
Σήμερα, ὅπως ὅλοι γνωρίζετε, ἀγαπητοί μου,
εἶνε ἡ Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεω. Ἡ Κυριακὴ αὐ -

τὴ στὴ γλῶσσα τοῦ κόσμου ἴσον· διασκέδα σις,
γλέντια, χοροί, μάσκες, μεθύσια, βωμολοχίες,
ὅ,τι «αἰ σχρόν ἐ στι καὶ λέγειν» (Ἐφ. 5,12). Γιὰ τὴν Ἐκ -
κλησία μας ἀντι θέτως ἡ ἡμέρα αὐτὴ εἶνε ἡμέ -
ρα κατα νύ ξεως καὶ συναισθήσεως, γιὰ σοβαρὴ
σκέψι ἐ πάνω στὰ μεγάλα ζητήματα τῆς ζωῆς.

Ἀκριβῶς γι᾽ αὐτὸ ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία, γιὰ
νὰ μᾶς συγ κρατήσῃ ἀπ᾽ τὸν κατήφορο τῶν πα -
θῶν ἰδί ως τὶς   μέρες αὐτές, ὥρισε νὰ διαβάζε-
ται σήμερα ἕ να εὐαγγέλιο (βλ. Ματθ. 25,31-46), ποὺ εἶνε
τὸ φοβε ρώτερο ἀπ᾽ ὅσα ἀκούγονται ὅλο τὸ χρό -
 νο· ὅ ποιος τ᾽ ἀκούει καὶ δὲν αἰσθάνεται φόβο,
θά ᾽νε πωρω  μέ νος, λιθο κάρ διος, ἔχει καρδιὰ πέ -
τρινη. Ἐδῶ ὁ ὑμνῳ δὸς λέει σήμερα, ὅτι «Ἐν νο -
ῶν», καθὼς δηλα δὴ συλλογίζομαι, «τὰ πλήθη
τῶν πεπρα γμέ νων μοι δεινῶν», τὰ κρίματά μου,
«τρέ μω τὴν φοβερὰν ἡ μέ ραν τῆς κρίσεως» (ἰδι όμ.
50άρ. ὄρθρ.). Ἐδῶ ὁ ἱερὸς Χρυ σόστομος λέει, ὅτι Ὑ -
πάρχει κό λα σι· θά ̓ θελα νὰ μὴν ὑπάρχῃ, για τὶ κ᾽
ἐγὼ εἶμ᾽ ἁ μαρτωλὸς καὶ τρέμω τὴν ἡ μέρα ἐ κεί-
νη, μὰ ὑ πάρχει. Ἐδῶ ὁ Ἐφραὶμ ὁ Σῦρος, ὁ ἅ γι ος
ποὺ με λετοῦσε πάντα τὴν ἡμέρα αὐτή, ἔ λεγε·
Στὴ σκέψι της τὰ χείλη πα γώνουν, ἡ γλῶσ σα τρέ -
 μει, τὰ μέλη παραλύουν, ὁ λογισμὸς σκοτίζεται.

Γιατί λοιπὸν ἐμεῖς ἀκοῦμε τώρα αὐτὸ τὸ
εὐ αγγέλιο χωρὶς τὸ φόβο ποὺ ἔνιωθαν οἱ πα-
λαι οί; Διότι, ἀγαπητοί μου, δὲν ὑ πάρχει πίστις.Φοβούμεθα μόνο αὐτὰ ποὺ δημιουρ γοῦντώρα ἄ μεση ἐντύπωσι, ὄχι τὰ μέλλοντα ποὺ
προλέ γει ὁ Κύριος. Θὰ φέρω μερικὰ παραδεί -γματα. Ἀκούγεται βροντὴ καὶ πέφτει κεραυνός.
Ἂν βρίσκεσαι ὄχι μέσα στὴν πόλι ἀλ λὰ στὸ ὕ -
παιθρο, ὅπως βρέθηκα πολλὲς φορές, μέσα σὲ
δάση, κι ἀστράψῃ ξαφνικά, νιώθεις τρόμο καὶ
παρακαλεῖς τὸ Θεὸ νὰ μὴν πέ σῃ ὁ κεραυνὸς πά-
 νω σου. Ἢ φουσκώνει τὸ πο τά μι, τὰ νερὰ ξεχει -
λίζουν, κι ὅσοι κατοικοῦν δεξιὰ κι ἀριστερὰ
στὴν κοίτη ἀγωνιοῦν, ἑ τοιμάζον ται νὰ φύγουν,

παρακαλοῦν νὰ σωθοῦν τὰ σπιτικά τους. Ἢ γί -
νεται σεισμὸς πάνω στὴ φλού δα τῆς γῆς, ποὺ
λὲς καὶ ὁ Θεὸς ξύ νει τὸ ἔδαφος μὲ τὸ νύχι του,
κι ἀνατριχιάζουν ὅ λοι ἀπ᾽ τὸ φόβο μὴν πέσουν τὰ
κτήρια καὶ τοὺς πλακώσουν, καὶ ξεφωνίζουν,
καὶ πέφτουν στὰ γόνατα παρακα λώντας νὰ στα-
 ματήσῃ ὁ κλόνος. Ἢ ὁ ναυτικός, ποὺ πλέει μέσ᾽
στὸν ὠκεανό, βλέπει τὰ κύματα νὰ ὑψώνωνται,
νὰ γίνωνται σκόνη στὸν ἄνεμο, νὰ χτυποῦν τὸ
πλοῖο ἕτοιμα νὰ τὸ κατα πιοῦν, καὶ πέφτει στὰ
γόνατα σὲ μιὰ γωνιὰ τοῦ καταστρώματος καὶ
παρακαλεῖ· Παναγιὰ κι ἅγιε Νικόλα, σῶστε με
νὰ γυρίσω στὴν πατρί δα στὸ χωριό μου. Ἢ πιά-
νει φωτιὰ τὸ δάσος καὶ κινδυνεύουν οἰκισμοί, ἢ
γίνεται ἔκρηξι ἢ βραχυκύκλωμα στὴν πόλι καὶ
καίγεται τὸ σπίτι ἢ τὸ κατάστημα, κ᾽ οἱ ἄνθρω-
ποι τρέχουν πανικόβλητοι καὶ ἀλλόφρονες…

Λοιπόν, ἄνθρωπε, φοβᾶσαι τὸν κεραυνό, τὴν
πλημμύρα, τὸ σεισμό, τὸ κῦμα, τὴ φωτιά· ἀλλὰ
τί εἶν᾽ αὐτά; Μικρὰ δείγματα γιὰ νὰ καταλά βου-
με τί τρόμος θὰ πέσῃ τὴν ἡμέρα ἐκεί νη, ἡ ὁ -
 ποία δὲν εἶνε παραμύθι. Ὅσο εἶνε βέ βαιο ὅτι
αὔριο θὰ ξημερώσῃ Δευτέρα, τόσο βέβαιο εἶ νε
ὅτι θὰ ἔρθῃ ἡ ἡμέρα αὐτή. Κι ἂν τρέ μουμε τὰ
στοιχεῖα τῆς φύσεως, πόσο περισσότερο ἐκεῖ -
νον ποὺ τὰ δημιούργη σε! Εἶνε «ὁ ἐπιβλέπων
ἐ πὶ τὴν γῆν καὶ ποιῶν αὐτὴν τρέμειν, ὁ ἁπτό-
μενος τῶν ὀρέων καὶ καπνίζονται» (Ψαλμ. 103,32).

* * *Ἀλλὰ ποιά γλῶσσα, ἀδελφοί μου, θὰ μπο ρέ   -
σῃ νὰ περιγράψῃ τὴ φρίκη τῆς ἡμέρας ἐκεί νης
τῆς μελλούσης κρίσεως καὶ ἀνταποδόσε ως!

Μπροστὰ ἀπὸ τὸ βῆμα τοῦ Κριτοῦ θὰ ῥέῃ
«ποταμὸς πύρινος» (ἑσπ. Σαβ. Ἀπόκρ.), σὰν νά ̓ χῃ ἀνοί-
 ξει ὁ Βεζούβιος ἢ ἡ Αἴτνα καὶ νά ᾽χῃ βγῆ κά-
τω ἀπ᾽ τὸ φλούδι τοῦ ἐδάφους, μέσ᾽ ἀπ᾽ τὰ ἔγ -
κατα τῆς γῆς, ἕνα ποτάμι ὄχι σὰν τὸν Ἁλιά -
κμονα τὸν Πηνειὸ καὶ τὸ Δούναβι, ἀλλὰ ἕναπο τά μι φωτιᾶς, ποὺ θὰ κάψῃ παλάτια· κοινοβού -
 λια, δικαστήρια, πανεπιστήμια, θέατρα, ἐργο-
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Φοβερὴ ἡμέρα!
Ἔρχεται ἡμέρα μεγάλη, Κυρίου παντοκράτορος (βλ. Μαλ. 4,1. Ἰεζ. 7,10. Πράξ. 2,20. Ἀπ. 16,14)
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 στάσια, στρατόπεδα…. Τί θὰ κάνῃ δηλαδὴ τότε
ὁ Θεός· θὰ κάνῃ ἀπολύμανσι! Γιατὶ τὴ βρωμί-
σαμε τὴ Γῆ. Ἡ ἀνόητη «ἐπιστήμη» μας φοβᾶ ται
μὴ μολύ νου με τὴ Σελήνη – τὸ φεγγάρι θεω-
ρεῖται παρθένο· μᾶς ἐνδιαφέρει μὴ μολύνου-
με τὴ Σε λήνη ἢ τὰ ἄστρα, ἐνῷ ἔχουμε μολύ -
νει τούτη τὴ Γῆ. Ὅπως λοιπὸν σ᾽ ἕνα σπίτι
ποὺ ἔ χουν ἄρρωστο μὲ μεταδοτι κὴ ἀσθένεια
παίρ νουν τὰ ροῦχα του καὶ τὰ βά ζουν στὸν
κλίβανο καὶ τ᾽ ἀπολυμαίνουν, ἔτσι ἡ Γῆ θὰ
μπῇ ὁλόκληρη μέσ᾽ στὴ φωτιά, γιὰ νὰ καῇ ὅ,τι
εἶνε σκουριά, οἱ ἀτιμίες καὶ τὰ αἴσχη, καὶ νὰ
μείνῃ ὅ,τι εἶνε χρυ σάφι, ὅ,τι καθαρὸ καὶ ἅγιο. 

Τὴν ἡμέρα ἐκείνη θὰ στηθῇ ἕνας θρόνος.
Τί θρόνος; Ὄχι ὑλικός, ἀπὸ εὐγενῆ μέταλλα
καὶ στολισμένος μὲ πολύτιμους λίθους, ἀλλὰ
ἕνας «θρόνος δόξης» (ἔ.ἀ.), τὸν ὁποῖο θὰ σηκώ -
νουν ὄχι χέρια ὑπασπιστῶν καὶ στρατηγῶν ἀλ -
λὰ ἄυλα χέρια καὶ φτερὰ ἀγγέλων καὶ ἀρχαγ-
γέλων· θρόνος ποὺ θὰ λάμπῃ παραπάνω ἀπὸ
τὸν Ἥλιο καὶ τὸν Σείριο· θρόνος, στὸν ὁποῖο
θὰ κάθεται ὄχι ὁ ἄλφα ἢ βῆτα ἐπίγειος δυνά-
στης, ἀλλὰ «ὁ δίκαιος Κριτής», «ὁ βασιλεὺς
τῶν βασιλευ όντων καὶ κύριος τῶν κυριευόν -
των» (Β΄ Τιμ. 4,8. Α΄ Τιμ. 6,15), ἐκεῖνος ποὺ ἔχει στὰ χέ ρια
του τὰ κλειδιὰ τῆς ζωῆς, «τοῦ θανάτου καὶ
τοῦ ᾅδου» (Ἀπ. 1,18), ἐκεῖ νος ποὺ ἐδῶ στὴ γῆ περ-
πάτησε γυμνὸς κι ὁ κό σμος ἀν τὶ θρόνου τοῦ
ἐπιφύλαξε ἕνα σταυρὸ καὶ πάνω σ᾽ αὐτὸν ἐξ -
έπνευσε, ἐκεῖνος ποὺ στρα τιῶτες τοῦ Πιλάτου
τοῦ εἶπαν τότε ἐμπαικτι κὰ «Χαῖρε, ὁ βασιλεὺς
τῶν Ἰουδαίων» (Ματθ. 27,29. Μᾶρκ. 15,18. Ἰω. 19,3), ἀλλὰ στὸ
τέλος πραγματικὰ καὶ μὲ φόβο καὶ τρόμο θὰ
γονατίσῃ μπροστά του «πᾶν γόνυ ἐπουρανί -
ων καὶ ἐπιγείων καὶ κατα χθονίων, καὶ πᾶσα
γλῶσσα» θὰ ὁμολογήσῃ (Φιλ. 2,10-11) ὅτι αὐτὸς εἶνε
ὁ Βασιλεὺς τοῦ κόσμου.

Μπροστὰ σ᾽ ἐκεῖνο τὸ βῆμα θὰ παρουσια-
στοῦν οἱ ὑπόδικοι. Εἴδατε ποτὲ σὲ δικαστή ριο
πῶς ὁ κατηγορούμενος μὲ μάρτυρες καὶ δι-
κη γό ρους, μὲ ὅλη τὴ στάσι τὸ ὕφος καὶ τὰ δά -
 κρυα προσπαθεῖ νὰ ἐξευμενίσῃ τὸ δικαστήριο,
κι ὅταν ὁ δικαστὴς τοῦ μιλήσῃ γλυκὰ νιώθει ἐλ -
πίδα, ἐνῷ ὅταν ὁ δικαστὴς ἢ ὁ εἰσ αγγε λέας μι -
λήσουν αὐστηρὰ τότε τρέμει ἡ καρ διά του; Ἐ -
ὰν τρέμουμε μπροστὰ σὲ ἐ πιγείους δικαστάς,
«ὤ ποῖος φόβος τότε!» (δοξα. ἑσπ. Σαβ. Ἀπόκρ.), ὅταν πα-
ρουσιαστοῦμε μπροστὰ σ᾽ Ἐκεῖνον τὸν ἀδέκα-
 στο «κριτὴν Θεὸν (τῶν) πάντων», «ζώντων καὶ
νεκρῶν» (Ἑβρ. 12,23. Πράξ. 10,42)! Τότε θὰ σταθοῦν μπρο-
στά του οἱ βασιλιᾶδες, οἱ στρατηγοί, οἱ πλού -
σιοι, οἱ ἄσωτοι, οἱ κλέφτες, οἱ ψευδομάρ τυρες,
οἱ ἐπίορκοι, οἱ βλάσφημοι, οἱ μάγοι, οἱ παιδο-
κτόνοι, οἱ ἀχάριστοι, οἱ ἄστοργοι στοὺς γονεῖς,

αὐτοὶ ποὺ διέπραξαν ὄργια…· ὅλοι θὰ βρεθοῦ -
με μπροστὰ στὸ κριτήριο καὶ θὰ τρέμου  με
σὰν τὰ φύλλα ὅταν πνέῃ σφοδρὸς ἄνεμος.

Καὶ ὁ «δικαιότατος Κριτὴς» (ἑσπ. Σαβ. Ἀπόκρ.) θ᾽ ἀ -
νοίξῃ τὰ βιβλία τῶν πεπραγμένων. Εἶνε ψέμα
ἂν κάποιος πῇ πὼς ξέρει τὸ διπλανό του, ὁ ἄν -
 τρας τὴ γυναῖκα του, ἡ γυναίκα τὸν ἄντρα της.
Κάθε ἄνθρωπος εἶνε ἕνα κλειστὸ βιβλίο, ὅπου
τὰ μυστικά του μένουν ἑπτασφράγιστα. Τότε
λοιπὸν «βίβλοι ἀνοιγήσονται, φανερωθήσον -
ται πράξεις» (ἑσπ. Σαβ. Ἀπόκρ.) καὶ συνειδήσεις. Θὰ κρι-
 θοῦν ὄχι μόνο τὰ ἔργα, τὰ ἐξωτερικά μας ἔργα,
ἀλλὰ καὶ τὰ λόγια· τὸ Εὐαγγέλιο λέει, ὅτι θὰ
ἀπολογηθοῦμε γιὰ κάθε «ἀργὸν λόγον» ποὺ
εἴπαμε (Ματθ. 12,36). Καὶ μόνο τὰ ἔργα καὶ οἱ λόγοι;
Καὶ ἡ σκέψι μας ἀκόμα, ναὶ αὐτὰ ποὺ σκέπτεσαι.
Γιατὶ πές μου τί σκέπτεσαι τὴ νύχτα, νὰ σοῦ πῶ
τί εἶσαι. Ὁ Κριτὴς θὰ κρίνῃ μὲ ἀκρίβεια, θὰ ζυ-
 γίσῃ ὄχι μὲ πλάστιγγα ἀλλὰ μὲ ζυγαριὰ φαρμα-
 κείου, ποὺ ζυγίζει καὶ τὸ τελευταῖο δράμι, τὴν τε-
 λευταία οὐγγιά, τὸ τελευταῖο γραμμάριο. Λέει
κάπου τὸ Εὐαγγέλιο ὅτι «καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφα -
λῆς (μας) πᾶσαι ἠριθμημέναι εἰσί» (Ματθ. 10,30). Τί ση-
 μαίνει αὐτό· ὅτι ὁ Κύριος, ὅπως λέει ὁ ἅ γιος
Ἐφραὶμ ὁ Σῦρος, ξέρει καὶ θὰ κρίνῃ μὲ ἀ κρί-
βεια καὶ τοὺς λογισμοὺς ποὺ ἔχουμε μέσα μας.

Ἕνας ἄπιστος ζοῦσε μὲ τὴν ἰδέα ὅτι δὲν ὑ -
πάρχει κόλασι. Μιὰ μέρα ὅμως ἡ ἀπιστία τουκλονίστηκε· βρῆκε κάποιον ἀγράμ ματο, ποὺ ἔ -
σκαβε τὴ γῆ, κι αὐτὸς τοῦ εἶπε· –Λὲς πὼς δὲν
ὑ πάρχει· καὶ ἂν ἕνα τοῖς χιλίοις ὑπάρχῃ; τί γί-
νεται τότε;… Καὶ ὄντως· μπορεῖ ὅλοι νὰ ψεύ-
 δωνται, ἀλλὰ ἕνας δὲν μᾶς εἶπε ψέμα ποτέ, ὁ
Κύριος Ἰησοῦς Χριστός· αὐτὸς μᾶς βεβαιώνει.

* * *Τὸ συμπέρασμα, ἀδελφοί μου. Σήμερα ἡ Ἐκ -
κλησία μᾶς μοίρασε προσκλήσεις. Ὅταν ἔρθῃ
κλῆσι γιὰ δικαστή ριο, σταματᾷς κά θε τι ἄλλο,
προσπαθεῖς νὰ βρῇς μάρτυ ρες ὑ περασπίσε-
ως, πληρώνεις δικηγόρους. Τώρα λοιπὸν πήρα-
 με πρόσκλη σι, καὶ ἔρχεται ἡ ἡμέρα τῆς δίκης,
ἡ ἡμέρα Κυρίου παντοκράτορος (βλ. Πράξ. 2,20. Ἀπ. 16,14).
Μάρτυρες ὑπερασπίσεως καὶ δικηγόροι ἐκεῖ θὰ
εἶνε τὰ ἔργα μας, αὐτὰ καὶ μόνο. Γιά σκέψου· ὑ -
πάρχει ἕνα μάτι ποὺ τὰ βλέπει ὅλα, ἕνα αὐτὶ
ποὺ τ᾽ ἀκούει ὅλα, κ᾽ ἕνα χέρι ποὺ τὰ γράφει ὅλα.

Ἂς πέσουμε σὲ μετάνοια. Καὶ μὲ τὶς λαμ πά - δες ἀναμμένες ὅπως οἱ φρόνιμες παρθένες, ὅ -
ταν ἀκουστῇ ἡ φωνὴ «Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται»
(Ματθ. 25,6), νὰ σπεύσουμε νὰ τὸν ὑποδεχθοῦμε.
Νὰ πέσουμε στὰ πόδια του καὶ νὰ ποῦμε· Χρι-
στέ, ἐλέησόν μας διὰ πρεσβειῶν τῆς ὑπερα -
γίας Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν ἁγίων· ἀμήν.
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