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ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ Ε΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 
Anthony Bloom (Αντωνίου Μπλουµ) Μητροπολίτου του Σουρόζ 

(20ος - 21ος αι., γεν. το 1914 στη Λωζάννη - πέθ. το 2003 σε ηλικία 89 ετών) 
(Ο π. Anthony Bloom χειροτονήθηκε το 1957 Επίσκοπος και πέντε χρόνια αργότερα διορίστηκε από το Πατριαρχείο Μόσχας 

Αρχιεπίσκοπος και Έξαρχος ∆. Ευρώπης, ενώ το 1966 ο θρόνος του ανυψώθηκε σε Μητροπολιτικός.) 

�� 
(απόσπασµα) 

 ΤΤΤΤην πέµπτη Κυριακή της Μ. Τεσσαρακοστής θυµόµαστε την 
Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Ήταν αµαρτωλή, δηµόσια γνωστή, πειρα-
σµός και σκάνδαλο για τους άνδρες. Πώς έφθασε σε αυτό το σηµείο, 
δεν το ξέρουµε. Ποτέ δε θα µάθουµε πώς έγινε πόρνη, αν το κακό ή-
ταν µέσα της, αν την αποπλάνησαν ή τη βίασαν… Αυτό που σίγουρα 
γνωρίζουµε είναι ότι µία µέρα ήρθε σ’ ένα ναό της Μητέρας του Θε-
ού – η οποία αντιπροσωπεύει την απόλυτη ακεραιότητα – και ξαφνι-
κά ένιωσε ότι δεν µπορούσε να προχωρήσει µέσα. Ας µη φανταστού-
µε κάποια θαυµαστή εξωτερική δύναµη να την εµποδίζει να διαβεί το 
κατώφλι·  το πιθανότερο – το βέβαιο – είναι ότι η δύναµη ερχόταν α-
πό µέσα της. Ένιωθε το χώρο τόσο ιερό, και το πρόσωπο της Υπερα-
γίας Θεοτόκου τόσο άγιο ώστε, πώς να τολµήσει να εισέλθει στον τό-
πο της παρουσίας Της και να σταθεί στα κράσπεδα του ναού; 
 ΑΑΑΑυτό της ήταν αρκετό για να συνειδητοποιήσει το σκοτεινό 
της παρελθόν, αλλά και το γεγονός ότι µόνος ένας τρόπος υπήρχε για 
να βγει από αυτό: να αποτινάξει το κακό και αρχίσει µία νέα ζωή. 
∆εν πήγε να ζητήσει συµβουλές, δεν πήγε να εξοµολογηθεί· αναχώ-
ρησε έξω από την πόλη, στην καψαλισµένη έρηµο, όπου δεν υπήρχε 
τίποτε άλλο παρά άµµος, καύσωνας, πείνα και απελπιστική µοναξιά.  
 ΑΑΑΑυτό µας διδάσκει κάτι πολύ µεγάλο. Όπως πολύ συχνά έλεγε 
ο άγιος Σεραφείµ του Σάρωφ, η διαφορά ανάµεσα σ’ έναν αµαρτωλό 
που είναι χαµένος και σ’ έναν αµαρτωλό που βρίσκει το δρόµο της 
σωτηρίας έγκειται µόνο στην απόφαση. Η χάρη του Θεού είναι πάντα 
εκεί, λείπει όµως η δική µας ανταπόκριση.  
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ΗΗΗΗ Μαρία ανταποκρίθηκε! Χρόνο µε το χρόνο, µε νηστεία και 
προσευχή, µέσα στην ανυπόφορη ζέστη, στην καταθλιπτική µοναξιά 
της ερήµου πολέµησε όλο το κακό που είχε σωρεύσει στην ψυχή της 
– επειδή δεν είναι αρκετό να συνειδητοποιήσουµε το κακό, δεν αρκεί 
ούτε και η απόρριψή του µε µια απλή πράξη θέλησης. Το κακό είναι 
παρόν στις αναµνήσεις µας, στις επιθυµίες µας, στην αδυναµία µας, 
στη σήψη που φέρνει µαζί του. Έπρεπε να µάχεται µια ολόκληρη 
ζωή, αλλά στο τέλος αυτής της ζωής είχε νικήσει. Είχε όντως αγωνι-
στεί τον καλό αγώνα, είχε εξαλείψει κάθε κηλίδα, µπορούσε να εισέλ-
θει στο χώρο του Θεού: όχι σε µια εκκλησία, όχι σ’ ένα τόπο, αλλά 
στην αιωνιότητα. 
 ΠΠΠΠολλά µπορεί να µας διδάξει: Οι χώροι στους οποίους τόσο ε-
λεύθερα κινούµαστε (η εκκλησία, η δηµιουργία του Θεού, που παρέ-
µεινε καθαρή από το κακό παρά την εξαιτίας µας υποδούλωση και υπο-
ταγή της σ’ αυτό) είναι τόσο άγιοι, που εµείς δεν έχουµε θέση εκεί µέ-
σα. Μόνο αν κάποια µέρα το συνειδητοποιήσουµε αυτό, τότε ίσως να 
θελήσουµε, ανταποκρινόµενοι µε συναίσθηση, να αποστραφούµε µε 
φρίκη τον εαυτό µας, και µε αυστηρή αποφασιστικότητα να στραφού-
µε εναντίον του. Τότε µόνο θα µπορέσουµε να πούµε ότι ακολουθού-
µε το παράδειγµά της. 
 ΤΤΤΤο παράδειγµα της Οσίας µας προσφέρεται ως επιστέγασµα 
αυτής της άνοιξης της ζωής που είναι η Μ. Τεσσαρακοστή. Πριν από 
µια εβδοµάδα ακούσαµε τη διδασκαλία και την πρόσκληση του αγίου 
Ιωάννου της Κλίµακος, ο οποίος έστησε για χατήρι µας µια ολόκληρη 
σκάλα τελειότητας για να υπερβούµε το κακό και να πλησιάσουµε το 
αγαθό. Και σήµερα βλέπουµε κάποιαν που από το έρεβος του κακού 
ανέβηκε στα ύψη της αγιότητας, και όπως ψάλλουµε στο Μ. Κανόνα 
«μάθε, ψυχή, πῶς δύναται Θεός, λεπρωθέντα βίον λευκᾶναι καί 

καθᾶραι· καί μή ἀπογνῷς σεαυτήν, κἄν ἐλεπρώθης».   
 ΑΑΑΑς πάρουµε λοιπόν από την Οσία καινούργιο θάρρος, καινούρ-
για ελπίδα, όντως καινούργια χαρά, αλλά και ας δούµε την πρόκληση, 
την κλήση, διότι µαταίως ψάλλουµε τα εγκώµια των αγίων αν δε µα-
θαίνουµε από αυτούς και δεν αµιλλώµαστε µε αυτούς. 

     (από το βιβλίο «Στο φως της Κρίσης του Θεού» του π. Anthony Bloom)  
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ΤΤΤΤῷ  καιρῷ  ἐκείνῳ,  παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς  τοὺς  δώδε- 

κα μαθητὰς αὐτοῦ καὶ ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν τὰ μέλλοντα 

αὐτῷ  συμβαίνειν͵  ὅτι  ἰδοὺ  ἀναβαίνομεν  εἰς  Ἱεροσόλυμα  καὶ     

ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ 

γραμματεῦσι͵ καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ καὶ παρα-

δώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσι, καὶ ἐμπαίξουσιν αὐτῷ καὶ μα-

στιγώσουσιν  αὐτὸν   καὶ  ἐμπτύσουσιν  αὐτῷ   καὶ  ἀποκτενοῦ- 

σιν αὐτόν͵ καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται. Καὶ προσπορεύ-

ονται αὐτῷ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης υἱοὶ Ζεβεδαίου λέγοντες· 

Διδάσκαλε͵ θέλομεν ἵνα ὃ ἐὰν αἰτήσωμεν ποιήσῃς ἡμῖν. Ὁ δὲ 

εἶπεν  αὐτοῖς·  Τί  θέλετε  ποιῆσαί  με  ὑμῖν;   Οἱ  δὲ  εἶπον  αὐτῷ·   

Δὸς ἡμῖν ἵνα εἷς ἐκ δεξιῶν σου καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων σου κα-

θίσωμεν  ἐν  τῇ  δόξῃ  σου.  Ὁ δὲ  Ἰησοῦς  εἶπεν  αὐτοῖς· Οὐκ  οἴ- 

δατε  τί  αἰτεῖσθε.  Δύνασθε  πιεῖν  τὸ  ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω͵ καὶ  

τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι; Οἱ δὲ εἶπον αὐ-

τῷ· Δυνάμεθα. Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Τὸ μὲν ποτήριον ὃ 

ἐγὼ πίνω πίεσθε, καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτι-

σθήσεσθε· τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου καὶ ἐξ εὐωνύμων οὐκ 

ἔστιν ἐμὸν δοῦναι͵ ἀλλ᾿ οἷς ἡτοίμασται. Καὶ ἀκούσαντες οἱ 

δέκα ἤρξαντο ἀγανακτεῖν περὶ Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου. Ὁ δὲ 

Ἰησοῦς   προσκαλεσάμενος   αὐτοὺς  λέγει   αὐτοῖς·  Οἴδατε  ὅτι  

οἱ  δοκοῦντες  ἄρχειν  τῶν  ἐθνῶν  κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ  

οἱ μεγάλοι αὐτῶν κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν· οὐχ οὕτω δὲ ἔ-

σται ἐν ὑμῖν, ἀλλ᾿ ὃς ἐὰν θέλῃ γενέσθαι μέγας ἐν ὑμῖν͵ ἔσται 

ὑμῶν  διάκονος͵  καὶ  ὃς  ἐὰν  θέλῃ  ὑμῶν  γενέσθαι  πρῶτος͵ ἔ- 

σται  πάντων  δοῦλος·  καὶ  γὰρ  ὁ  Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλ- 

θε διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι, καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν 

αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν. 
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ΕΕΕΕκείνο  τον  καιρό,   πήρε   ο  Ιησούς  τους  δώδεκα  µαθητές  
του κι άρχισε να τους λέει τα όσα ήταν να του συµβούν. «Ακού-
στε»,   τους   έλεγε·  «τώρα  που  ανεβαίνουµε  στα  Ιεροσόλυµα,  ο  
Υιός του Ανθρώπου θα παραδοθεί στους αρχιερείς και στους 
γραµµατείς,  οι  οποίοι  θα  τον  καταδικάσουν   σε  θάνατο  και  θα  
τον παραδώσουν στους εθνικούς. Θα τον περιγελάσουν, θα τον 
µαστιγώσουν, θα τον φτύσουν και θα τον θανατώσουν· και την 
τρίτη ηµέρα θα αναστηθεί». Πλησιάζουν τότε τον Ιησού ο Ιάκω-
βος και ο Ιωάννης, οι γιοι του Ζεβεδαίου, και του λένε: «∆ιδά-
σκαλε, θέλουµε να µας κάνεις τη χάρη που θα σου ζητήσουµε». 
«Τι θέλετε να κάνω για σας;» τους ρώτησε εκείνος. «Όταν θα ε-
γκαταστήσεις  την  ένδοξη  βασιλεία  σου», του αποκρίθηκαν, «βά- 
λε µας να καθίσουµε ο ένας στα δεξιά σου κι ο άλλος στα αρι-
στερά σου». Ο Ιησούς τότε τους είπε: «∆εν ξέρετε τι ζητάτε. 
Μπορείτε να πιείτε το ποτήρι του πάθους που θα πιω εγώ ή να 
βαφτιστείτε µε το βάπτισµα µε το οποίο θα βαφτιστώ εγώ;» 
«Μπορούµε», του λένε. Κι ο Ιησούς τους απάντησε: «Το ποτήρι 
που θα πιω εγώ θα το πιείτε, και µε το βάπτισµα των παθηµάτων 
µου θα βαφτιστείτε· το να καθίσετε όµως στα δεξιά µου και στα 
αριστερά µου δεν µπορώ να σας το δώσω εγώ, αλλά θα δοθεί σ’ 
αυτούς  για  τους  οποίους  έχει  ετοιµαστεί».  Όταν τ’ άκουσαν αυ- 
τά οι υπόλοιποι δέκα µαθητές, άρχισαν ν’ αγανακτούν µε τον Ιά-
κωβο και τον Ιωάννη. Τους κάλεσε τότε ο Ιησούς και τους λέει: 
«Ξέρετε ότι αυτοί που θεωρούνται ηγέτες των εθνών ασκούν α-
πόλυτη εξουσία πάνω τους, και οι άρχοντές τους τα καταδυνα-
στεύουν.  Σ’  εσάς  όµως  δεν  πρέπει  να  συµβαίνει  αυτό, αλλά  ό- 
ποιος θέλει να γίνει µεγάλος ανάµεσά σας, πρέπει να γίνει υπη-
ρέτης σας· και όποιος από σας θέλει να είναι πρώτος, πρέπει να 
γίνει  δούλος  όλων.  Γιατί  και  ο Υιός του Ανθρώπου δεν ήρθε για  
να  τον  υπηρετήσουν,  αλλά  για  να  υπηρετήσει και να προσφέρει  
τη ζωή του λύτρο για όλους». (ΕΚΛΟΓΑ∆ΙΟΝ) 
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Αγίου Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως 
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 ΟΟΟΟ θείος Χρυσόστοµος λέει τα εξής για τη µετάνοια: «Μετά-
νοια σηµαίνει να µην κάνεις ξανά τις ίδιες αµαρτίες· γιατί αυτός που 
επιχειρεί κάτι τέτοιο είναι σαν το σκυλί που γυρίζει στον ίδιο του τον 
εµετό. Είναι ανάγκη λοιπόν να αποµακρυνθείτε και από την πράξη και 
από τη σκέψη ακόµα όσων τολµήσατε να πράξετε· κι ενώ θα αποµα-
κρύνεστε, να επιθέσετε φάρµακα στα τραύµατά σας τέτοια που να είναι 
αντίθετα των αµαρτηµάτων. Να τι θέλω να πω: άρπαξες περιουσία κι 
έτσι έγινες πλεονέκτης; Απαλλάξου από την αρπαγή και στο τραύµα ε-
πίθεσε την αρετή της ελεηµοσύνης. Πόρνευσες; Αποµακρύνσου από την 
πορνεία και επίθεσε σ’ αυτό το έλκος την αγνότητα. Έτσι πρέπει να 
κάνουµε για το καθένα από τα αµαρτήµατά µας».  

ΚΚΚΚαι αµέσως προσθέτει: «Αν είσαι γέρος και βαδίζεις προς την 
τελευταία σου έξοδο, µη νοµίσεις πως δε θα τύχεις της µετάνοιας, ούτε 
να σε πιάσει απόγνωση για τη σωτηρία σου. Είσαι νέος; Μην ξεθαρρέ-
ψεις µε τη νεότητά σου, ούτε να νοµίσεις ότι έχεις αρκετή προθεσµία 
χρόνου, διότι η ηµέρα του Κυρίου έρχεται ως κλέπτης µέσα στη νύχτα. 
Γι’ αυτό και προτρέπει κάποιος λέγοντας: “Μην µπαίνεις στη σκέψη 
να περιµένεις να επιστρέψεις προς τον Κύριο και αναβάλλεις την ηµέρα 
που θα µετανιώσεις µη και εν τω µεταξύ πεθάνεις” (Σειράχ). Έτσι λοι-
πόν ο γέρος ας έχει στο νου του την παραπάνω προτροπή, και ο νέος 
ας έχει υπόψη του την ως άνω νουθεσία. Ωστόσο, µπορείς να ζεις ή-
ρεµος και µε ασφάλεια, να µαζεύεις χρήµατα και να µην έχεις κανένα 
βάσανο; Άκου όµως τι λέει ο Παύλος: “Όταν µελετάς και λες είµαι ε-
ντάξει, ήρεµος και ασφαλής, τότε ξαφνικά σου έρχεται η καταστροφή” 
(Α΄ Θεσ. ε΄, 3). Η ζωή είναι γεµάτη µεταβολές. Κι αν δεν µπορούµε 
να γίνουµε κύριοι των πραγµάτων, ας γίνουµε κύριοι της αρετής».  

ΛΛΛΛέει δε ο ίδιος ότι πολλοί είναι οι τρόποι και οι δρόµοι της 
µετάνοιας. Είναι το να αναγνωρίσουµε ότι αµαρτάνουµε, το να µη 
µνησικακούµε µε τους εχθρούς, το να συγκρατούµε την οργή µας, το 
να συγχωρούµε τα αµαρτήµατα ο ένας του άλλου, το να προσεύχεται 
κανείς µε θέρµη και µε ακρίβεια, το να κάνει ελεηµοσύνη και να  έχει  
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ταπεινοφροσύνη. Ο δε Ιωσήφ Βρυέννιος λέει: «Τέσσερα πράγµατα υ-
πάρχουν, που αν ένα απ’ αυτά έχει ο άνθρωπος, ούτε να µετανοήσει 
µπορεί, ούτε ο Θεός να δεχθεί την προσευχή του είναι δυνατόν: α. αν 
υπερηφανεύεται· β. αν δεν έχει αγάπη· γ. αν κρίνει τον αµαρτωλό· δ. 
αν µνησικακεί εναντίον κάποιου. Κόκκος πάνω στην πέτρα η προσευ-
χή του µνησίκακου». (από το βιβλίο ‘Τὸ Γνῶθι σαὐτὸν’ του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως)            
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Ανώτερος όλων ο µετανοών - Μετάνοια «δια βίου» - Μετάνοια, η θύρα προς την 
ευσπλαχνία του Θεού 
Αγίου Ισαάκ του Σύρου  

�� 

Αυτός που συναισθάνεται τις αµαρτίες του, είναι  α ν ώ τ ε ρ ο ς        από 
κείνον που ανασταίνει νεκρούς µε την προσευχή του µέσα στον κόσµο. 
Αυτός που στενάζει µία ώρα για την ψυχή του, είναι  α ν ώ τ ε ρ ο ς            
από κείνον που ωφελεί όλο τον κόσµο µε τη διδασκαλία του.  
Αυτός που αξιώθηκε να δει την πραγµατική πνευµατική του κατάστα-
ση, είναι  α ν ώ τ ε ρ ο ς        από κείνον που αξιώθηκε να δει Αγγέλους. 
∆εν υπάρχει  κ α ν έ ν α   ό ρ ι ο  στην τελείωσή µας. Γι’ αυτό το λόγο 
και η µετάνοια δεν µπορεί να περιορισθεί ούτε σε ορισµένα χρονικά 
πλαίσια, ούτε σε ορισµένες πράξεις, µέχρι την ώρα του θανάτου.  
Μετάνοια είναι  η  θ ύ ρ α  από την οποία περνάµε και συναντούµε 
την ευσπλαχνία του Θεού·  κι αυτή η θύρα είναι ανοιγµένη για όσους 
τη θέλουν. Κατά τη θεία Γραφή όλοι οι άνθρωποι αµάρτησαν, όµως ο 
Θεός µε τη χάρη Του, τους απαλλάσσει και τους κάνει δικαίους  δ ω-  
ρ ε ά ν,  µ ό ν ο  µε  τη  µ ε τ ά ν ο ι ά   τ ο υ ς (Ρωµ. γ΄, 23 - 24).  

(αποσπάσµατα από το βιβλίο ‘Ανθολόγιο από την ασκητική εµπειρία του Αγίου Ισαάκ του Σύρου’ )  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)        ֠֠֠֠  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ    ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ    ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ    ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ֠֠֠֠    

Την Τετάρτη 24 Απριλίου 2013 και ώρα 6:30µ.µ. Προηγιασµένη Θ. Λει-
τουργία, την οποία θα τελέσει ο Πανοσιολ. Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μη-
τροπόλεώς µας Αρχιµ. π. Ιερόθεος Καλογερόπουλος. Μετά το πέρας της θα 
παρατεθεί τράπεζα και κατόπιν θα γίνει το Μέγα Απόδειπνο. 
2)  Ε Κ Κ Λ Η Σ Η  ΤΗΣ  Ε. Φ. Α.  ΓΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ  Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν  
Η Φιλόπτωχος Αδελφότητα κάνει έκκληση για συλλογή τροφίµων που θα 
δοθούν στους αδελφούς που δυσκολεύονται την περίοδο του Πάσχα. 

ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Τ.Κ. 19003, ΤΗΛ. ΚΑΙ FAX:  
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