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Ο Άγηνο Δθξαίκ ν ύξνο αλαθεξόκελνο πξνο ηνπο πηζηνύο, ιέγεη γηα ηελ 

Γεπηέξα Παξνπζία ηνπ Κπξίνπ καο. 

Αγαπεηνί κνπ αδειθνί, αθνύζηε γηα ηε δεύηεξε θαη θνβεξή παξνπζία ηνπ 

Κπξίνπ καο Ηεζνύ Υξηζηνύ. Έθεξα ζην λνπ κνπ ηελ ώξα εθείλε θαη, θαζώο 

αλαινγίζηεθα όζα πξόθεηηαη ηόηε λα ζπκβνύλ, θαηαηξόκαμα. Πνηνο κπνξεί λα ηα 

δηεγεζεί; Πνηα γιώζζα κπνξεί λα ηα πεξηγξάςεη; Πνηα απηηά κπνξνύλ λα ηα 

αθνύζνπλ; 

Σόηε ν Βαζηιηάο ηεο νηθνπκέλεο ζα ζεθσζεί από ηνλ ζξόλν ηεο δόμαο Σνπ θαη 

ζα έξζεη γηα λα θξίλεη όινπο ηνπο θαηνίθνπο ηεο γεο, ακείβνληαο κε αηώληα 

καθαξηόηεηα ηνπο άμηνπο θαη ηηκσξώληαο κε αηώληα θόιαζε ηνπο ακαξησινύο! 

Όηαλ ηα θέξλσ απηά ζην λνπ κνπ,  ηξόκνο κε θπξηεύεη. Παξαιύσ νιόθιεξνο. Σα 

κάηηα κνπ δαθξύδνπλ. Ζ θσλή κνπ θόβεηαη. Σα ρείιε κνπ παγώλνπλ. Ζ γιώζζα 

κνπ ηξέκεη. Οη ινγηζκνί κνπ ζηακαηνύλ. Αλ θαη ν θόβνο κε πηέδεη λα ζσπάζσ, 

αλαγθάδνκαη λα κηιήζσ γηα ράξε ηεο δηθήο ζαο σθέιεηαο.  

Θα ζπκβνύλ ηόζν κεγάια θαη ηξνκαθηηθά γεγνλόηα, πνπ νύηε έγηλαλ από ηελ 

θηίζε ηνπ θόζκνπ, νύηε ζα γίλνπλ ζ’ όιεο ηηο γεληέο. Αλ κία δπλαηή βξνληή πνιιέο 

θνξέο καο ηξνκάδεη θαη καο θόβεη ηα πόδηα, γηα ζθεθηείηε, πώο ζ’ αληέμνπκε λ’ 

αθνύζνπκε ηνλ ήρν εθείλεο ηεο ζάιπηγγαο, πνπ ζα ερήζεη ζηα νπξάληα δπλαηόηεξα 

από θάζε βξνληή, γηα λα μππλήζεη όινπο ηνπο λεθξνύο, δίθαηνπο θαη άδηθνπο;  

Σόηε ηα νζηά ησλ λεθξώλ ζα ζπλαξκνινγεζνύλ. Θα πξνζηάμεη ν κεγάινο 

Βαζηιηάο, πνπ εμνπζηάδεη όιε ηελ θηίζε, θαη επζύο ε γε θαη ε ζάιαζζα ζα  δώζνπλ 

κε ηξόκν ηνπο λεθξνύο ηνπο. Αθόκα θη όζνη θαηαζπαξάρζεθαλ από ηα ζεξία, όζνη 

θαγώζεθαλ από ηα ςάξηα ή ηα όξληα, όινη, «ελ ξηπή νθζαικνύ», ζα 

παξνπζηαζηνύλ κπξνζηά ζηνλ αδέθαζην Κξηηή. Σόηε νη πνηακνί θαη νη πεγέο ζα 

εμαθαληζηνύλ, η’ αζηέξηα ζα πέζνπλ, ν ήιηνο ζα ζβήζεη, ε ζειήλε ζα ραζεί.  
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Άγγεινη ζηαικέλνη από ην Θεό ζα δηαζρίδνπλ ηελ πθήιην θαη ζα ζπγθεληξώλνπλ 

ηνπο εθιεθηνύο από θάζε ζεκείν ηεο γεο. Σόηε ζα αληηθξύζνπκε «θαηλνὺο δὲ 

νὐξαλνὺο θαὶ γῆλ θαηλὴλ(:λένπο νπξαλνύο θαη λέα γε)» [Β’ Πέηξ. 3, 13], ζύκθσλα 

κε ηελ ππόζρεζε ηνπ Κπξίνπ. 

Πώο ζα αληέμνπκε, όηαλ ζα δνύκε λα εηνηκάδεηαη ν θνβεξόο ζξόλνο θαη λα 

πξνβάιιεη ν ηαπξόο, πνπ πάλσ ηνπ ζπζηάζηεθε εθνύζηα ν Υξηζηόο γηα καο; Σόηε 

ζα ζπκεζνύκε θαη ζα θαηαλνήζνπκε ηνλ ιόγν ηνπ Κπξίνπ γηα «ηὸ ζεκεῖνλ ηνῦ πἱνῦ 

ηνῦ ἀλζξώπνπ»[βι. Μαηζ. 24,30: «θαὶ ηόηε θαλήζεηαη ηὸ ζεκεῖνλ ηνῦ πἱνῦ ηνῦ 

ἀλζξώπνπ ἐλ ηῷ νὐξαλῷ, θαὶ ηόηε θόςνληαη πᾶζαη αἱ θπιαὶ ηῆο γῆο θαὶ ὄςνληαη 

ηὸλ πἱὸλ ηνῦ ἀλζξώπνπ ἐξρόκελνλ ἐπὶ ηῶλ λεθειῶλ ηνῦ νὐξαλνῦ κεηὰ δπλάκεσο 

θαὶ δόμεο πνιιῆο(:θαη ηόηε ζα θαλεί ζηνλ νπξαλό ην ζεκείν πνπ ζα πξναλαγγέιιεη 

ηελ άκεζε έιεπζε θαη παξνπζία ηνπ πηνύ ηνπ αλζξώπνπ ην ζεκείν ηνπ Τηνύ ηνπ 

αλζξώπνπ. Σόηε ζα ζξελήζνπλ όιεο νη θπιέο ηεο γεο πνπ δελ πίζηεςαλ. Καη ζα 

δνπλ ηνλ Τηό ηνπ αλζξώπνπ λα έξρεηαη θαζηζκέλνο  ζηα ζύλλεθα ηνπ νπξαλνύ κε 

δύλακε θαη ζπλνδεία αγγέισλ θαη κε δόμα πνιιή)»].  

Σόηε ζα πιεξνθνξεζνύκε όινη, όηη πξόθεηηαη λα παξνπζηαζηεί ν κεγάινο 

Βαζηιηάο. Σε θνβεξή εθείλε ώξα, ν θαζέλαο καο ζα ζπιινγίδεηαη ηηο πξάμεηο ηνπ 

θαη ζα ζθέθηεηαη ηη ζα Σνπ απνινγεζεί… Όηαλ ζα αθνύζνπκε ηε βξνληεξή εθείλε 

θσλή από ηα ύςε η’ νπξαλνύ λα δηαθεξύζζεη, «ἰδνὺ ὁ λπκθίνο ἔξρεηαη, ἐμέξρεζζε 

εἰο ἀπάληεζηλ αὐηνῦ(:λα, ν Νπκθίνο έξρεηαη· βγείηε λα ηνλ πξνϋπαληήζεηε)» 

[Μαηζ. 25, 6]· ν Κξηηήο, δειαδή, θηάλεη γηα λα θξίλεη δσληαλνύο θαη λεθξνύο· 

ηόηε, από ηελ θξαπγή εθείλε, ζα ζαιέςνπλ ζπζέκεια ηα έγθαηα ηεο γεο, απ’ ηε 

κίαλ άθξε σο ηελ άιιε. 

Σόηε, αδειθνί κνπ, ζηελνρώξηα θαη θόβνο θαη ηξόκνο ζα θαηαιάβεη θάζε 

άλζξσπν γη’ απηά πνπ ζα ζπκβνύλ ζηελ νηθνπκέλε. Οη δπλάκεηο ησλ νπξαλώ λ ζα 

ζαιεπζνύλ. Οη νπξαλνί ζα ζρηζηνύλ. Καη ν Βαζηιεύο ησλ βαζηιέσλ, ν άγηνο θαη 

έλδνμνο Θεόο καο, ζα παξνπζηαζηεί ζαλ αζηξαπή θνβεξή, κε εμνπζία θαη δόμα 

απεξίγξαπηε. Έθζηαζε θαη θξίθε ζα καο θπξηέςνπλ ηελ ώξα εθείλε, όηαλ ζα 

θαζίζεη ζην θξηηήξην ν ακεξόιεπηνο Κξηηήο θαη ζα αλνίμεη ηα θνβεξά βηβιία, όπνπ 

είλαη γξακκέλα ηα έξγα θαη ηα ιόγηα καο, όια όζα θάλακε θαη είπακε ζηελ δσή 

απηή, λνκίδνληαο όηη κπνξνύκε λ’ απαηήζνπκε ηνλ θαξδηνγλώζηε Θεό.  

Χ! Πόζα δάθξπα πξέπεη λα ρύλνπκε, όηαλ ζπιινγηδόκαζηε εθείλε ηελ ώξα! Καη 

όκσο, είκαζηε ηόζν ακειείο! Πόζν ζα θιάςνπκε θαη ζα ζηελάμνπκε ηόηε, όηαλ ζα 

δνύκε από ην έλα κέξνο ηηο κεγάιεο δσξεέο θαη ηελ αζύιιεπηε κεγαινπξέπεηα θαη 

ιακπξόηεηα ηεο βαζηιείαο ησλ νπξαλώλ, πνπ ζ’ απνιαύζνπλ όζνη πάιεςαλ ζθιεξά 

γηα λα ηεξήζνπλ ηηο εληνιέο ηνπ Κπξίνπ, θαη από ην άιιν κέξνο ηηο θνβεξέο 

ηηκσξίεο, πνπ ζα ππνζηνύλ όζνη ππνδνπιώζεθαλ ζηελ ακαξηία! Καη ζηε κέζε, 

έληξνκνη, όινη νη άλζξσπνη, από θάζε θπιή, από ηνλ πξσηόπιαζην Αδάκ σο ηνλ 

ηειεπηαίν, ζα γνλαηίδνπλ θαη ζα πξνζθπλνύλ ην Θεό, ζύκθσλα κε ην ιόγν ηεο 

Γξαθήο: «δῶ ἐγώ, ιέγεη Κύξηνο, ὅηη ἐκνὶ θάκςεη πᾶλ γόλπ, θαὶ πᾶζα γιῶζζα 

ἐμνκνινγήζεηαη ηῷ Θεῷ(:δηόηη είλαη γξακκέλν ζηελ Αγία Γξαθή: Εσ εγώ, ιέεη ν 

Κύξηνο, θαη ζα πξαγκαηνπνηήζσ απηό πνπ παξαγγέιισ· όηη δειαδή κπξνζηά κνπ 

θάζε άλζξσπνο ζα ιπγίζεη ηα γόλαηά ηνπ δνπιηθά θαη ιαηξεπηηθά, θαη θάζε 

γιώζζα ζα δνμνινγήζεη ηνλ Θεό)» [Ρσκ. 14,11].  



Σόηε όιε ε αλζξσπόηεηα, θαζώο ζα βξίζθεηαη αλάκεζα ζηε δσή θαη ζην ζάλαην, 

αλάκεζα ζηε καθάξηα αλάπαπζε θαη ζηελ αηώληα θαηαδίθε, ζα πεξηκέλεη κε  

αγσλία ηε θνβεξή Κξίζε. Καη θαλέλαο ηελ ώξα απηή δελ ζα κπνξεί λα βνεζήζεη 

ηνλ δηπιαλό ηνπ. 

Θα ξσηεζνύλ νη επίζθνπνη θαη γηα ηνλ δηθό ηνπο ηξόπν δσήο θαη γηα ην πνίκληό 

ηνπο. Θα ηνπο δεηεζεί ιόγνο γηα ηα ινγηθά πξόβαηα, πνπ παξέιαβαλ από ηνλ 

αξρηπνηκέλα Υξηζηό. Αλ από ακέιεηά ηνπο ράζεθε θάπνην πξόβαην, ην αίκα ηνπ ζα 

δεηεζεί από ηνπο ίδηνπο. 

Παξόκνηα θαη νη ηεξείο ζα δώζνπλ ιόγν γηα ηηο ελνξίεο ηνπο. Δπίζεο θαη θάζε 

πηζηόο ζα δώζεη ιόγν γηα ηνλ εαπηό ηνπ, γηα ην ζπίηη ηνπ, γηα ηε γπλαίθα ηνπ, γηα 

ηα παηδηά ηνπ, γηα ηνπο ππαιιήινπο θαη ηνπο εξγάηεο ηνπ.  

Θα εμεηαζηνύλ βαζηιηάδεο θαη άξρνληεο, πινύζηνη θαη θησρνί, κηθξνί θαη 

κεγάινη, γηα όια όζα έθαλαλ: «Σνὺο γὰξ πάληαο ἡκᾶο θαλεξσζῆλαη δεῖ ἔκπξνζζελ 

ηνῦ βήκαηνο ηνῦ Υξηζηνῦ, ἵλα θνκίζεηαη ἕθαζηνο ηὰ δηὰ ηνῦ  ζώκαηνο πξὸο ἃ 

ἔπξαμελ, εἴηε ἀγαζὸλ εἴηε θαθόλ(:δηόηη όινη καο πξέπεη λα παξνπζηαζηνύκε 

νπσζδήπνηε κπξνζηά ζην δηθαζηηθό βήκα ηνπ Υξηζηνύ, νινθάλεξνη θαη 

μεζθεπαζκέλνη, γηα λα απνθνκίζεη ν θαζέλαο ηελ ακνηβή ηνπ, αλάινγα κε όζα 

έπξαμε κε ην ζώκα ζε απηή ηε δσή, είηε αγαζά είλαη ζπλνιηθά ηα έξγα ηνπ απηά, 

είηε θαθά)» [Β΄ Κνξ. 5 , 10]. 

Όισλ καο ηα έξγα ζα εξεπλεζνύλ θαη ζα θαλεξσζνύλ κπξνζηά ζε αγγέινπο θαη 

αλζξώπνπο. Οη ερζξνί ηνπ Υξηζηνύ ζα θαηαζπληξηβνύλ «ὅηαλ θαηαξγήζῃ πᾶζαλ 

ἀξρὴλ θαὶ πᾶζαλ ἐμνπζίαλ θαὶ  δύλακηλ(:όηαλ ζα έρεη πιένλ αρξεζηεύζεη θαη 

θαηαξγήζεη θάζε αξρή θαη θάζε εμνπζία θαη δύλακε)»[Α΄ Κνξ. 15, 24]. Σόηε, 

θαζώο είλαη γξακκέλν, ν Κύξηνο ζα μερσξίζεη «ηὰ πξόβαηα ἀπὸ ηῶλ ἐξίθσλ(:ηα 

πξόβαηα από ηα θαηζίθηα)» [Μαηζ. 25, 32].  

Έηζη, όζνη έρνπλ θαιά έξγα θαη πλεπκαηηθνύο θαξπνύο, ζα ρσξηζηνύλ από ηνπο 

άθαξπνπο θαη ηνπο ακαξησινύο. 

Οη πξώηνη ζα ιάκςνπλ ζαλ ηνλ ήιην, γηαηί θύιαμαλ ηηο εληνιέο ηνπ Θενύ. Απηνί 

είλαη νη ειεήκνλεο, νη θηιόμελνη, νη βνεζνί ησλ δπζηπρηζκέλσλ, νη ζπκπαξαζηάηεο 

ησλ αζζελώλ, νη πξνζηάηεο ησλ θησρώλ θαη ησλ νξθαλώλ, όζνη έληπλαλ ηνπο 

γπκλνύο, όζνη επηζθέπηνληαλ ηνπο θπιαθηζκέλνπο, όζνη έγηλαλ θησρνί γηα ηνλ 

πινύην πνπ ππάξρεη ζηνπο νπξαλνύο, όζνη ζπγρώξεζαλ ηα παξαπηώκαηα ησλ 

αδειθώλ ηνπο, όζνη θύιαμαλ ηε ζθξαγίδα ηεο πίζηεσο αθέξαηε θαη ακόιπληε από 

θάζε αίξεζε. Απηνύο ζα ηνπο βάιεη ζηα δεμηά Σνπ, ελώ ηνπο ακαξησινύο ζη’ 

αξηζηεξά Σνπ. 

Οη δεύηεξνη είλαη εθείλνη πνπ παξόξγηδαλ ηνλ θαιό Πνηκέλα θαη πεξηθξνλνύζαλ 

ηνπο ιόγνπο Σνπ. Δίλαη νη πεξήθαλνη, νη αδηόξζσηνη, νη θίινη ησλ δηαζθεδάζεσλ 

θαη ησλ απνιαύζεσλ, όζνη μόδεςαλ ζηελ αθνιαζία θαη ηε κέζε θαη ηελ αζπιαρλία 

νιόθιεξν ην ρξόλν ηεο δσήο ηνπο, ζαλ εθείλν ηνλ πινύζην πνπ πνηέ δελ ειέεζε 

ηνλ θησρό Λάδαξν (Λνπθ. 16, 19-31). 

Απηνί ζα θαηαδηθαζηνύλ θαη ζα ζηαζνύλ ζη’ αξηζηεξά, γηαηί δελ έδεημαλ 

ζπκπόληα. Ήηαλ ζθιεξνί θαη δελ είραλ θαξπνύο κεηάλνηαο, δελ είραλ ιάδη ζηα 

ιπρλάξηα ηνπο. Όζνη όκσο αγόξαζαλ ην ιάδη ηεο ειεεκνζύλεο από ηνπο θησρνύο 

θαη γέκηζαλ ηα ιπρλάξηα ηνπο, ζα ζηαζνύλ ζηα δεμηά, θξαηώληαο ηα αλακκέλα, 



έλδνμνη θαη ραξσπνί, θαη ζ’ αθνύζνπλ ηε γαιήληα εθείλε θαη πνζεηή θσλή: «δεῦηε 

νἱ εὐινγεκέλνη ηνῦ παηξόο κνπ, θιεξνλνκήζαηε ηὴλ ἡηνηκαζκέλελ ὑκῖλ βαζηιείαλ 

ἀπὸ θαηαβνιῆο θόζκνπ(:Διάηε εζείο πνπ είζηε επινγεκέλνη από ηνλ Παηέξα κνπ, 

θιεξνλνκήζηε ηε βαζηιεία πνπ έρεη εηνηκαζηεί  γηα ζαο από ηόηε πνπ ζεκειησλόηαλ 

ν θόζκνο)» (Μαηζ. 25, 34). 

Όζνη πάιη είλαη ζη’ αξηζηεξά, ζα αθνύζνπλ ηελ νδπλεξή εθείλε θαη θνβεξή 

απόθαζε: «Πνξεύεζζε ἀπ᾿ ἐκνῦ νἱ θαηεξακέλνη εἰο ηὸ πῦξ ηὸ αἰώληνλ ηὸ 

ἡηνηκαζκέλνλ ηῷ δηαβόιῳ θαὶ ηνῖο ἀγγέινηο αὐηνῦ (:Δζείο πνπ από ηα έξγα ζαο 

γίλαηε θαηαξακέλνη, θύγεηε καθξηά από κέλα ζην ππξ ην αηώλην, πνπ έρεη 

εηνηκαζζεί γηα ην δηάβνιν θαη ηνπο αγγέινπο ηνπ)» [Μαηζ. 25, 41]. «Όπσο δελ 

ειεήζαηε, έηζη ηώξα δελ ζα ειεεζείηε. Όπσο δελ αθνύζαηε ηε θσλή Μνπ, νύηε 

Δγώ ηώξα ζ’ αθνύζσ ηνλ απαξεγόξεην ζξήλν ζαο. Γηαηί δελ Με ζξέςαηε όηαλ 

πεηλνύζα. Γελ Με πνηίζαηε όηαλ δηςνύζα. Γελ Με θηινμελήζαηε όηαλ ήξζα θνληά 

ζαο. Γελ Με ληύζαηε όηαλ ήκνπλ γπκλόο. Γελ Με επηζθεθζήθαηε όηαλ ήκνπλ 

άξξσζηνο, νύηε όηαλ ήκνπλ ζηε θπιαθή. Γελ ππεξεηήζαηε Δκέλα. ε άιιν θύξην 

γίλαηε ππεξέηεο θαη δνύινη, ζην δηάβνιν. Φύγεηε ινηπόλ καθξηά Μνπ, εξγάηεο ηεο 

αδηθίαο. Σόηε ζα νδεγεζνύλ απηνί ζηελ αηώληα θόιαζε, ελώ νη δίθαηνη ζηελ αηώληα 

δσή» [πξβ. Μαηζ. 25, 41-46]. Αιίκνλν ζε εθείλνπο πνπ αθήλνπλ αλεθκεηάιιεπην 

ηνλ θαηξό ηνύην ηεο κεηάλνηαο θαη παξαδίλνληαη ζε πξάγκαηα άζθνπα θαη γεινία. 

Θα δεηήζνπλ ηόηε ηνλ ρξόλν πνπ μόδεςαλ κάηαηα, θαη δελ ζα ηνλ βξνπλ.  

Αιίκνλν ζε εθείλνπο πνπ δίλνπλ ζεκαζία ζε πλεύκαηα πιάλεο θαη δηδαζθαιίεο 

δαηκνληθέο, γηαηί απηά ζα ηνπο  εμαζθαιίζνπλ ηελ θαηαδίθε ζηελ άιιε δσή.  

Αιίκνλν ζε εθείλνπο πνπ αζρνινύληαη κε καληείεο θαη αλεζηθόηεηεο.  

Αιίκνλν ζε εθείλνπο πνπ ζηεξνύλ από ηνπο εξγάηεο ηνλ δίθαην κηζζό ηνπο, γηαηί 

είλαη όκνηνη κ’ απηνύο πνπ ρύλνπλ αίκα.  

Αιίκνλν ζε εθείλνπο πνπ θξίλνπλ άδηθα, δηθαηώλνληαο ηνλ θηαίρηε θαη 

θαηαδηθάδνληαο ηνλ αζών. 

Αιίκνλν ζε εθείλνπο πνπ κνιύλνπλ ηελ άγηα πίζηε καο κε αηξεηηθέο δηδαζθαιίεο 

ή ζπλαλαζηξέθνληαη κε αηξεηηθνύο. 

Αιίκνλν ζε εθείλνπο πνπ έρνπλ ηα αλόεηα πάζε ηνπ θζόλνπ θαη ηνπ κίζνπο. Καη 

γηα λα κε ιέσ πνιιά: 

Αιίκνλν ζε εθείλνπο πνπ ζα βξεζνύλ ζηα αξηζηεξά ηε θνβεξή κέξα ηεο 

Κξίζεσο. Θα θιάςνπλ πηθξά, αιιά αλώθεια, όηαλ ζα αθνύζνπλ ηελ νδπλεξή 

εθείλε απόθαζε: «Φύγεηε από κπξνζηά κνπ, θαηαξακέλνη, πεγαίλεηε ζηελ αηώληα 

θσηηά»[Μαηζ. 25, 41]. 

Όζνη έρεηε δάθξπα θαη θαηάλπμε, ζξελήζηε καδί κνπ. Όηαλ ζπιινγίδνκαη ηνλ 

αηώλην εθείλν ρσξηζκό, ληώζσ αβάζηαρηε ζιίςε. Γηαηί ηόηε απνρσξίδνληαη ν έλαο 

άλζξσπνο από ηνλ άιιν θαη θεύγνπλ ζε απνδεκία πνπ δελ έρεη επηζηξνθή. Πνηνο 

είλαη ηόζν ζθιεξόθαξδνο θαη αλαίζζεηνο, ώζηε λα κελ θιάςεη από δσ γηα ηελ ώξα 

εθείλε; 

Σόηε, όζνη ήηαλ θάπνηε βαζηιηάδεο, ζα νδύξνληαη ζαλ αηρκάισηνη. Σόηε ζα 

ζηελάδνπλ νη άξρνληεο θαη νη άζπιαρλνη πινύζηνη θαη ζα δεηνύλ βνήζεηα, αιιά 

θαλείο δελ ζα ηνπο δίλεη· γηαηί εθεί δελ έρνπλ θακηάλ άμηα νύηε ν πινύηνο νύηε νη 

θόιαθεο. Καη δελ ζα βξνπλ έιενο, επεηδή δελ ειέεζαλ θαλέλα. Σόηε ζα 



απνρσξηζηνύλ γνλείο από ηα παηδηά ηνπο θαη θίινη από ηνπο θίινπο ηνπο. Σόηε ζα 

δηαιπζνύλ νη ζπδπγηθνί δεζκνί πνπ δελ θξαηήζεθαλ ακόιπληνη θαη αγλνί. Σόηε ζα 

απνδησρηνύλ νη παξζέλνη ζην ζώκα αιιά άθαξδνη θαη άζπιαρλνη ζηνλ ηξόπν, γηαηί 

«ἡ γὰξ θξίζηο ἀλέιενο ηῷ κὴ πνηήζαληη ἔιενο(:ε θξίζε ζα είλαη αλειέεηε ζε 

όπνηνλ δελ έθαλε έιενο)» (Ηαθ. 2 , 13).  

Θα παξαιείςσ όκσο ηα πνιιά, γηαηί θπξηεύνκαη από θόβν θαη θξίθε. Άγγεινη 

θνβεξνί ζα απνκαθξύλνπλ βίαηα όινπο ηνπο ακεηαλόεηνπο αζεβείο, πνπ ζα ηξίδνπλ 

κε ηξόκν ηα δόληηα ηνπο θαη ζα γπξίδνπλ ζπρλά, γηα λα βιέπνπλ ηνπο δηθαίνπο θαη 

ηελ επδαηκνλία πνπ έραζαλ. Θα βιέπνπλ ην θσο εθείλν ην πεξίιακπξν θαη ηα 

θάιιε ηνπ παξαδείζνπ. 

Θα βιέπνπλ ηνπο γλσζηνύο ηνπο ζηελ ηξηζκαθάξηα εθείλε ρώξα θαη ηηο κεγάιεο 

δσξεέο, πνπ ζα παίξλνπλ από ην Βαζηιηά ηεο δόμαο όζνη αγσλίζηεθαλ γηα ηε 

ζσηεξία ηνπο ζε απηόλ ηνλ θόζκν. Ύζηεξα από ιίγν, αθνύ ζα έρνπλ απνρσξηζηεί 

απ’ όινπο ηνπο δηθαίνπο θαη ηνπο  θίινπο θαη ηνπο γλσζηνύο ηνπο, ζα απνρσξηζηνύλ 

θη απ’ απηόλ ην Θεό. Γελ ζα κπνξνύλ πηα λα βιέπνπλ ηε ραξά θαη ην Φσο ην 

αιεζηλό. 

Σέινο, ζα νδεγεζνύλ ζηηο δηάθνξεο θνιάζεηο γηα λα παξαδνζνύλ ζηελ αηώληα 

ηηκσξία. Σόηε, βιέπνληαο ηελ ηέιεηα εγθαηάιεηςή ηνπο,  βιέπνληαο όηη θάζε ειπίδα 

ηνπο ράζεθε, βιέπνληαο όηη θαλέλαο πηα δελ κπνξεί λα ηνπο βνεζήζεη, ζα ιέλε 

θιαίγνληαο απαξεγόξεηα κε πηθξά δάθξπα: “Χ! Πόζν θαηξό ράζακε ζηελ ακέιεηα! 

Πόζν ριεπαζηήθακε από ηνλ πνλεξό! Όηαλ αθνύγακε ζηηο Γξαθέο λα κηιάεη ν 

ίδηνο ν Θεόο, όρη κόλν δελ πξνζέρακε, αιιά θαη γεινύζακε. Σώξα θξαπγάδνπκε, θη 

Απηόο απνζηξέθεη ην πξόζσπό Σνπ από καο!  

Ση καο σθέιεζαλ ινηπόλ η’ αγαζά ηνπ θόζκνπ; Πνύ είλαη ν παηέξαο θαη ε κάλα 

πνπ καο γέλλεζαλ; Πνύ είλαη νη αδειθνί; Πνύ ηα παηδηά; Πνύ νη θίιν η; Πνύ ν 

πινύηνο; Πνύ ηα ππάξρνληα; Πνύ νη άξρνληεο θη νη εγεκόλεο; Καλέλαο απ’ όινπο 

απηνύο δελ κπνξεί ηώξα λα καο ζώζεη. Ούηε θη εκείο κπνξνύκε λα βνεζήζνπκε 

ηνπο εαπηνύο καο. Αιιά εγθαηαιεηθζήθακε εληειώο θη από ην Θεό θη από ηνπο 

αγίνπο. 

Ση κπνξνύκε ινηπόλ λα θάλνπκε; Σώξα πηα δελ είλαη θαηξόο κεηάλνηαο. Γελ 

ηζρύνπλ πηα νη πξνζεπρέο. Γελ σθεινύλ πηα ηα δάθξπα. Γελ ππάξρνπλ πηα νη 

πσιεηέο ηνπ ιαδηνύ, δειαδή νη θησρνί θαη νη δπζηπρηζκέλνη. Όηαλ καο 

παξαθαινύζαλ λ’ αγνξάζνπκε, εκείο θιείλακε η’ απηηά καο. Σώξα δεηάκε θαη δελ 

βξίζθνπκε. Γελ ππάξρεη ιύηξσζε γηα καο, ηνπο αμηνζξήλεηνπο. Γελ ζα βξνύκε 

επζπιαρλία, γηαηί δελ είκαζηε άμηνη”. Σόηε ινηπόλ ζα πάεη ν θαζέλαο ζηνλ ηόπν 

ησλ βαζάλσλ, ζηνλ ηόπν πνπ ν ίδηνο εηνίκαζε γηα ηνλ εαπηό ηνπ κε ηηο πνλεξέο 

πξάμεηο ηνπ, εθεί «ὅπνπ ὁ ζθώιεμ αὐηῶλ νὐ ηειεπηᾷ θαὶ ηὸ πῦξ νὐ 

ζβέλλπηαη(:όπνπ ην ζθνπιήθη πνπ ζα θαηαηξώεη ρσξίο λα εμαθαλίδεη εθείλνπο πνπ 

ζα είλαη εθεί, δελ ζα έρεη ηέινο˙ θαη ε θσηηά πνπ ζα ηνπο θαηαθαίεη ρσξίο λα ηνπο 

απνηεθξώλεη δελ ζα ζβήζεη. Ζ ηηκσξία ηνπο δειαδή ζα είλαη αηειεύηεηε θαη 

αηώληα)»[(Μάξθ. 9 , 44]. 

Να, αθνύζαηε ηη θεξδίδνπλ όζνη ακεινύλ θαη ξαζπκνύλ θαη δελ κεηαλννύλ. 

Αθνύζαηε πώο ριεπάδνληαη όζνη ριεύαδαλ ηηο εληνιέο ηνπ Κπξίνπ. Ο Πέηξνο, ν 

θνξπθαίνο ησλ απνζηόισλ, καο πξνεηδνπνηεί γηα ηελ εκέξα εθείλε, ιέγνληαο: 



«Ἥμεη δὲ ἡ ἡκέξα Κπξίνπ ὡο θιέπηεο ἐλ λπθηί, ἐλ ᾖ νὐξαλνὶ ῥνηδεδὸλ 

παξειεύζνληαη, ζηνηρεῖα δὲ θαπζνύκελα ιπζήζνληαη, θαὶ γῆ θαὶ ηὰ ἐλ αὐηῇ ἔξγα 

θαηαθαήζεηαη(:ε εκέξα ηνπ Κπξίνπ ζα έξζεη όπσο ν θιέθηεο ηε λύρηα, θαη ηόηε νη 

νπξαλνί ζα εμαθαληζηνύλ κε ηξνκεξό πάηαγν, ηα ζηνηρεία ηεο θύζεσο ζα 

δηαιπζνύλ ζηε θσηηά, θαη ε γε, όπσο θαη όια όζα έγηλαλ πάλσ ζ’ απηήλ, ζα 

θαηαθανύλ)» [Β’ Πέηξ. 3, 10]. Αιιά θαη πξσηύηεξα, ν ίδηνο ν Γεζπόηεο θαη 

Κύξηόο καο κάο απνθάιπςε ηα εμήο: «Πξνζέρεηε δὲ ἑαπηνῖο κήπνηε βαξεζῶζηλ 

ὑκῶλ αἱ θαξδίαη ἐλ θξαηπάιῃ θαὶ κέζῃ θαὶ κεξίκλαηο βηνηηθαῖο, θαὶ αἰθλίδηνο ἐθ᾿ 

ὑκᾶο ἐπηζηῇ ἡ ἡκέξα ἐθείλε(:Πξνζέμηε θαιά ηνπο εαπηνύο ζαο. Μελ παξαδνζείηε 

ζηελ θξαηπάιε θαη ζηε κέζε θαη ζηηο βηνηηθέο αλάγθεο, θαη ζαο αηθληδηάζεη ε 

εκέξα εθείλε· γηαηί ζα έξζεη ζαλ ηελ παγίδα ζε όινπο ηνπο αλζξώπνπο πνπ 

θαηνηθνύλ ζηε γε)» [Λνπθ. 21, 34]. Καη αιινύ: «Δἰζέιζεηε δηὰ ηῆο ζηελῆο πύιεο· 

ὅηη πιαηεῖα ἡ πύιε θαὶ εὐξύρσξνο ἡ ὁδὸο ἡ ἀπάγνπζα εἰο ηὴλ ἀπώιεηαλ, θαὶ 

πνιινί εἰζηλ νἱ εἰζεξρόκελνη δη᾿ αὐηῆο(:Μελ απνζαξξπλζείηε από ηηο δπζθνιίεο 

πνπ ζηελ αξρή ζα ζαο παξνπζηάζεη ε εθαξκνγή ηνπ ρξπζνύ απηνύ λόκνπ θαη 

θαλόλα. Πξνζπαζήζηε λα κπείηε ζην δξόκν ηεο αξεηήο από ηε ζηελή πύιε, 

απαξλνύκελνη ηελ ακαξησιή δσή ζαο. Υξεηάδεηαη όκσο γη’ απηό επίπνλε 

πξνζπάζεηα. Γηόηη είλαη πιαηηά ε ζύξα θαη επξύρσξνο ν δξόκνο πνπ απνπιαλά θαη 

παξαζύξεη ζηελ αηώληα απώιεηα ηεο θνιάζεσο˙ θαη πνιινί είλαη εθείλνη πνπ 

εηζέξρνληαη α’ απηήλ, θαζώο κε επθνιία κεγάιε θαη ρσξίο ηνλ παξακηθξό αγώλα 

κπαίλεη θαλείο εδώ. Ο δξόκνο ηεο ακαξηίαο είλαη επξύρσξνο)» [Μαηζ. 7 , 13].  

Αδειθνί κνπ, αο βαδίζνπκε ηνλ δύζθνιν απηό δξόκν γηα λα θιεξνλνκήζνπκε 

ηελ αηώληα δσή. Απηόο ν δξόκνο απαηηεί κεηάλνηα, λεζηεία, πξνζεπρή, αγξππλία, 

ηαπεηλνθξνζύλε, πεξηθξόλεζε ηεο ζάξθαο, επηκέιεηα ηεο ςπρήο, ειεεκνζύλε, 

δάθξπα, πέλζνο. Να κηζείηαη θαλείο θαη λα κε κηζεί. Να ζπγρσξεί απηνύο πνπ ηνπ 

θάλνπλ θαθό. Να αδηθείηαη θαη λα επεξγεηεί. Σέινο, λα ρύζεη θαη ην αίκα ηνπ γηα 

ην Υξηζηό, όηαλ νη πεξηζηάζεηο ην απαηηήζνπλ. Αληίζεηα, είλαη «πιαηεῖα ἡ πύιε 

θαὶ εὐξύρσξνο ἡ ὁδὸο ἡ ἀπάγνπζα εἰο ηὴλ ἀπώιεηαλ(:πιαηεηά ε πύιε θαη επξύρσξε 

ε νδόο πνπ νδεγεί ζηελ θαηαζηξνθή)»[Μαηζ. 7, 13].  

Ζ πνξεία απηνύ ηνπ δξόκνπ εδώ είλαη επράξηζηε, αιιά εθεί είλαη ζιηβεξή. Δδώ 

είλαη γιπθηά, εθεί όκσο πηθξόηεξε θη από ηε ρνιή. Δδώ είλαη εύθνιε, εθεί όκσο 

δύζθνιε θαη νδπλεξή. Γλσξίζκαηα απηήο ηεο πνξείαο είλαη ε πνξλεία, ε κνηρεία, ε 

αζέιγεηα, ε εηδσινιαηξία, ε θηινληθία, ν ζπκόο, ε δηρόλνηα, νη θζόλνη, νη θόλνη, 

ηα γιέληηα, ηα πνιπηειή γεύκαηα, ε ιαηκαξγία θαη ηα όκνηα κ’ απηά. Μα ην 

ρεηξόηεξν απ’ όια, ε ακεηαλνεζία θαη ε ηέιεηα ιεζκνζύλε ηεο ώξαο ηνπ ζαλάηνπ.  

Απηή ηελ εκέξα ηεο δεπηέξαο παξνπζίαο ηνπ Υξηζηνύ ζπιινγίζηεθαλ νη άγηνη 

κάξηπξεο θαη δελ ιππήζεθαλ ηα ζώκαηά ηνπο, αιιά ππέκεηλαλ θάζε είδνο βαζάλσλ 

κε ραξά θαη κε ηελ πξνζδνθία ησλ νπξάλησλ ζηεθαληώλ. Γηα ηνλ ίδην ιόγν 

αγσλίζηεθαλ ζηηο εξεκηέο θαη ζηα βνπλά, κε λεζηεία θαη αγλεία, όρη κόλν άλδξεο, 

αιιά θαη γπλαίθεο, βαδίδνληαο θαξηεξηθά ην ζηελό θαη ζιηκκέλν κνλνπάηη, θη έηζη 

θέξδηζαλ ηε βαζηιεία ησλ νπξαλώλ. Απηό ην θνβεξό δηθαζηήξην  ζπιινγίζηεθε θαη 

ν καθάξηνο Γαβίδ, γη’ απηό έβξερε θάζε λύρηα κε δάθξπα ην ζηξώκα ηνπ θαη 

παξαθαινύζε ην Θεό, ιέγνληαο: «Καὶ κὴ εἰζέιζῃο εἰο θξίζηλ κεηὰ ηνῦ δνύινπ ζνπ, 

ὅηη νὐ δηθαησζήζεηαη ἐλώπηόλ ζνπ πᾶο δῶλ(:.Κύξηε, κε ζειήζεηο όκσο λα πξνβείο 



ζε ιεπηνκεξή εμέηαζε ηεο δσήο εκέλα ηνπ δνύινπ ζνπ, δηόηη θαλείο από ηνπο 

δώληεο αλζξώπνπο επί ηεο γεο δελ ζα επξεζεί ηειείσο αζώνο θαη αλακάξηεηνο 

ελώπηόλ ζνπ)» [Φαικ. 142 , 2]. 

Δκπξόο ινηπόλ θη εκείο, πξηλ θηάζεη ε κέξα εθείλε, πξηλ ηειεηώζεη ην παλεγύξη 

ηεο ζύληνκεο ηνύηεο δσήο, πξηλ έξζεη ν Θεόο θαη καο βξεη απξνεηνίκαζηνπο, αο 

εηνηκαζηνύκε γηα ηελ ππνδνρή Σνπ κε εμνκνιόγεζε, κε κεηάλνηα, κε λεζηεία, κε 

δάθξπα, κε αγαζνεξγίεο. Πξνζέμηε, κελ ηνικήζεη θαλείο λα πεη όηη δελ ακάξηεζε. 

Όπνηνο ην ιέεη απηό, είλαη ηπθιόο θαη απαηά ηνλ εαπηό ηνπ, κε γλσξίδνληαο όηη ν 

ζαηαλάο κπνξεί λα ηνλ θπξηεύεη θαη κε ιόγηα θαη κε έξγα θαη κε ηελ αθνή θαη κε 

ηελ όξαζε θαη κε ηελ αθή θαη κε ηνπο ινγηζκνύο.  

Πνηνο κπνξεί λα θαπρεζεί όηη έρεη αγλή θαξδηά θαη θαζαξέο όιεο ηηο αηζζήζεηο 

ηνπ; Καλέλαο δελ είλαη αλακάξηεηνο, θαλέλαο δελ είλαη θαζαξόο, παξά κόλν 

Δθείλνο, πνπ, αλ θαη πινύζηνο, «ἐπηώρεπζε» γηα καο. Απηόο κόλν είλαη 

αλακάξηεηνο. Απηόο βαζηάδεη ηελ ακαξηία ηνπ θόζκνπ θαη δελ ζέιεη ην ζάλαην 

ησλ ακαξησιώλ, αιιά ηε ζσηεξία ηνπο.  

’ Απηόλ αο θαηαθύγνπκε θη εκείο, γηαηί όζνη ακαξησινί πήγαλ θνληά Σνπ, 

ζώζεθαλ. Αο κελ απειπηζηνύκε, αδειθνί κνπ, γηα ηε ζσηεξία καο. Ακαξηήζακε; 

Αο κεηαλνήζνπκε. Μύξηεο θνξέο ακαξηήζακε; Μύξηεο θνξέο αο κεηαλνήζνπκε. 

Γηα θάζε έξγν αγαζό ραίξεηαη ν Θεόο, εμαηξεηηθά όκσο ραίξεηαη γηα κία ςπρή πνπ 

κεηαλνεί. 

Διάηε ινηπόλ, αο πέζνπκε ζηα πόδηα Σνπ θη αο εμνκνινγεζνύκε ηηο ακαξηίεο 

καο. Γόμα ζηε θηιαλζξσπία Σνπ. Γόμα ζηε καθξνζπκία Σνπ. Γόμα ζηελ 

αγαζόηεηα θαη ηε ζπγθαηάβαζή Σνπ. Γόμα ζηελ επζπιαρλία Σνπ. Γόμα ζηε 

βαζηιεία Σνπ. Γόμα θαη ηηκή θαη πξνζθύλεζε ζην όλνκα ηνπ Παηξόο θαη ηνπ Τηνύ 

θαη ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο, ζηνπο αηώλεο ησλ αηώλσλ. Ακήλ.  

 

ΠΡΟ ΓΟΞΑΝ ΣΟΤ ΑΓΗΟΤ ΣΡΗΑΓΗΚΟΤ ΘΔΟΤ,  

επηκέιεηα θεηκέλνπ: Διέλε Ληλαξδάθε, θηιόινγνο  

 

ΠΖΓΔ: 

εηξά «Ζ Φσλή ησλ Παηέξσλ», ηεύρνο 12, έθδνζε Ηεξάο Μνλήο Παξαθιήηνπ, 

ΧξσπόοΑηηηθήο[https://imparaklitou.gr/index.php/el/keimena/i -foni-ton-pateron-i-

deftera-parousia]. 

Π. Σξεκπέια, Ζ Καηλή Γηαζήθε κε ζύληνκε εξκελεία (απόδνζε ζηελ θνηλή 

λενειιεληθή), εθδόζεηο αδειθόηεηνο ζενιόγσλ «Ο  σηήξ», έθδνζε ηέηαξηε, 

Αζήλα 2014. 

Ζ Παιαηά Γηαζήθε θαηά ηνπο εβδνκήθνληα, Κείκελνλ θαη ζύληνκνο απόδνζηο ηνπ 

λνήκαηνο ππό Ησάλλνπ Κνιηηζάξα, εθδόζεηο αδειθόηεηνο ζενιόγσλ «Ζ Εσή», 

έθδνζε ηέηαξηε, Αζήλα 2005. 
 


