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 Η σηµερινή Ευαγγελική περικοπή, έχει σαν κεντρικό θέµα 
τη Μέλλουσα Κρίση. Ο Θεός καλεί τους δίκαιους να εισέλθουν στη 
βασιλεία πού έχει προετοιµάσει γι ̉αυτούς από καταβολής κόσµου. 
Αυτό σηµαίνει πως ο Θεός, προτού ακόµα δηµιουργήσει τον άν-
θρωπο, είχε προετοιµάσει την βασιλεία γι ̉ αυτόν. Πρωτού πλάσει 
τον Αδάµ ήταν όλα φτιαγµένα για τη ζωή του στον Παράδεισο. 
Μετά ο Θεός οδήγησε τον Αδάµ στη βασιλεία αυτή , κι η βασιλεία 
αυτή συµπληρώθηκε. 
 Ο Κριτής κάλεσε τους δικαίους στη βασιλεία Του κι αµέσως 
µετά εξήγησε γιατί τους τη χαρίζει: «ἐπείνασα γάρ, καί ἐδώκατέ 
µοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καί ἐποτίσατέ µε, ξένος ἤµην, καί συνηγά-
γετέ µε, γυµνός, καί περιεβάλετέ µε, ἠσθένησα, καί ἐπισκέψασθέ 
µε, ἐν φυλακῇ ἤµην, καί ἤλθετε πρός µε» (Ματθ. κε′ 35-37). Γιατί 
πείνασα και µου δώσατε να φάω, δίψασα και µου δώσατε νερό, 
ήµουν ξένος και σεις µε φιλοξενήσατε στο σπίτι σας, ήµουν γυµ-
νός και µε ντύσατε, αρρώστησα και µε επισκεφθήκατε, ήµουν στη 
φυλακή και σεις ήρθατε να µε δείτε. Ακούγοντας αυτή την θαυµά-
σια εξήγηση, οι δίκαιοι ζήτησαν δισταχτικά και ταπεινά από τον 



βασιλιά να τους πεί πότε τον είδαν πεινασµένο και διψασµένο, 
γυµνό και άρρωστο και πότε τα έκαναν όλα αυτά σ̉ Εκείνον. Και 
στην ερώτηση αυτή ο βασιλιάς έδωσε πάλι την θαυµάσια αυτή 
απάντηση: «Ἀµήν λέγω ὑµῖν, ἐφ̉ ὅσον ἐποιήσατε ἑνί τούτων τῶν 
ἀδελφῶν µου τῶν ἐλαχίστων, ἐµοί ἐποιήσατε» (Ματθ. κε′ 40). Αφού 
όλα αυτά τα εκάµατε στους ελάχιστους και ταπεινούς αδελφούς 
µου, είναι σα να τα εκάµατε σ̉ εµένα τον ίδιο. 
 Όλη αυτή η ερµηνεία έχει δύο όψεις, µια εξωτερική και µια 
εσωτερική. Η εξωτερική ερµηνεία είναι σαφής στον καθένα. Εκεί-
νος που τρέφει τον πεινασµένο, ξεδιψάει τον διψασµένο, ντύνει 
τον γυµνό και στεγάζει τον άστεγο, επισκέπτεται τους αρρώστους 
και τους φυλακισµένους, είναι σα να τα κάνει όλα αυτά στον ίδιο 
τον Κύριο. Αναφέρεται και στην Παλαιά Διαθήκη σχετικά πως 
«δανείζει Θεῷ ὁ ἐλεῶν πτωχόν, κατά δέ τό δόµα αὐτοῦ ἀνταποδώ-
σει αὐτῷ» (Παρ. ιθ′ 17). Εκείνος που ελεεί τον φτωχό, είναι σα να 
δανείζει τον Θεό, που ανάλογα µε το τι έδωσε, θα του ανταπο-
δώσει. 
 Ο Κύριος µέσα από εκείνους που ζητούν την βοήθειά µας, 
δοκιµάζει τις καρδιές µας. Ο Θεός δε χρησιµοποιεί τίποτα δικό µας 
για λογαριασµό Του. Δεν έχει ανάγκη από τίποτα. Εκείνος που 
δηµιούργησε το ψωµί, δεν µπορεί να πεινάσει. Εκείνος που δηµι-
ούργησε το νερό, δε γίνεται να διψάσει. Αυτός που ντύνει την κτίση 
ολόκληρη δεν µπορεί να είναι γυµνός, ούτε και ν̉ αρρωστήσει αυ-
τός που είναι η πηγή της υγείας. Ούτε και γίνεται να αιχµαλωτι-
στεί ο Κύριος των κυρίων. 
 Ο Θεός ζητά από µας να δίνουµε ελεηµοσύνη, ώστε µ̉ αυτόν 
τον τρόπο να µαλακώσουν οι καρδιές µας, να γίνουν πιο σπλαχ-
νικές. Θα µπορούσε ο Θεός µε την παντοδυναµία Του, να κάνει δια 
µιάς όλους τους ανθρώπους πλούσιους, χορτασµένους, ντυµένους 
κι ευχαριστηµένους. Αλλά αφήνει τους ανθρώπους να δοκιµάζον-
ται έτσι ώστε ο άνθρωπος µέσα από τα δικά του βάσανα να κατά-
νοήσει και τους άλλους, µε την ταπείνωσή του να κατανοήσει και 
την ταπείνωση των άλλων. Ο Θεός ζητά από µας να γίνουµε 
ελεήµονες, να έχουµε πάνω απ ̉όλα έλεος. Γνωρίζει πως το έλεος 



είναι ο τρόπος για να αποκαταστήσει ο άνθρωπος την πίστη στο 
Θεό, την ελπίδα στον Θεό και την αγάπη για τον Θεό. 
 Η δεύτερη, η εσωτερική ερµηνεία, έχει να κάνει µε τον Χρι-
στό µέσα µας. Σε κάθε καθαρή σκέψη που έχουµε στο νου µας, σε 
κάθε ευγενικό συναίσθηµα της καρδιάς µας και σε κάθε υψηλή φι-
λοδοξία κι επιθυµία της ψυχής µας για την επίτευξη του αγαθού, ο 
Χριστός αποκαλύπτεται µέσα µας µε τη δύναµη του Αγίου Πνεύ-
µατος. Όλες αυτές τις αγνές σκέψεις, τα ευγενικά συναισθήµατα 
και τις υψηλές φιλοδοξίες, τις ονοµάζει ελαχίστους αδελφούς Του. 
Τα ονοµάζει έτσι όλα αυτά επειδή βρίσκονται µέσα µας σε µια 
ασήµαντη µειονότητα σε σύγκριση µε τους µεγάλους εσωτερικούς 
αγρούς που είναι γεµάτοι πάθη, αµαρτία και κακία. 
 Αν ο νους µας πεινάει για τον Θεό και τον ταΐσουµε, είναι 
σα να τρέφουµε τον Χριστό µέσα µας. Αν η καρδιά µας είναι γυµνή 
από κάθε αγαθό και ευγενικό πράγµα που ανήκει στον Θεό και 
την ντύσουµε, είναι σα να ντύσαµε τον Χριστό µέσα µας. Αν η ψυ-
χή µας είναι άρρωστη και φυλακισµένη από την κακή µας ζωή και 
τα κακά µας έργα, και το αντιληφθούµε αυτό, και την «επισκε-
φτούµε» αλλάζοντας ζωή και κάνοντας πνευµατικό αγώνα, τότε 
είναι σα να επισκεφθήκαµε τον Χριστό µέσα µας. 
 Λόγω των αµαρτιών και των παθών µας, ο δίκαιος άνθρω-
πος µέσα µας είναι πολύ πολύ µικρός, ενώ ο αµαρτωλός εαυτός 
µας είναι ένας πραγµατικός Γολιάθ. Ο δίκαιος άνθρωπος µέσα µας 
είναι ο µικρός, ο ελάχιστος αδελφός του Κυρίου. Αν προστατέ-
ψουµε τον δίκαιο άνθρωπο µέσα µας· αν τον ελευθερώσουµε από 
την αµαρτία και τα πάθη· αν τον ενισχύσουµε και τον βγάλουµε 
στο φώς µε την µετάνοια και την εξοµολόγηση· αν τον σηκώσουµε 
ψηλότερα από τον αµαρτωλό µε τον πνευµατικό αγώνα και την 
ταπείνωση, τότε θα ονοµασθούµε ευλογηµένοι και στην τελευταία 
Κρίση θα ακούσουµε τα λόγια του Κυρίου, «Δεῦτε οἱ εὐλογηµένοι 
τοῦ Πατρός µου, κληρονοµήσατε τήν ἡτοιµασµένην ὑµῖν βασιλεί-
αν ἀπό κατάβολῆς κόσµου» (Ματθ. κε′ 34). Αµήν. 

Άγιος  Νικόλαος Βελιμίροβιτς 
Αρχιεπίσκοπος Αχρίδος 

 



«Ἀμήν λέγω ὑμῖν, ἐφ̉ ὅσον ἐποιήσατε ἑνί τούτων τῶν 
ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοί ἐποιήσατε» (Ματθ. κε′ 40). 

 
 

Διάλεξε ο Κύριος µιά απερίγραπτου κάλλους και επιβλητι-
κότητας εικόνα, ένα πανόραµα ασύλληπτου µεγαλείου, γεµάτο 
από τρόµο κι ανακούφιση, για να µιλήσει για τον «άλλο»: τον φίλο, 
τον εχθρό, τον πλησίον, όπως ωραιότατα τον χαρακτηρίζει η Εκ-
κλησία. Η «εικόνα» αυτή η πολύτιµη είναι η από µέρους Του 
περιγραφή της εσχάτης κρίσεως. Λόγια απλά που σταλάζουν βάλ-
σαµο στις «πεφορτισµένες» καρδιές· … 

…Ο γλυκύς Ναζωραίος, ο Θεός που «φόρεσε» παντοτινά την 
ανθρώπινη σάρκα, µε τα πιό πάνω λόγια Του ένα επιθυµεί να κη-
ρύξει: «Ο άνθρωπος είναι η Αγάπη· αν Με γυρεύεις, λοιπόν, στο 
πρόσωπό του θα Με βρείς!» 
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