαθξηζήο. Άξρηζε ινηπφλ απφ ηψξα λα 

ηα εξγάδεζαη απηά, θαη επίκελε ζηελ πίζηε, γηα λα κελ απνθιεηζζείο έμσ, αλαβάιινληαο 

λα αγνξάζεηο έιαηνλ ζαλ ηηο κσξέο παξζέλνπο· κε μεζαξξεπζείο επεηδή απιψο θξαηείο 

ηελ ιακπάδα, αιιά δηαηήξεζέ ηελ αλακκέλελ. Αο ιάκςεη ην θψο ησλ θαιψλ έξγσλ ζνπ 

ελψπηνλ ησλ αλζξψπσλ, θαη κε βιαζθεκείηαη εμαηηίαο ζνπ ν Υξηζηφο. Φφξεζε έλδπκα 

αθζαξζίαο, δηαπξέπνληαο ζηα θαιά έξγα… 

 

Δίζε ν Θεφο ησλ φισλ λα ζαο δηαθπιάμεη φινπο, ψζηε λα δηαηεξείηε ζηε κλήκε ζαο ηα 

ζεκεία ηεο ζπληέιεηαο ηνπ θφζκνπ θαη λα κείλεηε αθαηαλίθεηνη απφ ηνλ Αληίρξηζην. 

Έκαζεο ηα ζεκεία ηνπ πιάλνπ πνπ πξφθεηηαη λα έιζεη· έιαβεο ηηο απνδείμεηο ηνπ 

αιεζηλνχ Υξηζηνχ, ηνπ θαηεξρνκέλνπ θαλεξά απφ ηνπο νπξαλνχο. Σνλ κελ έλα, ηνλ 

ςεχηηθν, απφθπγέ ηνλ. Σνλ δε άιινλ, ηνλ αιεζηλφ, πξνζδφθα ηνλ. Έκαζεο ηνλ ηξφπλ, πσο 

ζηελ Κξίζε ζα θαηαηαγείο ζηα δεμηά ηνπ. Σήξεζε απηά πνπ ζνπ εκπηζηεχζεθε σο 

παξαθαηαζήθε ν Υξηζηφο, δηαπξέπνληαο ζε έξγα αγαζά, ψζηε λα παξνπζηαζηείο κε 

παξξεζίαλ ελψπηνλ ηνπ Κξηηνχ θαη λα θιεξνλνκήζεηο ηε Βαζηιεία ησλ Οπξαλψλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



π. Γεώργιος Μεηαλληνός: "Αγάπη Ναι, αλλά ποια 
αγάπη"; (Κσριακή ηης Απόκρεω) 
 

«ἐθ' ὅζνλ ἐπνηήζαηε ἑλὶ ηνχησλ ηῶλ ἀδειθῶλ κνπ ηῶλ ἐιαρίζησλ, ἐκνὶ ἐπνηήζαηε» 

(Μαηζ. θε' 40). 

 

1. Ζ ζεκεξηλή επαγγειηθή πεξηθνπή έξρεηαη λα καο ππελζπκίζεη κηα κεγάιε αιήζεηα. 

Σελ πεξαζκέλε Κπξηαθή κίιεζε ην ηεξφ Δπαγγέιην γηα ηελ αγαζφηεηα ηνπ Θενχ- 

Παηέξα, πνπ πεξηκέλεη ην πιάζκα ηνπ λα επηζηξέςεη. Απηφ φκσο δελ πξέπεη λα καο θάκεη 

λα μεράζνπκε θαη ηελ δηθαηνζχλε Σνπ. Ο Θεφο δελ είλαη κνλάρα ζηνξγηθφο Παηέξαο. 

Δίλαη θαη δίθαηνο Κξηηήο. «Οὔηε ὁ ἔιενο αὐηνῦ ἄθξηηνο, νὔηε ἡ θξίζεο ἀλειεήκσλ» ιέγεη 

ν Μ. Βαζίιεηνο. Θα θξίλεη ηνλ Κφζκν, καο ιέγεη ην Δπαγγέιην, θαη κάιηζηα φρη 

απζαίξεηα, αιιά ζχκθσλα κε ηα έξγα καο. Μαο θέξλεη, ινηπφλ, ε ζεκεξηλή πεξηθνπή 

ελψπηνλ ηνπ γεγνλφηνο ηεο θξίζεσο. Καη ιέκε «γεγνλφηνο», γηαηί ε παγθφζκηα θξίζε 

απνηειεί γηα ηελ πίζηε καο εζραηνινγηθή βεβαηφηεηα θαη πξαγκαηηθφηεηα, πνπ 

νκνινγείηαη ζ' απηφ ην χκβνιν καο σο εθθιεζηαζηηθή πίζηε: «Καη πάιηλ ἐξρφκελνλ 

θξῖλαη δῶληαο θαί λεθξνχο...». 

 

 

Καινχκεζα, ινηπφλ, ζήκεξα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ηξία πξάγκαηα. Πξψηνλ, φηη 

Κξηηήο καο ζα είλαη ν Η. Υξηζηφο, σο Θεφο. σηήξ ν Υξηζηφο αιιά θαη Κξηηήο. Αλ ηελ 

πξψηε θνξά ήιζε ηαπεηλφο ζηε γε, «ἵλα ζψζῃ ηφλ θφζκνλ», ηψξα ζα έιζεη «ἐλ ηῇ δφμῃ 

αὐηνῦ», ίλα θξίλε ηνλ θφζκνλ. Απηφο πνπ έγηλε γηα καο «θαηάξα» πάλσ ζηνλ ηαπξφ, 

έρεη θάζε δηθαίσκα λα καο θξίλεη, αλ αθήζακε λα κείλεη κέζα καο θαη ζηελ θνηλσλία καο 

αλελέξγεηε ε ζπζία Σνπ. Γεχηεξνλ ζα θξίλεη φρη κφλν ηνχο Υξηζηηαλνχο, νχηε κφλν 

ηνχο εζληθνχο, φπσο πίζηεπαλ νη Δβξαίνη γηα ηελ θξίζε ηνπ Θενχ. Θα θξίλεη φινπο ηνχο 

αλζξψπνπο, ρξηζηηαλνχο θαη κε, πηζηνχο θαη απίζηνπο. Σξίηνλ βάζε ηεο θξίζεσο, ην 

θξηηήξην, ζα είλαη ε αγάπε. Ζ ζηάζε καο δειαδή απέλαληη ζηνπο ζπλαλζξψπνπο καο. 

Καζνιηθή - παγθφζκηα ε θξίζε, θαζνιηθφ - παγθφζκην θαη ην θξηηήξην. Ο παγθφζκηνο 

λφκνο ηεο αλζξσπηάο, ζηνλ φπνην ζπλαληψληαη φινη, ρξηζηηαλνί θαη κε. Καη φζνη 

εγλψξηζαλ ηνλ Υξηζηφ θαη φζνη δελ κπφξεζαλ λα ηνλ γλσξίζνπλ θαη γη' απηφ έκεηλαλ 

καθξηά απφ ην Δπαγγέιηφ Σνπ. ην λφκν απηφ, δελ ππάξρεη ρψξνο γηα πξνθάζεηο θαη 

δηθαηνινγίεο. Ζ πείλα, ε δίςα, ε γχκληα, ε αξξψζηηα, ε θπιαθή βννχλ, δελ κπνξνχλ λα 

κείλνπλ θξπθά, γηα λα έρεη ην δηθαίσκα λα ηζρπξηζζεί θάπνηνο πψο δελ ηα πξφζεμε... Γελ 

κπνξεί λα η' αγλνήζεη θαλείο, ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα παχζεη λα έρεη ζπλαηζζήκαηα 

αλζξψπνπ, αλ δελ έρεη ηειείσο «αρξεηψζεη», εμαζιηψζεη, ηελ εηθφλα ηνπ Θενχ κέζα ηνπ. 

 

 

2. Σν ζπγθινληζηηθφ κεγαιείν θαη ηελ θξηθηφηεηα ηεο ψξαο ηεο Κξίζεσο δσγξαθίδνπλ 

κε ππέξνρα ρξψκαηα νη χκλνη ηεο εκέξαο. «Ὦ, πνία ὥξα ηφηε! ὅηαλ... ηίζσληαη ζξφλνη 

θαί βίβινη ἀλνίγσληαη, θαί πξάμεηο ἐιέγρσληαη θαί ηά θξππηά ηνῦ ζθφηνπο 

δεκνζηεχνληαη»! Δίλαη θξηθηή θαη ε απιή ζθέςε ηεο ψξαο ηεο θξίζεσο, γηαηί φρη κφλν 

ππελζπκίδεη ηελ αλεηνηκφηεηά καο λα εκθαληζζνχκε κπξνζηά ζην βήκα ηνπ θνβεξνχ 

Κξηηνχ, αιιά θαη δηφηη απνθαιχπηεη ηελ ηξαγηθφηεηα ηεο δσήο καο, ηελ νπνία δαπαλάκε 

κέζα ζε έξγα καηαηφηεηνο, πνπ δελ αληέρνπλ ζην θσο ηεο αησληφηεηνο. Γελ δηθαηνχκεζα 

ελψπηνλ ηνπ θξηηνχ καο γηα φζα ν θφζκνο ζεσξεί κεγάια θαη ζπνπδαία: γλψζεηο, ζέζεηο, 



ηίηινπο, αμηψκαηα, πινχην, δφμα. Απηά φια είλαη δπλαηφ κάιηζηα λα νδεγήζνπλ ζηελ 

θαηαδίθε καο. 

 

Κξηλφκεζα βάζεη ηεο έκπξαθηεο εθαξκνγήο ηεο αγάπεο καο. ρη σο άηνκα δειαδή, 

αιιά σο κέιε ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο. Ο ζεφο δελ έπιαζε άηνκα, απηφλνκα θαη 

αλεμάξηεηα. Μάο έπιαζε, γηα λα γίλνπκε πξφζσπα θαη θνηλσλία πξνζψπσλ. Καη νη 

κεγαιχηεξεο αξεηέο, αλ κείλνπλ απιψο αηνκηθέο, είλαη κεηνρέο ρσξίο αληίθξπζκα 

ελψπηνλ ηνπ Μεγάινπ Κξηηνχ. Γηαηί δελ βξήθαλ ηελ πξαγκάησζε ηνπο κέζα ζηελ 

αλζξψπηλε θνηλσλία. Γελ θαηαμηψζεθαλ ζε δηαθνλίεο. Έηζη ι.ρ. ε γλψζε είλαη ζεία 

επινγία, φηαλ φκσο ζεξεχεηαη γηα ράξε ηνπ ζπλαλζξψπνπ, γηα ηελ δηαθνλία ηνπ πιεζίνλ. 

Σν ίδην θαη ε εγθξάηεηα θαη ε επιάβεηα, θαη ε λεζηεία θαη ζχλνιε ε άζθεζή καο. Αλ φια 

απηά γίλνληαη γηα κηα αηνκηθή δηθαίσζε θαη φρη σο δηαθνλία ησλ αδειθψλ, ησλ 

πιεζίνλ, καο ειέγρεη ε θσλή ηνπ Θενχ: «Ἔιενλ ζέισ θαὶ νὐ ζπζίαλ» (Μαη. ζ΄ 13)! 

Αγάπε ζέισ θαη φρη ηελ ζξεζθεπηηθφηεηα, πνπ απνβιέπεη ζηελ απηνέμαξζε θαη ηελ 

απηνπξνβνιή. Πνχ βιέπεη ηνλ ηχπν σο πεκπηνπζία ηεο επζέβεηαο. 

 

 

3. Ο θφζκνο έρεη κάζεη λα εμαγνξάδεη ηα πάληα, αθφκε θαη ηηο ζπλεηδήζεηο. ην ρψξν 

φκσο ηεο πίζηεσο δελ ηζρχεη ν λφκνο απηφο. Ζ αηνκηθή επζέβεηα δελ κπνξεί λα 

εμαζθαιίζεη ζέζε ζηελ βαζηιεία ηνπ Θενχ, αλ δελ γίλεη πξψηα εθθιεζηαζηηθή, αλ δελ 

ζπλνδεχεηαη δειαδή απφ ηα έξγα ηεο αγάπεο. Ο ζηίβνο ηνπ ρξηζηηαλνχ είλαη θαη ε 

θνηλσλία θαη φρη κφλν ην «ηακηείνλ». Δηο ην ηακηείνλ ηνπ θαηαθεχγεη ν Υξηζηηαλφο γηα 

ηνλ πλεπκαηηθφ ηνπ αλεθνδηαζκφ. Πνηέ φκσο δελ εμαληιείηαη ε πνιηηεία ηνπ ζην ζηελφ 

ρψξν ηεο αηνκηθφηεηαο ηνπ. Αλ ε πλεπκαηηθφηεηα καο είλαη νξζή, ζα νδεγεί ζε 

αληδηνηειή αγάπε. Αο ην αθνχζνπκε κηα γηα πάληα: Σν επηρείξεκα ησλ γιπθαλάιαησλ 

ρξηζηηαλψλ ηεο αλεπζπλφηεηνο θαη ηνπ «ιάζε βηψζαο» δελ έρεη θακκηά δχλακε: 

«Κχηηαμε ηελ ςπρή ζνπ» δελ ζεκαίλεη ηίπνηε πεξηζζφηεξν απφ δεηιία θαη ππνρψξεζε, 

αλ δελ ζπλνδεχεηαη θαη απφ ην ζηίβν: «Πάιεπζε γηα λα θηηάμεηο ηε ρξηζηηαληθή ζνπ 

θνηλσλία». Γηαθνξεηηθά είκαζζε θαηά ιάζνο αλάκεζα ζε ρξηζηηαλνχο. Ζ ζέζε καο είλαη 

θάπνπ ζηελ Άπσ Αλαηνιή, ζηε λέθξσζε ηνπ ληξβάλα. 

 

 

4. Αηζζάλνκαη φκσο ηελ αλάγθε λα πξνιάβσ ζην ζεκείν απηφ κηα απνξία. Αλ 

θξηλφκαζζε βάζεη ηεο έκπξαθηεο αγάπεο καο, ηφηε πνπ πεγαίλεη ε πίζηε; Πνηα ζεκαζία 

έρεη ν ππέξ ηεο πίζηεσο θαη ηεο θαζαξφηεηνο ηνπ δφγκαηνο αγψλαο; Αλ δελ έρεη 

δηαζηάζεηο αηψληεο, ηφηε γηαηί λα γίλεηαη; 

 

Καηά ηελ ψξα ηεο θξίζεσο ε πίζηε, θαη σο αθνζίσζε θαη σο δηδαζθαιία, δελ 

απνθιείεηαη, φπσο πηζηεχνπλ ελ πξψηνηο πνιινί. Πξνυπνηίζεηαη. Κξηηήο καο είλαη Ο 

ΥΡΗΣΟ. Μαο ζψδεη ε καο θαηαθξίλεη ε ζπκπεξηθνξά θαη ζηάζε καο απέλαληη ηνπ. 

Γηαηί καο δηεπθξηλίδεη φηη ζην πξφζσπν Σνπ αλαθέξεηαη θάζε πξάμε καο πξνο ηνλ 

ζπλάλζξσπφ καο, θαιή ή θαθή. Ζζηθά αδηάθνξεο πξάμεηο δελ ππάξρνπλ. Αλ ηνλίδεη ζαλ 

θξηηήξην ηελ αγάπε, δελ ζεκαίλεη πψο ζέιεη λ' απνθιείζεη ηελ πίζηε. Θέιεη λα πξνιάβεη 

αθξηβψο ηελ θαηαδίθε ηεο πίζηεσο εθ κέξνπο καο ζ' έλα ζχλνιν ζεσξεηηθψλ αιεζεηψλ 

ρσξίο αληαπφθξηζε θαη εθαξκνγή ζηε δσή καο. πσο ν θεθεξπγκέλνο άζενο θαη ν 

ζπλεηδεηφο αξλεηήο ηεο πίζηεσο κεηαθξάδεη ηελ αζεΐα θαη απηζηία ηνπ ζε αληίζεα έξγα, 



έηζη θαη ν πηζηφο πξέπεη λα θάκεη ηελ πίζηε ηνπ θηλεηήξηα δχλακε ηεο δσήο ηνπ. Γηαηί «ἡ 

πίζηηο ρσξὶο ηῶλ ἔξγσλ» (Ηαθ. β΄ 20) ηεο αγάπεο, είλαη λεθξά. Γελ απνθιείεη, ινηπφλ, 

ηελ πίζηε, αθνχ απηή είλαη ε πξνυπφζεζε ηνπ νξζνχ βίνπ θαη ηεο ζσηεξίαο. Αιιά θαη 

θάηη πεξηζζφηεξν. ρη κφλν «ὁ κή πηζηεχζαο» (εηο ηνλ Υξηζηφ) δελ ζψδεηαη, αιιά θαη ν 

κε νξζψο πηζηεχζαο. Ο Θεφο δελ είλαη κφλν αγάπε, είλαη θαη αιήζεηα (Ησαλ. ηδ' 6· Α' 

Ησαλ. δ' 8· δ' 16· ε' 6) θαη κάιηζηα Απηναιήζεηα. πνηνο πξνδίδεη ηελ αιήζεηα πξνδίδεη 

θαη ηελ αγάπε. Ζ αγάπε ηνπ Υξηζηνχ «ζπγραίξεη δὲ ηῇ ἀιεζείᾳ» (Α΄ Κνξ. ηγ΄ 6) ζπδεί 

δειαδή θαη ζπλεπδνθηκεί κε ηελ αιήζεηα, δελ ππάξρεη ρσξίο απηήλ. Να ινηπφλ πψο 

θαηαμηψλεηαη ν αγψλαο γηα ηελ θαζαξφηεηα ηνπ δφγκαηνο. Γηαηί είλαη αγψλαο γηα ηελ 

αγάπε, είλαη ε κεγαιχηεξε εθθιεζηαζηηθή δηαθνλία. Δίλαη αγψλαο πξψηηζηα θνηλσληθφο, 

γηαηί γίλεηαη ράξηλ ηνπ Λανχ ηνπ Θενχ, γηα λα κείλεη αλεπεξέαζηνο απφ ηελ πιάλε, πνπ 

είλαη πξαγκαηηθή απηνθηνλία. 

 

Αδειθνί κνπ! 

ηαλ ν Υξηζηφο καο αλέθεξε ηελ παξαβνιή ηεο Κξίζεσο, νη ιφγνη ηνπ κπνξνχζαλ λα 

λνεζνχλ φρη κφλν ζε ζπλάξηεζε πξνο ηνχο ζπγρξφλνπο ηνπ, αιιά θαη πξνο φζνπο 

έδεζαλ πξηλ απ' Απηφλ. ζνη δελ γλψξηζαλ ηνλ Υξηζηφ, κπνξνχλ λα έρνπλ ιφγνπο λα 

θξηζνχλ κφλνλ γηα ηελ αγάπε ηνπο, κνινλφηη αγάπε ρσξίο πίζηε ζηνλ Θεφ δελ είλαη πνηέ 

δπλαηφλ λα ππάξρεη. πνηνο εηιηθξηλά αζθεί ηελ αγάπε «δέρεηαη» ηνλ Θεφ, έζησ θαη αλ 

ηνλ αγλνεί. Ο άπηζηνο δελ δχλαηαη λα έρεη παξά κφλν θαηλνκεληθά αγάπε. Καη κφλν 

εθεί, πνπ ππάξρεη βάπηηζκα θαη «άγην Πλεχκα», είλαη δπλαηφ λα ππάξμεη «ηειεία αγάπε», 

αγάπε ρξηζηηαληθή. 

 

 

Σν δήηεκα φκσο πξέπεη, λνκίδσ, λα ηεζεί θαη' άιιν ηξφπν. ηαλ εκείο ζήκεξα αθνχκε 

ηελ παξαβνιή, δχν ρηιηάδεο ρξφληα κεηά ηελ ζάξθσζε ηνπ Τηνχ ηνπ Θενχ, πψο είλαη 

δπλαηφλ λα ρσξίζνπκε απφ ηελ αγάπε καο ηελ (νξζή) πίζηε; Σν Δπαγγέιην ιέγεη 

θαζαξά: «ὁ… κὴ πηζηεχσλ ἤδε θέθξηηαη, ὅηη κὴ πεπίζηεπθελ εἰο ηὸ ὄλνκα ηνῦ 

κνλνγελνῦο πἱνῦ ηνῦ Θενῦ» (Ίσαλ. γ' 18). Μεηά ηελ έλζαξθε δειαδή νηθνλνκία ε θξίζε 

είλαη ζπλέπεηα ηεο ζηάζεο θάζε αλζξψπνπ έλαληη ηνπ Υξίζηνπ. Κξηηήξην κέλεη ε αγάπε. 

Αγάπε φκσο πνπ πξνυπνζέηεη ηελ εηο Υξηζηφλ πίζηε. Γηαηί απηή είλαη ε κφλε αιεζηλή. 

Απηή κνλάρα δηθαηψλεη θαη ζψδεη... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

π. Γεραζιμάγγελος ηανίηζας: "Η Αγάπη, ηο έζταηο 
κριηήριο ηης κρίζεως" (Κσριακή ηης Απόκρεω) 
 

ινη καο θάζε κέξα ςάρλνπκε λα βξνχκε έλαλ ηξφπν γηα λα θαηαμηψζνπκε ηελ χπαξμή 

καο, γηα λα κπνξέζνπκε λα θηάζνπκε κέρξη ην ηέινο ζσζηά. Δπηζπκνχκε λα βξνχκε έλα 

θξηηήξην γηα ην αλ νη απνθάζεηο καο θαη ε δσή καο είλαη ζσζηά θαη αλ βαδίδνπκε κε 

αζθάιεηα ζηελ θαηαμίσζή καο. 

 

Κνληνινγίο, αλαδεηνχκε έλα κέηξν, έλα θξηηήξην γηα ηηο πξάμεηο καο. Σειηθφο ζηφρνο 

φισλ καο παξακέλεη ε θαηάθηεζε ηεο δσήο, φρη κφλν πνζνηηθά, αιιά θαη πνηνηηθά. 

 

Γελ κπνξνχκε λ’ απνθχγνπκε ηελ δηαπίζησζε φηη νη πεξηζζφηεξνη απφ εκάο έρνπλ έλα 

πιηθφ θαη πξφζθαηξν θξηηήξην γηα ηηο θαζεκεξηλέο καο πξάμεηο. Δίλαη θάηη πνπ δίλεη 

πιηθή ζηγνπξηά, πνπ εληζρχεη ηελ ηάζε γηα πξνβνιή. Σν ρξήκα, ε δφμα, νη απνιαχζεηο 

είλαη ηα πην ζπλεζηζκέλα θξηηήξηα γηα ηε ιήςε κηα απφθαζεο πνπ ζα ζπληειέζεη ζηελ 

ηειηθή επηδίσμε ηεο δσήο καο. 

 

Βέβαηα, δελ ιείπνπλ θαη άλζξσπνη κε αλψηεξα θαη πλεπκαηηθά θξηηήξηα. Πξφθεηηαη γη’ 

απηνχο πνπ έρνπλ θάλεη βίσκά ηνπο κηα ηδενινγία ή έλα πλεπκαηηθφ ξεχκα, φπσο νη 

επαλαζηάηεο θαη νη ξνκαληηθνί. Άιινη αθήλνπλ ηνλ ηειηθφ ζηφρν θαη αγσλίδνληαη γηα ηελ 

αηνκηθή θαηαμίσζε κέζα ζε κηα θνηλσλία πνπ γίλεηαη πεδίν πνηθίισλ ζπγθξνχζεσλ. 

 

ια απηά ηα θξηηήξηα, ην ρξήκα, ε δφμα, νη απνιαχζεηο, δελ είλαη νπσζδήπνηε λέα. Δίλαη 

φκσο εθήκεξα θαη ςεχηηθα. 

 

Απηφ ζεσξεηηθά ην γλσξίδνπκε φινη, πξαθηηθά φκσο ην αλαθαιχπηνπκε ζπλήζσο ζην 

ηέινο ηεο δσήο, φηαλ είλαη πηα αξγά γηα θάπνηα αιιαγή. 

 

κσο ν ρξφλνο έρεη θχγεη. Σν θνπξάγην καο έρεη εγθαηαιείςεη θαη έρνπκε απνκνλσζεί ζ’ 

έλα ςεχηηθν θφζκν. 

 

Απνκέλεη κφλνλ ε ψξα ηεο θξίζεσο. Καη ην ηξαγηθφηεξν ίζσο δελ είλαη ζηελ 

απνγνήηεπζή καο γηα ην ρακέλν ρξφλν, αιιά ζηελ απνκφλσζε ηνπ αλζξψπνπ απφ ηνπο 

ζπλαλζξψπνπο ηνπ. 

 

Απνξξνθεκέλνο απφ ηνλ αγψλα γηα ρξήκα θαη δφμα ν άλζξσπνο πεξλά νινκφλαρνο ην 

δξφκν. Κπλεγά ηε δσή θαη ράλεη ηα κφλα φληα πνπ ηελ έρνπλ, ηνπο άιινπο αλζξψπνπο 

θαη θπξηνιεθηηθά ράλεηαη κέζα ζηελ έξεκν κηα πνιχβνπεο πφιεο. 

 

Αξγά ή γξήγνξα φκσο έξρεηαη ε ψξα ηεο θξίζεψο καο. Σεο απνθαιχςεσο ηεο ηξαγηθήο 

αιήζεηαο. Δίλαη ε κφλε αιεζηλή θξίζε γηα ηνλ άλζξσπν, φηαλ ηα ςεχηηθα ζηεξίγκαηα 

ράζνπλ ηελ ιάκςε ηνπο θαη ζηε ζέζε ηνπο κπεη ε θσλή Σνπ Θενχ – Κξηηνχ, Απηνχ πνπ 

ηφζν παξαζηαηηθά παξνπζηάδεηαη ζηελ επαγγειηθή πεξηθνπή ηεο ζεκεξηλήο Κπξηαθήο: 

«φηαλ έιζεη ν Τηφο ηνπ Αλζξψπνπ ζηε δφμα Σνπ, ζα θαζίζεη ζηνλ ζξφλν Σνπ θαη ζα 



ζπγθεληξσζνχλ ελψπηφλ Σνπ φια ηα έζλε θαη ζα ηνπο μερσξίζεη ην έλαλ απφ ηνλ άιινλ. 

Καη ζα πεη ζ’ φζνπο είλαη αξηζηεξά Σνπ : καθξηά απφ εκέλα. Γηαηί επείλαζα θαη δελ κνπ 

δψζαηε λα θάσ, εδίςαζα θαη δελ δψζαηε λα πηψ θ. ν. θ . 

 

Καη ζα ηνπ κηιήζνπλ θάπνηνη θαη ζα πνπλ : Κχξηε πφζεο θνξέο ζε είδακε λα πεηλάο ή λα 

δηςάο θ .ι .π θαη δελ ζε βνεζήζακε; Καη ζα ηνπο απνθξηζεί θαη ζα ηνπο πεη : αιήζεηα ζαο 

ιέγσ, αθνχ δελ θάλαηε φια απηά ζ’ έλαλ απφ ηνπο ηαπεηλνχο αδειθνχο κνπ, νχηε ζ’ 

εκέλα ηα θάλαηε…». 

 

Τπάξρνπλ πνιινί πνπ ακθηβάιινπλ γηα ηελ έιεπζε απηήο ηεο ψξαο ηεο θξίζεσο. Μπνξεί 

λα κελ έξρεηαη ηψξα ζ’ απηή ηε κνξθή , κέζα ζε κηα γεληθή αιιαγή ηνπ θφζκνπ, έξρεηαη 

φκσο θαζεκεξηλά ζαλ εξψηεκα πξνο ηνλ άλζξσπν, ζαλ ππφκλεζε ηεο απνκνλψζεψο 

ηνπ, ζαλ ππελζχκηζε ηνπ Υξηζηνχ γηα ην πνηφ είλαη ην έζραην θξηηήξην πνπ θαηαμηψλεη 

ηελ αλζξψπηλε δσή. Σα ιφγηα ηνπ Υξηζηνχ θξίλνπλ ηνλ άλζξσπν απφ ηψξα θηφιαο, ρσξίο 

λα έρεη έξζεη ε ψξα ηνπ εζράηνπ δηθαζηεξίνπ. Γηφηη ην θξηηήξην γηα ηελ απνηίκεζή καο 

είλαη δνζκέλν, θηάλεη λ’ αθνχζνπκε κέζα καο ηε θσλή : είλαη ε αγάπε φπσο ηελ 

ελζάξθσζε ν Υξηζηφο, φπσο ηελ δίδαμε ε εθθιεζία θαη φπσο ηελ έδεζαλ νη άγηνη: απηνί 

πνπ ζπγθξαηνχλ ηνλ θφζκν απφ ηνλ αθαληζκφ; 

 

Καη ε αγάπε απηή δελ είλαη έλαο ζπλαηζζεκαηηζκφο. Ζ αγάπε είλαη δηαθνξεηηθφ πξάγκα. 

Δίλαη ε θέλσζε, ην άδεηαζκα ηνπ εαπηνχ καο. Έηζη πνπ λα δερηνχκε ηνλ άιινλ ηζφηηκα, 

σο πξφζσπν, σο αδειθφ καο, σο ηχπν ηνπ Υξηζηνχ. Αγάπε είλαη ε θνηλσλία ηνπ εγψ κε 

ην εζχ ρσξίο θακία πξνθαηάιεςε. Γη’ απηφ ν Υξηζηφο φηαλ κηιά γηα πεηλαζκέλνπο θαη 

δηςαζκέλνπο, δελ αλαθέξεηαη ζηα αίηηα πνπ ηνπο νδήγεζαλ ζηελ έζραηε έλδεηα. ηαλ 

αλαθέξεηαη ζηνλ μέλν πνπ πξέπεη λα πεξηβάιινπκε κε ηελ αγάπε καο, δελ λνηάδεηαη αλ 

είλαη θίινο ή ερζξφο ή αιήηεο … Ζ αγάπε είλαη παγθφζκηα, αιιά θαη ζπγθεθξηκέλε. 

Παγθφζκηα, γηαηί μέξεη λα αλνίγεη ηελ θαξδηά ζηνλ άζηεγν αιήηε, ζηνλ πεηλαζκέλν ηνλ 

γπκλφ παιηάλζξσπν, ζηνλ απάλζξσπν θνληά. 

 

Αγάπε ζεκαίλεη λα μεπεξάζνπκε απηνχο ηνπο ραξαθηεξηζκνχο πνπ εθθξάδνπλ ηπραία 

ζπκπηψκαηα, θαη λα δνχκε ζην πξφζσπν ηνπ άιινπ ηνλ αδειθφ, ηνλ ηχπν ηνπ Υξηζηνχ 

πνπ καο ζπλαληά θαζεκεξηλά κε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή αλζξψπνπ πνπ πάζρεη. 

Αγάπε είλαη λα δεη θαλείο ζην ζπλάλζξσπν ηελ εηθφλα ηνπ Θενχ, ην π σο πξφζσπν πνπ 

θαηαμηψλεη θαη ην δηθφ ηνπ Δγψ. Σφηε κφλν έρεη βξεη ην θξηηήξην γηα ηε δηθή ηνπ 

θαηαμίσζε, φηαλ αθήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη αλνηρηεί αλεπηθχιαθηα ζηνλ πιεζίνλ, ζηνλ 

κηθξφ αδειθφ ηνπ Υξηζηνχ. 

 

Απνξνχκε γηα ηελ έιιεηςε αγάπεο. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη δελ αλνίγνπκε ηελ θαξδηά 

καο ζηνπο άιινπο, γηαηί ην έζραην θξηηήξην γηα ηηο απνθάζεηο καο είλαη εγσηζηηθφ, ρσξίο 

πξννπηηθέο. Πηζηεχνπκε πσο κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε πξάγκαηα ε ίδηα ε δσή. Έηζη 

ην εγψ καο δεηά λα θαηαμησζεί κε ηε ζρέζε κε θάπνην άςπρν αληηθείκελν, ελψ ε κφλε 

ζσζηή ζρέζε κε έλα άιιν πξφζσπν κπνξεί λα καο ηθαλνπνηήζεη. 

 

Ζ κεηακφζρεπζε θαξδηάο γίλεηαη κφλν απφ άλζξσπν ζε άλζξσπν, ην ίδην είλαη θαη ε 

θαηαμίσζή καο : κπνξεί λα γίλεη κφλν αλ ε αγάπε καο ζηξαθεί ζε αλζξψπηλν πξφζσπν. 

 



Σα πιηθά πξάγκαηα, ην ρξήκα θαη ε δφμα θαη νη απνιαχζεηο δελ είλαη πξφζσπα, αιιά 

άςπρα, λεθξά πξάγκαηα πνπ δελ δίλνπλ δσή. Μφλν ε ζπλάληεζε κε ην ζπλάλζξσπν 

ρσξίο δηζηαγκνχο, δίλεη ηε βεβαηφηεηα ηεο δσήο θαη θαηαμηψλεη ηελ χπαξμή καο. Γηαηί 

ηελ ψξα ηεο αγάπεο αλαπεδά κέζα απφ ηελ ςεχηηθε δσή ε αιεζηλή καο χπαξμε, ν 

άλζξσπνο κεηαηίζεηαη απφ ηελ πεξηνρή ηνπ ζαλάηνπ ζηελ πεξηνρή ηεο αιεζηλήο δσήο. 

 

Κάζε ψξα αγάπεο ν αγθνκαρά ν παιηφο θαη γελληέηαη ν θαηλνχξγηνο άλζξσπνο, 

μεπεξληέηαη ν ζάλαηνο θαη θσηίδεηαη ν θφζκνο απφ ην θψο ηεο αλαζηάζεσο ηνπ Υξηζηνχ. 

 

Μεξηθνί ιέκε : θαιά είλαη απηά, αιιά είλαη δχζθνια πξάγκαηα. 

 

σζηά, αιιά κήπσο είλαη επθνιφηεξνο ν δξφκνο πνπ αθνινπζνχκε; 

 

Ο αγψλαο γηα ην ρξήκα θαη ηε δφμα είλαη κήπσο πην απιφο; 

 

Ζ κεηαβνιή ηεο επηθνηλσλίαο ζε πεδίν αληαγσληζκνχ δείρλεη πφζν απνθξνπζηηθή γίλεηαη 

ε πνξεία καο κε ηα θξηηήξηα πνπ επηιέμακε. 

 

Γχζθνιε είλαη κφλν ε αξρή. γη’ απηφ ζπλήζσο αλαβάιινπκε. Απηή ηελ αλαβνιή καο 

θαιεί ε ζεκεξηλή παξαβνιή λα ληθήζνπκε, γηα λα θαηαμησζνχκε. 

 

Γηα λα ληθήζνπκε ηελ θζνξά θαη ην ζάλαην. 

 

Γηα λα γεκίζνπκε αιεζηλή δσή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κσριακή ηῆς Ἀπόκρεω Ἀρτιμ. Ν.Π. 
 

(Μαηζ. θε΄, 31-46) 

 

Ὁιφθιεξε ἡ πξνβιεκαηηθὴ ηνῦ ζεκεξηλνῦ Δὐαγγειίνπ, ηῆο Κπξηαθῆο ηῆο θξίζεσο, 

ἑζηηάδεηαη ἐπάλσ ζὲ κηὰ θαηάθαζε θαὶ ζὲ κηὰ ἄξλεζε. «δψθαηε» ἀπὸ ηὴλ κηὰ κεξηὰ 

θαὶ «νὐθ ἐδψθαηε» ἀπὸ ηὴλ ἄιιε. Καὶ ἐθεῖλν πνὺ βαξαίλεη ηὴ ζεηηθὴ πιεπξά, εἶλαη ἡ 

ἀγάπε. Γηαηὶ ἡ ἀγάπε ζηὴλ πξαγκαηηθή ηεο ὄςε εἶλαη κηὰ «δφζηο». 

 

Ὅπνπ ὑπάξρεη αὐηὴ ἡ «δφζηο», ἐθεῖ θαὶ ἡ ἀγάπε. Κη ὅπνπ ὑπάξρεη ἀγάπε πξὸο ηνὺο 

ζπλαλζξψπνπο, ἐθεῖ ὑπάξρεη θαὶ ηὸ ἔιενο ηνῦ Θενῦ. Γη᾿ αὐηὸ «εὐινγεκέλνη» ὅζνη 

ἀγαπνῦλ, «θαηεξακέλνη» ὅζνη δὲλ ἔρνπλ ἀγάπε θαὶ ἔιενο πξὸο ηνὺο ἀδειθνχο. 

 

Αὐηὴ ἡ «δφζηο», ἡ νὐζία ηῆο ἀγάπεο, δὲλ ἔρεη ὅξηα, κήηε κπνξεῖ λὰ κπεῖ ζηὴ ινγηθὴ ηῆο 

ἀξηζκεηηθῆο. Γειαδὴ δὲλ κεηξηέηαη εἴηε αὐμαλφκελε εἴηε ἐιαηηψκελε. Γηαηὶ ἔηζη ἀπὸ 

γεγνλὸο πνηφηεηαο, κεηαηξέπεηαη ζὲ θαηάζηαζε πνζφηεηαο. Ἡ «δφζηο» ινηπὸλ δὲλ ἔρεη 

θαλέλα ὅξην, κήηε πξὸο ηὰ ἐπάλσ, κήηε πξὸο ηὰ θάησ. Ἔηζη θαὶ ἐθεῖλνο πνὺ ἔρεη, δίλεη ηὰ 

πνιιὰ θη ἐθεῖλνο πνὺ δὲλ ἔρεη, ηὰ ιίγα. 

 

Μὰ ἐθεῖλν πνὺ δηαθξίλεη θη αὐηὸλ κὲ ηὰ πνιιὰ θη αὐηὸλ κὲ ηὰ ιίγα, εἶλαη ἡ ἀγαζὴ 

πξναίξεζε, ἡ ἐιεχζεξε βνχιεζε θαὶ ἡ ἀληδηνηειὴο ἀγάπε. Γη᾿ αὐηὸ ἀμίδεη πεξηζζφηεξν ἡ 

«δφζηο» πνὺ γίλεηαη κὲ θφπν θαὶ ὑζηέξεκα, ἀπὸ ηὴ «δφζη»ηῶλ πινπζίσλ, πνὺ 

πξαγκαηψλεηαη κὲ εὐθαηξία θαὶ ἐθ ηνῦ πεξηζζεχκαηνο. 

 

Ἄιισζηε ὁ ἴδηνο ὁ Υξηζηὸο ἐπαηλεῖ θαὶ ζπγραίξεη ηὴλ ρήξα ηὴλ θησρή, πνὺ ἔβαιε ηὸ 

δίιεπην ὡο πξνζθνξὰ ζηὸ Ναφ. «Αὐηὴ ἡ ρήξα ἡ θησρὴ ἔβαιε ηὸ πεξηζζφηεξν ὅισλ» 

ιέγεη ηὸ Δὐαγγέιην. Γηαηὶ ἡ γπλαίθα αὐηὴ ζηεξήζεθε θαὶ θφπηαζε γηὰ ηὴ κηθξὴ πξνζθνξά 

ηεο. Πνὺ ὅκσο ζηὰ κάηηα ηνῦ Υξηζηνῦ εἶλαη ἡ κεγαιχηεξε. πεηδὴ ὁ Υξηζηὸο ινγαξηάδεη 

ηὴ «δφζη» ηῆο ἀγάπεο ὡο πξάμε πνηφηεηαο θαὶ ὄρη πνζφηεηαο. 

 

ηὸ ζεκεξηλὸ Δὐαγγέιην ηῆο θξίζεσο, ὁ Υξηζηὸο κὲ ηὸ «ἐδψθαηε» θαὶ ηὸ «νὐθ ἐδψθαηε», 

ρσξίδεη ηνὺο ἀλζξψπνπο ζὲ δχν ὁκάδεο. ηνὺο ἀγαζνὺο, ἐιεήκνλεο θαὶ ζπιαγρληθνὺο θαὶ 

ηνὺο θαθνχο, ἀλειεήκνλεο θαὶ ἄζπιαγρλνπο. ᾿ αὐηνὺο δειαδὴ πνὺ ηξέρνπλ λὰ ηαΐζνπλ 

ηνὺο πεηλαζκέλνπο, λὰ πνηίζνπλ ηνὺο δηςαζκέλνπο, λὰ θηινμελήζνπλ ηνὺο μέλνπο, λὰ 

ἐλδχζνπλ ηνὺο γπκλνὺο, λὰ ἐπηζθεθζνῦλ ηνὺο ἀξξψζηνπο θαὶ ηνὺο εὑξηζθνκέλνπο ζηὶο 

θπιαθέο, λὰ ... 

 

Κη ὅινη αὐηνὶ εἶλαη «νἱ εὐινγεκέλνη ηνῦ παηξὸο» θαὶ νἱ θιεξνλφκνη ηῆο Βαζηιείαο Σνπ. 

Γηαηὶ ἐηνῦηνη «νἱ εὐινγεκέλνη» κὲ ηὴ «δφζη» ηῆο ἀγάπεο, γίλεθαλ θαὶ νἱ θιεξνλφκνη. 

Ἔδεημαλ εὐζπιαγρλία ζηὸλ ἀλχκπνξν, ηὸλ θησρὸ θαὶ ἀδχλακν, ζηὸλ ἄξξσζην θαὶ 

θπιαθηζκέλν ἀδειθὸ θαὶ κ᾿ αὐηὸλ ηὸλ ηξφπν ὑπεξέηεζαλ ηὸλ ἴδην ηὸλ Υξηζηφ, θαηὰ ηὸλ 

ιφγνλ Σνπ: «θ’ ὅζνλ θάλαηε ηὴλ θηιαλζξσπία ζὲ θάζε ἕλα ἀπ᾿ αὐηνὺο ηνὺο ἀδειθνχο 

κνπ ηνὺο ἐιαρίζηνπο, εἶλαη ὡζὰλ λὰ ηὸ θάλαηε ζὲ ἐκέλα...». 

 

Οἱ ἄλζξσπνη ηνῦ ἐιένπο κὲ ηὸ «ἐδψθαηε» αἰζζάλνληαη εὐηπρεῖο, γηαηὶ κπφξεζαλ κέζα 

ἀπὸ ηὸ ὑζηέξεκα ἢ ηὸ πεξίζζεπκά ηνπο, λὰ ζηαζνῦλ βνεζνὶ ζηνὺο ἐιαρίζηνπο ἀδειθνὺο 



ηνῦ Υξηζηνῦ. Νὰ δείμνπλ πὼο ἀγαπνῦλ θαὶ πξνζθέξνπλ δίρσο λὰ πξνζκέλνπλ 

ἀληακνηβή. Καὶ δίρσο λὰ ὑπνινγίδνπλ ἂλ αὐηὸ θνζηίδεη ἢ ὄρη. 

 

Οἱ ἀλειεήκνλεο δὲ θαὶ νἱ ἄζπιαγρλνη ἔκεηλαλ ρσξὶο ηὴ «δφζη» ηῆο ἀγάπεο θαὶ ἄθνπζαλ 

ἀπὸ ηὸ Υξηζηὸ ηὸ «νὐθ ἐδψθαηε». Γὲλ ἔδσζαλ γηαηὶ θνβήζεθαλ κὴλ ράζνπλ, κὴλ 

ἐιαηηψζνπλ ηὰ ἀγαζά ηνπο. Μὴ ηὰ ζηεξεζνῦλ. πεηδὴ ἔρνπλ ζηεξίμεη ὁιφθιεξε ηὴλ δσή 

ηνπο ἐπάλσ ζ᾿ αὐηά. Καὶ λνκίδνπλ πὼο κφλν ηὰ ὑιηθὰ ἀγαζὰ ἐμαζθαιίδνπλ ηὴλ δσή. 

 

Αὐηνὶ βεβαίσο δὲλ θαηάιαβαλ ηίπνηε γηὰ ηὴλ πνηφηεηα θαὶ ἔκεηλαλ πξνζθνιιεκέλνη ζηὴλ 

πνζφηεηα. Σὰ πνιιὰ ὑιηθὰ ἀγαζὰ. Σὶο κεγάιεο θαὶ παλάθξηβεο πεξηνπζίεο. Σὰ κεγάια 

θαὶ πινχζηα ζπίηηα. Σὰ θαιὰ θαὶ ἀθξηβὰ αὐηνθίλεηα. Σὴλ ζπνπδαία θαὶ ὑςειὴ ζέζε. Καὶ 

ἕλα ζσξὸ ἄιια ἐγθφζκηα πξάγκαηα, πνὺ κᾶιινλ θνπζθψλνπλ ηὸλ ἄλζξσπν κὲ ἔπαξζε 

θαὶ θαχρεζε. Δἶλαη δὲ ηφζε ἡ ζχλδεζή ηνπ θαὶ ἡ ἐμάξηεζε, πνὺ κφιηο ηὰ ράζεη, ράλεη 

θάζε λφεκα γηὰ ηὴ δσή. 

 

Δἶλαη πξάγκαηη ηξαγηθφ, ὄρη θπζηθὰ γηαηὶ αὐηὸο ὁ ἄλζξσπνο ἔρεη ἀγαζὰ, κὰ γηαηὶ δὲλ 

βιέπεη ηὴ δσὴ πέξαλ ἀπ᾿ αὐηὰ. Γηαηὶ γχξσ ηνπ κπνξεῖ λὰ ὑπάξρνπλ νἱ ἀδχλακνη ἀδειθνί 

ηνῦ Υξηζηνῦ πνὺ πεξηκέλνπλ λὰ ηνὺο ζπκεζεῖ. Νὰ θάλεη ηὴ «δφζη» ηῆο ἀγάπεο θαὶ λὰ 

αἰζζαλζεῖ πὼο ἡ ραξὰ δὲλ εἶλαη κφλν ζηὸ λὰ ἀπνιακβάλεη ὁ ἴδηνο ηὰ ἀγαζά ηνπ, κὰ θη 

ὅηαλ θάλεη ηνὺο ἄιινπο λὰ ραίξνληαη γηαηὶ ἔθαλε ηὸ θαζῆθνλ ηνπ πξὸο αὐηνὺο. 

 

Ἀγαπεηνὶ ἀδειθνί, ἐπάλσ ζὲ κηὰ «δφζη» ζηεξίδεηαη ὁιφθιεξν ηὸ λφεκα ηῆο ἀγάπεο. 

Γηαηὶ ἀπεγθισβίδεη ηὸλ ἄλζξσπν ἀπὸ ηὸ θαβνχθη ηνπ. Γηαηὶ αἰζζάλεηαη πὼο γχξσ ηνπ 

ὑπάξρνπλ ἀδειθνί ηνπ, νἱ ἀδειθνὶ ηνῦ Υξηζηνῦ, πνὺ πεξηκέλνπλ λὰ ηὸλ δνῦλ λὰ δίλεη. 

Καὶ λὰ ζθνξπάεη ηὸ ρακφγειν ζηὸλ πεηλαζκέλν, ηὸλ ἄξξσζην, ηὸλ μέλν... 

 

ὰλ πηζηεχνπκε, θαὶ πξέπεη λὰ πηζηεχνπκε, ζηὸλ ἄλζξσπν, ηφηε ἔρνπκε ἀγάπε. Γηαηὶ ἐθεῖ 

πνὺ δὲλ ὑπάξρεη πίζηε, κὰ δπζπηζηία, θφβνο θαὶ ἔιιεηςε ἐκπηζηνζχλεο, ἐθεῖ δὲλ ὑπάξρεη 

ἀγάπε. Γη᾿ αὐηὸ «γηὰ θείλνπο πνὺ πηζηεχνπλ θη ἀγαπνῦλ δὲλ ὑπάξρνπλ πξνβιήκαηα». 

Παξὰ κνλάρα ἡ εὐινγία θαὶ ηὸ ἔιενο ηνῦ Θενῦ. 
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