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Anthony Bloom (Metropolitan of Sourozh (1914 - 2003)) 
 
����ἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. 
 

���� σημερινὴ παραβολὴ εἶναι ἰδιαίτερα σημαντικὴ στὶς μέρες 
μας, ὅπου ὁ πόνος, ἡ ἐξαθλίωση, ἡ πείνα, τὸ πρόβλημα στέγης, ἡ ἀρ-
ρώστεια, ὁ θάνατος αὐξάνονται ὥρα τὴν ὥρα. Λέγεται, ὅτι ὅταν ἔρ-
θει ἡ Μέρα τῆς Κρίσεως, ἐκεῖνοι ποὺ θὰ σταθοῦν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ 
–καὶ εἴμαστε ὅλοι ἐμεῖς– δὲν θὰ ἐρωτηθοῦν γιὰ τὴν πίστη, γιὰ τὴν 
θεολογική τους γνώση, γιὰ τὶς πεποιθήσεις τους. Θὰ τοὺς τεθοῦν 
συγκεκριμένες καὶ ἄμεσες ἐρωτήσεις, ποὺ μποροῦμε νὰ τὶς συνοψί-
σουμε σὲ μία: ὑπῆρξες ἄνθρωπος στὴ ζωή σου, ἤ ὄχι; Εἶχες συμπό-
νοια γι’ αὐτοὺς ποὺ τὴν χρειάστηκαν; Συγχώρεσες ἐκείνους ποὺ εἶ-
χαν ἀνάγκη τὴν συγχώρεσή σου;  
 

����πάρχει ἕνα ἄλλο ἀνάγνωσμα τοῦ Εὐαγγελίου ποὺ μᾶς λέει 
ὅτι δὲν πρόκειται γιὰ ἐκείνους ποὺ ξόδεψαν τὸ χρόνο τους στὶς ἐκ-
κλησίες λατρεύοντας καὶ προσευχόμενοι στὸν Θεό, ἀλλὰ γιὰ ἐκεί-
νους ποὺ τήρησαν τὶς ἐντολὲς Του. Καὶ ὅλες οἱ ἐντολὲς συνοψίζον-
ται σὲ μία, τὴν ἀγάπη· «Ἀγαπῆστε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον, καθὼς ἐγὼ σᾶς 
ἀγάπησα», μὲ μιὰ ἀγάπη ποὺ εἶναι ὁλοκληρωτικὴ, μιὰ ἀγάπη ὄχι συ-
ναισθηματική, ἀλλὰ ποὺ εἶναι δῶρο, προσφορὰ τοῦ ἑαυτοῦ σας, μιὰ 
ἀγάπη θυσιαστική, ὅπου προσφέρουμε τὸν ἑαυτό μας στὸν πλησίον, 
ἀκόμα καὶ μὲ τίμημα τὴν ἴδια μας τὴ ζωή, γιὰ νὰ μὴν ἀναφέρουμε 
τὴν προσφορὰ ἀγαθῶν. Καὶ αὐτὸ εἶναι κάτι τόσο σημαντικό.  
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    Ε    Ε    Ε    Εἶπεν ὁ Κύριος· 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 ἀφο-

ριεῖ 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 εὐ-

λογημένοι τοῦ Πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βα-

σιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. Ἐπείνασα γάρ, καὶ ἐδώκατέ μοι φα-

γεῖν, 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 ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι λέγοντες· 

Κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα καὶ ἐθρέψαμεν, ἢ διψῶντα καὶ ἐποτί-

σαμεν; πότε δέ σε εἴδομεν ξένον καὶ συνηγάγομεν, ἢ γυμνὸν καὶ περιε-

βάλομεν; πότε δέ σε εἴδομεν ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ, καὶ ἤλθομεν πρός σε; 

Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾿ ὅσον ἐποιή-

σατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε. Τό-

τε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων· Πορεύεσθε ἀπ᾿ ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι εἰς 

τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐ-

τοῦ. Ἐπείνασα γάρ, καὶ οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καὶ οὐκ ἐπο-

τίσατέ με, ξένος ἤμην, καὶ οὐ συνηγάγετέ με, γυμνός, καὶ οὐ περιεβά-

λετέ με, ἀσθενὴς καὶ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθέ με. Τότε ἀπο-

κριθήσονται αὐτῷ καὶ αὐτοὶ λέγοντες· Κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶν-

τα ἢ διψῶντα ἢ ξένον ἢ γυμνὸν ἢ ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐ διηκονή-

σαμέν σοι; Τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾿ ὅ-

σον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε. Καὶ 

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

 

����λλὰ ἡ Κρίση εἶναι ἀπὸ τώρα παρούσα στὴ ζωή μας, καθὼς 
οἱ μέρες περνοῦν καὶ ἑτοιμάζεται νὰ λάμψει μέ μιὰ καθαρότητα τρο-
μακτική, ἐπειδὴ κάθε μέρα ποὺ περνᾶ, μᾶς πληροφορεῖ ἄν εἴμασταν 
ἐντάξει ἤ ὄχι· ἄν φερθήκαμε κατά τρόπο ἀντάξιο τοῦ ὀνόματός μας 
ὡς Χριστιανοὶ, ἄξιοι μαθητές τοῦ Χριστοῦ, τοῦ ἴδιου μας τοῦ ἑαυτοῦ.  
 

����έρα  μὲ  τὴ  μέρα,  ὅ,τι  καὶ  νὰ  λέμε  μεταξύ  μας,  ὅ,τι  κι  ἄν  κά- 
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    Ε    Ε    Ε    Είπεν ο Κύριος: «Όταν έλθη ο Υιός του ανθρώπου με όλην του την δό-
ξαν και όλοι οι άγγελοι μαζί του, τότε θα καθήση εις τον θρόνον της δό-
ξης του και θα μαζευθούν ενώπιόν του όλα τα έθνη και θα χωρίση τους 
μεν από τους δε, όπως ο βοσκός χωρίζει τα πρόβατα από τα κατσίκια, και 
θα τοποθετήση τα μεν πρόβατα προς τα δεξιά του, τα δε κατσίκια προς τα 
αριστερά του. Τότε θα πη ο βασιλεύς εις εκείνους, που θα είναι προς τα 
δεξιά, “Ελάτε οι ευλογημένοι του Πατέρα μου, κληρονομήστε την βασι-
λείαν, η οποία είναι ετοιμασμένη για σας από τον καιρόν της δημιουργίας 
του κόσμου. Διότι επείνασα και μου εδώκατε να φάγω, εδίψασα και μ’ ε-
ποτίσατε, ξένος ήμουνα και μ’ επήρατε εις το σπίτι, γυμνός ήμουνα και μ’ 
ενδύσατε, αρρώστησα και μ’ επισκεφθήκατε, εις την φυλακήν ήμουνα και 
ήλθατε σ’ εμέ”. Τότε θα του αποκριθούν οι δίκαιοι και θα πουν, “Κύριε, 
πότε σε είδαμε να πεινάς και σ’ εθρέψαμε ή να διψάς και σ’ εποτίσαμε; 
Πότε δε σε είδαμε ξένον και σ’ επήραμε εις το σπίτι ή γυμνόν και σ’ ενδύ-
σαμε; Πότε σε είδαμε άρρωστον ή φυλακισμένον και ήλθαμε σ’ εσέ;”. Ο 
βασιλεύς θα απαντήση και θα τους πη, “Αλήθεια σάς λέγω, ό,τι εκάνατε 
εις ένα από τούτους τους ασήμαντους αδελφούς μου, σ’ εμέ το εκάνατε”. 
Τότε θα πη και σ’ εκείνους, που θα είναι προς τα αριστερά, “Φύγετε απ’ ε-
μέ, καταραμένοι, στην αιωνία φωτιά, που έχει ετοιμασθή διά τον διάβολον 
και τους αγγέλους του, διότι επείνασα και δεν μου εδώκατε να φάγω, εδί-
ψασα και δεν μ’ εποτίσατε, ξένος ήμουνα και δεν μ’ επήρατε εις το σπίτι, 
γυμνός ήμουνα και δεν μ’ ενδύσατε, ασθενής ήμουνα και φυλακισμένος 
και δεν μ’ επισκεφθήκατε”. Τότε θα αποκριθούν και αυτοί και θα πουν, “Κύ-
ριε, πότε σε είδαμε να πεινάς ή να διψάς και να είσαι ξένος ή γυμνός ή α-
σθενής ή φυλακισμένος και δεν σε υπηρετήσαμε;”. Τότε θα αποκριθή εις 
αυτούς και θα πη, “Αλήθεια σάς λέγω, ό,τι δεν εκάνατε εις ένα από τους 
ασήμαντους τούτους, ούτε εις εμέ εκάνατε”. Και αυτοί θα μεταβούν εις 
κόλασιν αιώνιον, οι δε δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον». (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Απ. Δ.) 
 

 

νουμε, τούτο τὸ ἐρώτημα στέκει ἐνώπιόν μας: «Ὅ,τι εἶπα, ὅ,τι ἔκανα 
ἄξιζε στὸν Θεό, ἄξιζε σὲ μένα;». 
  

����αὶ θὰ ἔλθει ἡ μέρα ποὺ θὰ σταθοῦμε ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, καὶ 
δὲν θὰ μᾶς ρωτήσει τίποτα. Θὰ μᾶς κοιτάξει μὲ ἀπέραντη συμπόνια 
καὶ πόνο, καὶ τότε θὰ συνειδητοποιήσουμε ὅτι βρισκόμαστε μέσα 
στὴν   παρουσία   Αὐτοῦ   ποὺ   ἦταν   γιὰ  μᾶς  ἡ  Ὁδὸς,  ἡ  Ἀλήθεια,  ποὺ   
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μποροῦσε νὰ εἶναι Ζωή· καὶ Τὸν ἀπορρίψαμε ὡς ἀλήθεια καὶ τρόπο 
ζωῆς·  καὶ μποροῦμε νὰ ὑπολογίζουμε στὴν ζωή; Εἶναι τρομερὴ ἡ 
στιγμὴ ὅταν θὰ βρισκόμαστε ἐνώπιον Ἐκείνου ποὺ πληγώσαμε βα-
θιὰ καὶ ξαφνικὰ θὰ δοῦμε πόσο βαθιὰ ἦταν αὐτὴ ἡ πληγή. Καὶ ὅταν 
θὰ σταθοῦμε ἐνώπιον τοῦ Χριστοῦ θὰ δοῦμε Ἐκεῖνον γιὰ τὸν ὁποῖο 
κάθε μας πράξη δὲν ἦταν ἀντάξια τῆς ζωῆς μας, τῆς πίστης μας, τοῦ 
Χριστοῦ, ποὺ καλοῦμε Κύριο καὶ Θεό μας – κάθε πράξη καὶ λόγος 
μας εἶναι καρφὶ ποὺ μπήξαμε στὸν σταυρωμένο Χριστό. 
 

����ς τὸ σκεφτοῦμε. Μιὰ μέρα θὰ σταθοῦμε ἐνώπιόν Του, θὰ 
μᾶς συναντήσει μὲ ἀπέραντη ἀγάπη, ἀλλὰ τότε θὰ δοῦμε ὅτι ἦταν 
γιὰ ἐμᾶς θύμα, ἐπειδὴ τὸ κάθε πρόσωπο ποὺ Ἐκεῖνος ἀγάπησε, ἐμεῖς 
τὸ ταπεινώσαμε, τὸ ἀπορρίψαμε, τὸ ἀμελήσαμε, τοῦ προκαλέσαμε 
πόνο. Καὶ πόσο τρομερὸ θὰ εἶναι τότε νὰ Τὸν κοιτάξουμε καὶ νὰ ξέ-
ρουμε ὅτι δὲν ὑπάρχει θυμὸς, μίσος σ’ Ἐκεῖνον, παρὰ ἕνας βαθὺς 
πόνος. Ἄς τὸ σκεφτοῦμε καὶ ἄς θυμηθοῦμε τὴν σημερινὴ ἐντολή: ἄν 
θέλεις νὰ μοιάσεις στὸν Θεό, γίνε πρῶτα ἀληθινὸς ἄνθρωπος. Ἀμήν. 

(Πηγή: Αγία Ζώνη) 
 

   
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Ε.Φ.Α. 

Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ιερού Ναού μας διοργανώνει 
την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019 απογευματινή προσκυνηματική εκδρομή 
στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου ΑΡΜΑ στα Φύλλα Χαλκίδας. Ώρα 
αναχώρησης 3:00 μ.μ. από τον Άγιο Νικόλαο. Τιμή εισιτηρίου 18 €. 
2)  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 

Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019, Άγιος Ελευθέριος Κοιμητηρίου 7:00 π.μ. 
Σάββατο 9 Μαρτίου 2019, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
3)    Ι Ε Ρ Ο Ε Υ Χ Ε Λ Α Ι Ο    
Την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019 και ώρα 6:00 μ.μ. Ιερό Ευχέλαιο στο 
Ναό μας. Θα προηγηθεί ο Εσπερινός στις 5:30 μ.μ. 
4)  ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣ 

Την Κυριακή 10 Μαρτίου 2019 στον Εσπερινό της Συγχωρήσεως, που 
θα αρχίσει στις 6:30 μ.μ. στο Ναό μας, θα χοροστατήσει ο Σεβασμιώτα- 
τος Μητροπολίτης Μεσογαίας & Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος. 

ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Τ.Κ. 19003, ΤΗΛ. / FAX: 22990 40040, 
email: ag.nikolaosmark@yahoo.gr, ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΝΑΟΥ: www.agnikolaosmark.gr 
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