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 ΣΣΣΣήµερα µπαίνουµε στην τελευταία εβδοµάδα πριν τη Μ. 
Σαρακοστή· απαρνούµαστε το κρέας για οχτώ εβδοµάδες. Και 
την ίδια στιγµή µνηµονεύουµε την τελική κρίση. «Μνηµονεύουµε», δηλα-
δή «θυµόµαστε» την τελική κρίση. Πόσο σηµαντική είναι µια τέτοια 
ορολογία! ∆ιότι συνήθως δεν µνηµονεύουµε ένα µελλοντικό γε-
γονός, δεν θυµόµαστε κάτι που ακόµα δεν έχει γίνει. Όµως η πα-
ραδοξότητα αυτής της έκφρασης είναι απολύτως αναγκαία, αν θέ-
λουµε να ψηλαφίσουµε την αλήθεια. Ο ίδιος ο Χριστός, που µας 
λέει ότι κάποια µέρα θα επανέλθει µαζί µε τους αγίους αγγέλους 
και θα «καθίσει πάνω σε θρόνο δοξασµένο» και θα συναχθούν 
µπροστά Του «πάντα τα έθνη» της γης, ο Ίδιος έχει πει, προβλέ-
ποντας το θάνατό Του στο Σταυρό, «έφτασε η ώρα που ο κόσµος 
αυτός θα κριθεί» (Ιωάν. 12, 31). 
 ∆∆∆∆εν µπορούµε να κατανοήσουµε το µυστήριο της Εξοµο-
λόγησης, δεν µπορούµε να συλλάβουµε το νόηµα της µετάνοιας, 
αν δεν αντιληφθούµε ότι ήδη από την ηµέρα της Σταύρωσης, η τελι-

κή κρίση είναι παρούσα στο «%νθάδε», όπως ακριβώς και η µέλλουσα Βασιλεία 

του Θεού είναι «%ν τ+ µέσ, 	µ-ν» από την ηµέρα ήδη της Πεντηκοστής. 
Όταν µοιραζόµαστε τη θεία Κοινωνία, παίρνουµε µέρος στο ε-
σχατολογικό ∆είπνο του µέλλοντος αιώνος. Κι όταν προσερχόµα-
στε στο µυστήριο της Εξοµολόγησης, δεν στεκόµαστε µπροστά 
στον ιερέα ή στην εικόνα του Χριστού, αλλά ενώπιον του τροµε-
ρού θρόνου του Κριτού, η εικόνα του οποίου µας έρχεται από τα 
βάθη των Εσχάτων και µας αποκαλύπτεται στο τώρα. 
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ματθ.(Ματθ.(Ματθ.(Ματθ. κε΄ 31  κε΄ 31  κε΄ 31  κε΄ 31 ---- 46) 46) 46) 46) 
    Ε    Ε    Ε    Εἶπεν ὁ Kύριος· Ὅταν ἔλθῃ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ 

πάντες οἱ ἅγιοι ἄγγελοι μετ᾿ αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, 

καὶ συναχθήσεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἀφοριεῖ αὐτοὺς 

ἀπ᾿ ἀλλήλων ὥσπερ ὁ ποιμὴν ἀφορίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων, καὶ 

στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων. Τότε 

ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ· Δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ Πατρός 

μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κό-

σμου. Ἐπείνασα γάρ, καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καὶ ἐποτίσατέ με, 

ξένος ἤμην, καὶ συνηγάγετέ με, γυμνός, καὶ περιεβάλετέ με, ἠσθένησα, καὶ 

ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ ἤμην, καὶ ἤλθετε πρός με. Τότε ἀποκριθήσο-

νται αὐτῷ οἱ δίκαιοι λέγοντες· Κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα καὶ ἐθρέ-

ψαμεν, ἢ διψῶντα καὶ ἐποτίσαμεν; Πότε δέ σε εἴδομεν ξένον καὶ συνηγά-

γομεν, ἢ γυμνὸν καὶ περιεβάλομεν; Πότε δέ σε εἴδομεν ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλα-

κῇ, καὶ ἤλθομεν πρός σε; Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς· Ἀμὴν λέ-

γω ὑμῖν, ἐφ᾿ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχί-

στων, ἐμοὶ ἐποιήσατε. Τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων· Πορεύεσθε ἀπ᾿ ἐμοῦ 

οἱ κατηραμένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ 

τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ. Ἐπείνασα γάρ, καὶ οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψη-

σα, καὶ οὐκ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην, καὶ οὐ συνηγάγετέ με, γυμνός, καὶ 

οὐ περιεβάλετέ με, ἀσθενὴς καὶ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθέ με. Τότε 

ἀποκριθήσονται αὐτῷ καὶ αὐτοὶ λέγοντες· Κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶ-

ντα ἢ διψῶντα ἢ ξένον ἢ γυμνὸν ἢ ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐ διηκονήσα-

μέν σοι; Τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾿ ὅσον οὐκ 

ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε. Καὶ ἀπελεύσο-

νται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον.  
 

    

ΓΓΓΓια να εισέλθουµε στην ουσία της χριστιανικής πίστης, 
πρέπει να µάθουµε να εγκαταλείπουµε την τρισδιάστατη οπτική 
του πεπερασµένου χρόνου αυτού του κόσµου. Στον κόσµο εκείνο 
που ο Χριστός µάς εισάγει, η παρούσα πραγµατικότητα της ζωής 
µας είναι µπολιασµένη µε την αιωνιότητα. Κάθε χρονική στιγµή 
ξανοίγεται στην αιωνιότητα. Όλα τα πράγµατα έχουν γίνει ένα και αποκα-
λύπτονται µέσα σε ένα διαρκές «τώρα». 
 ´ΟΟΟΟµως υπάρχει µία ακόµα πτυχή της σηµερινής ευαγγελι-
κής περικοπής, η οποία θα µας διαφύγει αν δεν διευρύνουµε τον 
τρόπο   που   αντιλαµβανόµαστε   την   πραγµατικότητα.   Στο   σηµερινό 
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ευαγγέλιο ο Χριστός δύο φορές λέει: «Αφού ελεήσατε έναν από 
τους άσηµους αδελφούς µου, εµένα ελεήσατε». Τι σηµαίνει αυτό; 
Έχει τόσο ταυτιστεί ο Χριστός µε το φτωχό, τον άρρωστο, τον 
πεινασµένο, το φυλακισµένο, ώστε ό,τι κάνουµε σ’ αυτούς ή γι’ 
αυτούς να είναι, για τη δική Του λογική, κάτι που κάνουµε ή δεν 
κάνουµε στον Ίδιο; Έχει ταυτιστεί ο Χριστός µε το φτωχό, µε τον 
τρόπο που εµείς ταυτιζόµαστε ενδεχοµένως µαζί του; 
 

 ΤΤΤΤο πραγµατικό νόηµα των λόγων αυτών του Χριστού θα 
µας διαφύγει, αν δεν επεκτείνουµε τη σκέψη µας στο βάθος τους. 
∆ιότι ο Υιός του Θεού, ο αιώνιος Λόγος του Θεού, αποτελεί την 
εσώτερη δοµή κάθε υπαρκτού. Οτιδήποτε υπάρχει, έχει τη ρίζα της 
ύπαρξης και της µορφής του στον Υιό του Θεού. Το διαµάντι και 
το σµαράγδι µάς µιλούν για το Θεό· η βελανιδιά και το τριαντά-
φυλλο µάς µιλούν για το Θεό· το λιοντάρι και η φάλαινα µάς µι-
λούν για το Θεό –καθετί εκφράζει το Λόγο του Θεού· και πάνω 
απ’ όλα, ο άνθρωπος είναι που εκφράζει, έστω ατελώς, το Λόγο 
του Θεού. Μόνο εµείς έχουµε πλασθεί «κατ’ εικόνα Θεού» µε την 
απόλυτη έννοια. 
 

 ΟΟΟΟπότε, όταν ο Χριστός λέει «αφού ελεήσατε έναν από τους 
άσηµους αδελφούς µου, εµένα ελεήσατε», κυριολεκτεί απόλυτα. 
∆εν συµπονά απλά τους φτωχούς ο Θεός· δεν επιλέγει απλά να 
ταυτιστεί µαζί τους· δεν επιδιώκει να µας κάνει να φανταστούµε ό-
τι µε κάποιο τρόπο µπορούµε να δούµε στο πρόσωπό τους το δικό 
Του πρόσωπο. Όχι. Η σάρκα του Λόγου του Θεού αποτέλεσε, ευ-
θύς εξ αρχής, την εσώτερη δοµή κάθε υπαρκτού. Καθετί Τού είναι 
γνωστό όχι απλά έξωθεν, αλλά έσωθεν. Σε τέτοιο µάλιστα βαθµό, 
που πάντοτε Εκείνος θα µας γνωρίζει καλύτερα απ’ ότι εµείς γνω-
ρίζουµε τον εαυτό µας. Κι έτσι, όταν αντικρίζουµε τα βάθη µιας 
ανθρώπινης ύπαρξης –κάθε ανθρώπινης ύπαρξης– αντικρίζουµε 
το Χριστό, την ίδια τη σάρκα του Λόγου του Θεού ο Οποίος διαφέ-
ρει από µας µόνο στο ότι το πρόσωπο του Χριστού είναι και το 
δεύτερο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. Γι’ αυτό και δεν µας ξενί-
ζει η φράση που χρησιµοποιούσαν οι ασκητές της ερήµου στην 
Αίγυπτο: «ο αδελφός µου, ο Θεός µου». 
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ΤΤΤΤο σηµερινό ευαγγέλιο µάς καλεί να πάρουµε την πίστη 
µας στα σοβαρά. Μας καλεί να ανακαλύψουµε στο πρόσωπο του δι-
πλανού µας –και κάθε ανθρώπινου όντος– το αντικείµενο τής πιο εντεταµέ-

νης µας προσοχής και φροντίδας. Στην πραγµατικότητα, καµιά ανθρώπι-
νη ύπαρξη δεν είναι τόσο µακριά µας, όσο ο Χριστός. Και ο Χρι-
στός είναι περισσότερο κοντινός µας κι από τον ίδιο µας τον 
εαυτό.  
 ΑΑΑΑυτό είναι το µέτρο που θα µας κρίνει: έχουµε άραγε ανα-

καλύψει το Χριστό στο πρόσωπο των άλλων; Και αυτή µας η ανα-
κάλυψη συνεπάγεται άραγε την ανακάλυψη της δικής µας σωτηρίας;  
Βασιλείου Όσµπορν, από το βιβλίο «Φως Χριστού», εκδ. Ἐν πλῷ 

� � � 
 

Τ α   χ έ ρ ι α   τ’   α δ ε ι α ν ά 
    

Είδα αυτό το όνειρο: 
Ένας άνθρωπος παρουσιαζόταν στο κριτήριο του Κυρίου: 

"Κοίταξε, Θεέ µου", του έλεγε· "τήρησα τον νόµο σου, 
δεν έκανα τίποτε το αισχρό, κακό ή αντίθρησκο. 

Κύριε, τα χέρια µου είναι καθαρά". 
- "Ασφαλώς, ασφαλώς", του απαντούσε ο καλός Θεός... 

"αλλά είναι άδεια". 
 

Ραούλ Φολλερώ, Γάλλος ανθρωπιστής και ιεραπόστολος του 20ού αι. 
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Την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015 (7:30 µ.µ.) προς Πέµπτη 19 Φεβρουα-
ρίου 2015 (12:30 π.µ.) θα τελεστεί ΙΙΙΙερά ΑΑΑΑγρυπνία στο Ναό µας επί τη µνήµη 
της Αγίας Οσιοµάρτυρος Φιλοθέης της Αθηναίαςτης Αγίας Οσιοµάρτυρος Φιλοθέης της Αθηναίαςτης Αγίας Οσιοµάρτυρος Φιλοθέης της Αθηναίαςτης Αγίας Οσιοµάρτυρος Φιλοθέης της Αθηναίας. Θα ψάλλει 
Βυζαντινός χορός. 
2)         ֠  Π Π Π ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΘΘΘΕΙΩΝ  ΛΛΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΕΕΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ ֠ 

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2015, Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου 7:00π.µ. 
3)                           ֠  ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣ    �  
Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2015 στον Εσπερινό της Συγχωρή-

σεως, που θα αρχίσει στις 6:30 µ.µ. στο Ναό µας, θα χοροστατήσει ο Σεβα-
σµιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος. 
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