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ΤΤΤΤην περασµένη Κυριακή η Εκκλησία µνηµόνευε την απε-
ρίγραπτη φιλανθρωπία του Θεού προς εµάς που παρουσιάζεται µε 
την παραβολή του σεσωσµένου ασώτου. Τη σηµερινή Κυριακή 
διδάσκει περί της µελλούσης φρικωδεστάτης κρίσεως του Θεού, 
χρησιµοποιώντας µια καλή τάξη· διότι, λέει, «θα σου ψάλω, Κύ-
ριε, έλεος και κρίση» (Ψαλµ. 100, 1). Το έλεος προηγείται της θείας 
κρίσεως. Ο Θεός, όντας συγχρόνως δίκαιος και ελεήµων, επειδή το 
έλεος δε συµβαδίζει µε την κρίση, κατένειµε το καθένα στον καιρό 
του· τον παρόντα καιρό τον όρισε για τη µακροθυµία, το µέλλοντα 
για την ανταπόδοση. Γι’ αυτό τα τελούµενα στην Εκκλησία η θεία 
χάρις διέθεσε κατά τέτοιον τρόπο, ώστε εµείς αντιλαµβανόµενοι 
τούτο, ότι τη συγνώµη για τα αµαρτήµατα λαµβάνουµε από τα εδώ 
συµβαίνοντα, να σπεύσουµε, όσο ζούµε, να καταστήσουµε τους 
εαυτούς µας άξιους της θείας φιλανθρωπίας. ∆ιότι εκείνη η κρίσις, 
η τελευταία, είναι ανελέητος γι’ αυτόν που δεν έδειξε έλεος. 

ΘΘΘΘα προβάλει δε για την κρίση όλα τα δικά µας· διότι, λέει, 
«όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου στη δόξα του και έλθουν όλοι οι 
άγιοι άγγελοι µαζί του, τότε θα καθίσει επάνω στο θρόνο δόξας 
του». Τότε «θα συναχθούν όλα τα έθνη εµπρός του· και θα τους ξε-
χωρίσει ανάµεσά τους, όπως ο ποιµήν ξεχωρίζει τα πρόβατα από 
τα γίδια». Πρόβατα καλεί τους δικαίους ως πράους και επιεικείς, 
που βάδισαν την οµαλή οδό των αρετών, την πατηµένη από Αυτόν 
τον Ίδιο, και ως αφοµοιωµένους µε Αυτόν· επειδή και Αυτός ονο- 
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᾽ΑΑΑΑδελφοὶ, βρῶμα ἡμᾶς οὐ παρίστησι τῷ Θεῷ· οὔτε γὰρ ἐὰν φά-

γωμεν περισσεύομεν, οὔτε ἐὰν μὴ φάγωμεν ὑστερούμεθα. Βλέπετε δὲ μή-

πως ἡ ἐξουσία ὑμῶν αὕτη πρόσκομμα γένηται τοῖς ἀσθενοῦσιν. Ἐὰν γάρ 

τις ἴδῃ σε, τὸν ἔχοντα γνῶσιν, ἐν εἰδωλείῳ κατακείμενον, οὐχὶ ἡ συνείδη-

σις αὐτοῦ ἀσθενοῦς ὄντος οἰκοδομηθήσεται εἰς τὸ τὰ εἰδωλόθυτα ἐσθίειν; 

Καὶ ἀπολεῖται ὁ ἀσθενῶν ἀδελφὸς ἐπὶ τῇ σῇ γνώσει, δι᾿ ὃν Χριστὸς ἀπέ-

θανεν. Οὕτω δὲ ἁμαρτάνοντες εἰς τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τύπτοντες αὐτῶν 

τὴν συνείδησιν ἀσθενοῦσαν εἰς Χριστὸν ἁμαρτάνετε. Διόπερ εἰ βρῶμα 

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

ἀδελφόν μου σκανδαλίσω. Οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος; Οὐκ εἰμὶ ἐλεύθερος; Οὐχὶ 

Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν Κύριον ἡμῶν ἑώρακα; Οὐ τὸ ἔργον μου ὑμεῖς ἐστε ἐν 

Κυρίῳ; Εἰ ἄλλοις οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος, ἀλλά γε ὑμῖν εἰμι· ἡ γὰρ σφραγὶς τῆς 

ἐμῆς ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ. 
 

 

µάσθηκε αµνός από το Βαπτιστή που είπε, «ιδού ο αµνός του Θε-
ού που απαλείφει την αµαρτία του κόσµου» (Ιω. 1, 29). Γίδια καλεί 
τους αµαρτωλούς, ως θρασείς και ατάκτους, και φεροµένους προς 
τους κρηµνούς της αµαρτίας. Και λέει, τους πρώτους θα τοποθε-
τήσει δεξιά Του ως εργάτες δεξιών έργων, τους άλλους που δεν εί-
ναι εργάτες τέτοιων έργων θα τοποθετήσει στ’ αριστερά.  

«ΤΤΤΤότε θα πει ο Βασιλεύς», λέει, στους από τα δεξιά Του· 
«εµπρός οι ευλογηµένοι του Πατρός µου, κληρονοµήσατε την ετοι-
µασµένη για σας από τη θεµελίωση του κόσµου βασιλεία». ∆ιότι 
«πείνασα και µου δώσατε να φάω, δίψασα και µε ποτίσατε, ξένος 
ήµουν και µε περιµαζέψατε, γυµνός και µε ενδύσατε, ασθένησα και 
µε επισκεφθήκατε, ήµουν στις φυλακές και ήλθατε προς εµέ-
να». Εδώ πρέπει να συζητηθεί για ποιο λόγο µνηµόνευσε µόνο 
την ελεηµοσύνη. Αλλά δε µνηµόνευσε µόνο αυτή. Επειδή προη-
γουµένως κάλεσε πρόβατα τούς εργάτες της, µε αυτόν το χαρα-
κτηρισµό επιβεβαίωσε τόσο την προς Αυτόν οµοίωση και κάθε 
αρετή τους, όσο και ότι ήσαν έτοιµοι συνεχώς για το θάνατο υπέρ 
του καλού, όπως Αυτός οδηγήθηκε ως πρόβατο για σφαγή (Ησ. 53, 
7). Αφού λοιπόν τέτοιοι είναι και αυτοί, εγκωµιάζει ιδιαιτέρως τη 
φιλανθρωπία· διότι πρέπει και αυτήν, ως δείγµα και καρπό της 
αγάπης, να την έχει σαν κεφαλή που υπέρκειται των άλλων αρετών   
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ΑΑΑΑδελφοί, δεν είναι οι τροφές που θα καθορίσουν τη θέση µας απένα-
ντι στον Θεό· ούτε αν δεν φάµε κάποια απ’ αυτές χάνουµε κάτι ούτε αν φάµε 
αποκτάµε κάτι παραπάνω. Προσέξτε όµως, µήπως το ελεύθερο αυτό δικαίω-
µά σας γίνει αιτία να σκοντάψουν και να πέσουν εκείνοι που η πίστη τους εί-
ναι αδύνατη. Πράγµατι, αν κάποιος, απ’ αυτούς δει εσένα, που έχεις τη «γνώ-
ση», να κάθεσαι στο τραπέζι ενός ειδωλολατρικού ναού, η συνείδησή του, α-
φού αυτός είναι αδύνατος, δεν θα παρασυρθεί από το παράδειγµά σου και δεν 
θα παρακινηθεί να τρώει τα ειδωλόθυτα; Έτσι, η δική σου «γνώση» θα προ-
καλέσει τον χαµό αυτού του αδύνατου, του αδελφού µας, για τον οποίον ο 
Χριστός έδωσε τη ζωή του. Αµαρτάνοντας όµως µ’ αυτόν τον τρόπο απέναντι 
στους αδελφούς και πληγώνοντας τη συνείδησή τους που είναι αδύνατη, α-
µαρτάνετε απέναντι στον ίδιο τον Χριστό. Γι’ αυτό, αν κάποια τροφή µπορεί 
να γίνεται αιτία να σκοντάφτει και να πέφτει ο αδελφός µου, εγώ δεν θα βάλω 
ποτέ κρέας στο στόµα µου, για να µη γίνω αιτία να πέσει ο αδελφός µου. 
Πάρτε παράδειγµα εµένα. ∆εν είµαι απόστολος; δεν είµαι ελεύθερος; δεν εί-
δα αναστηµένο τον Ιησού, τον Κύριό µας; δεν είστε εσείς ο καρπός του κό-
που µου στην υπηρεσία του Κυρίου; Κι αν ακόµα άλλοι αρνούνται να µε ανα-
γνωρίσουν ως απόστολο, για σας οπωσδήποτε είµαι· γιατί η ίδια η ύπαρξη της 
εκκλησίας σας είναι η απόδειξη πως είµαι απόστολος. (ΕΚΛΟΓΑ∆ΙΟΝ)  

αυτός που πρόκειται να κληρονοµήσει την αΐδια εκείνη βασιλεία.  
ΑΑΑΑλλά οι δίκαιοι θ’ αποκριθούν· «Κύριε, πότε σε είδαµε να 

πεινάς και σε θρέψαµε, ή να διψάς και σε ποτίσαµε; Πότε σε είδαµε 
ξένο και σε συµµαζεύσαµε, ή γυµνό και σε ενδύσαµε; Πότε σε είδα-
µε ασθενή ή στη φυλακή και σ’ επισκεφθήκαµε;». Βλέπετε ότι οι α-
πό τα δεξιά καλούνται και δίκαιοι; Εποµένως γι’ αυτούς το έλεος 
προέρχεται από τη δικαιοσύνη και είναι µε δικαιοσύνη. Βλέπετε δε 
άλλη αρετή, την ταπείνωση, να προσµαρτυρείται στους δικαίους α-
πό το πλήρωµα της αγάπης; ∆ιότι ισχυρίζονται ότι είναι ανάξιοι 
της ανακηρύξεως και των επαίνων, σαν να µην έπραξαν κανένα α-
γαθό. Γι’ αυτό ο Κύριος αποκρίνεται σ’ αυτούς παρρησία, για ν’ 
αναφανούν ότι είναι τέτοιας µορφής, ανυψωθούν µε την ταπείνωση 
και δικαίως βρουν από Αυτόν χάρη. Λέει προς αυτούς· «πραγµα-
τικά σας λέω, εφ’ όσον τα πράξατε σ’ ένα από τους αδελφούς µου 
τους ελαχίστους, τα κάµατε σ’ εµένα». Καλεί τον άλλο ελάχιστο 
για την πτωχεία, αδελφό δε, διότι και Αυτός έτσι έζησε επί της γης. 

 «ΤΤΤΤότε θα πει και στους από τα αριστερά· φεύγετε από εµένα 
Κυριακή της Απόκρεω 



οι καταραµένοι». Αποµακρυνθείτε από τη ζωή, εκβληθείτε από 
την τρυφή, στερηθείτε το φως! Και προχωρεί· «φεύγετε από εµένα 
οι καταραµένοι, στο αιώνιο πυρ, το ετοιµασµένο για το ∆ιάβολο 
και τους αγγέλους του». Υπάρχει ποταµός, που παρασύρει το πυρ 
εκείνο και το φέρει µακρύτερα από το Θεό. Γι’ αυτό δεν είπε ‘πο-
ρευθείτε’, αλλά «πορεύεσθε από εµένα οι καταραµένοι»· διότι έχε-
τε αφθόνως δεχθεί τις κατάρες από τους πτωχούς. Το άσβεστο πυρ 
έχει αναφθεί για τους δαίµονες, µε τους οποίους σας συνέδεσε η 
σύµφωνη µ’ εκείνους αµετανόητη γνώµη. «∆ιότι πείνασα και δε 
µου δώσατε να φάω, δίψασα και δε µε ποτίσατε, ξένος ήµουν και 
δε µε συµµαζεύσατε, γυµνός και δε µε ενδύσατε, ασθενής και στη 
φυλακή ήµουν και δε µ’ επισκεφθήκατε». Όπως τη φιλανθρωπία α-
κολουθούν και συνυπάρχουν µε αυτήν οι αρετές, έτσι τη µισαν-
θρωπία ακολουθούν οι κακίες· γι’ αυτό από αυτήγι’ αυτό από αυτήγι’ αυτό από αυτήγι’ αυτό από αυτήνννν µόνο καταδικάζοντα µόνο καταδικάζοντα µόνο καταδικάζοντα µόνο καταδικάζονται.ι.ι.ι.        

ΕΕΕΕκείνοι όµως θ’ αποκριθούν· «Κύριε, πότε σε είδαµε να πει-
νάς ή να διψάς ή ξένο ή γυµνό ή ασθενή ή φυλακισµένο, και δε σε 
υπηρετήσαµε;». Βλέπετε την υπερηφάνεια, συνεζευγµένη µε τον α-
συµπαθή τρόπο; Οι υπερήφανοι, όταν κατηγορούνται για την α-
σπλαχνία τους από τον αψευδή, δεν προσπίπτουν ταπεινωµένοι, 
αλλά αντιλέγουν και δικαιώνουν τους εαυτούς τους. Γι’ αυτό θ’ α-
κούσουν· «αληθινά σας λέω, εφ’ όσον δεν το πράξατε σ’ ένα από 
αυτούς τους ελαχίστους, δεν το κάµατε ούτε σ’ εµένα». Έτσι θα µε-
ταβούν, λέει, «αυτοί µεν σε αιώνια κόλαση, οι δε δίκαιοι σε αιώνια ζωήαυτοί µεν σε αιώνια κόλαση, οι δε δίκαιοι σε αιώνια ζωήαυτοί µεν σε αιώνια κόλαση, οι δε δίκαιοι σε αιώνια ζωήαυτοί µεν σε αιώνια κόλαση, οι δε δίκαιοι σε αιώνια ζωή».  

ΑΑΑΑς ελεήσουµε λοιπόν τους εαυτούς µας, αδελφοί, δια του 
ελέους προς τους αδελφούς. Η µεν ανταπόκρισις είναι όµοια, διότι 
πρόκειται για ευποιία και φιλανθρωπία· αλλά δεν είναι ίση κατά 
την αξία και το µέτρο της υπεροχής. ∆ιότι εσύ µεν παρέχεις από ό-
σα έχει ο άνθρωπος, παίρνεις δε σε ανταπόδοση από τους θείους 
και ακένωτους θησαυρούς εκατονταπλάσια και την αιώνια ζωή.  
Αγίου Γρηγορίου του Παλαµά, απόσπασµα από την οµιλία ‘ΕΙΣ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΗΣ 
∆ΕΥΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΕΥΣΠΛΑΓΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΟΙΪΑΣ’,  Ε. Π. Ε. τόµ. 9ος  
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