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«Ομιλία εις την Δευτέραν Παρουσίαν του Κυρίου» 
(Αγίου Κυρίλλου, Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων) 

 

Διακηρύττουμε παρουσίαν Χριστού, όχι 

μόνον μίαν, αλλά και δευτέραν πολύ καλλι-

τέραν της προηγουμένης· διότι η πρώτη απο-

τελούσε επίδειξιν υπομονής, ενώ η ερχομένη 

φέρει το στέμμα της θείας Βασιλείας. Πράγ-

ματι στον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν τα 

πάντα, ως επί το πλείστον, είναι διπλά· διπλή 

γέννησις, μία από τον Θεόν προαιωνίως και μία από την 

Παρθένον στους εσχάτους καιρούς· δύο κάθοδοι· μία η αφα-
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νής «ως επί πόκον» και Δευτέρα η ένδοξος και επιφανής, η 

μέλλουσα.  

Κατά την πρώτην παρουσίαν εσπαργανώθη στην φάτ-

νην, στην Δευτέρα «αναβάλλεται(ενδύεται) φως ως ιμάτιον». 

Στην πρώτην «υπέμεινε σταυρόν αισχύνης καταφρονήσας», 

στην δευτέραν θα έλθη δοξαζόμενος, δορυφορούμενος από 

στρατιές αγγέλων. Δεν μένουμε λοιπόν στην πρώτην μόνον 

παρουσίαν, αλλά προσδοκούμε και την δευτέραν…Έρχεται ο 

Σωτήρ όχι για να δικασθεί πάλιν, αλλά για να δικάσει τους 

δικαστάς του· αυτός που προηγουμένως, όταν εκρίνετο, εσι-

ωπούσε, λέγει ύστερα στους παρανόμους, υπενθυμίζοντας 

όσα ετόλμησαν κατα την σταύρωση: «Ταύτα εποίησας και 

εσίγησα». Τότε ήλθε για να εκπληρώσει την Θείαν Οικονο-

μίαν, και εδίδασκε τους ανθρώπους με την πειθώ· τώρα ό-

μως θα αναγκασθούν να τον αναγνωρίσουν ως Βασιλέα 

τους, έστω και χωρίς να το θέλουν… 

«Όταν δε έλθη ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού, 

και πάντες οι άγιοι άγγελοι μετ’ αυτού». Βλέπε, άνθρωπε, 

ενώπιον πόσων θα εμφανισθείς στο κριτήριο.Θα είναι τότε 

παρόν όλο το γένος των ανθρώπων. Αναλογίσου λοιπόν πό-

ση είναι η φυλή των Ρωμαίων· αναλογίσου πόσοι είναι οι 

άλλοι, οι βάρβαροι οι οποίοι ζουν τώρα και πόσοι έχουν τα-

φεί τα τελευταία εκατόν χρόνια· πόσοι ετάφησαν μέσα σε 

χίλια χρόνια· αναλογίσου πόσοι είναι από τον Αδάμ μέχρι 

σήμερα. Μεγάλο πλήθος βέβαια, αλλά και πάλιν μικρόν εί-

ναι· διότι οι άγγελοι είναι περισσότεροι· εκείνοι είναι τα ενε-

νήντα εννέα πρόβατα, η δε ανθρωπότης μόνο το ένα… 

Παρευρίσκεται τότε στο κριτήριο ο Θεός και Πατήρ των 

απάντων, μαζί του θα κάθεται ο Ιησούς Χριστός, θα είναι δε 

παρόν και το Άγιον Πνεύμα· αγγελική σάλπιγγα θα προ-

σκαλέσει όλους εμάς, οι οποίοι θα φορούμε ως ένδυμα τα 



έργα μας. Άραγε δεν οφείλουμε να αγωνιούμε από τώρα; 

Και μη νομίσεις, άνθρωπε, ότι είναι μικρή καταδίκη το να 

κατακριθείς ενώπιον τόσου πλήθους· μήπως δεν προτιμούμε 

πολλές φορές να πεθάνομε, παρά να κατηγορηθούμε από 

φίλους; 

Ας έχομε την αγωνία, λοιπόν, αδελφοί, μη μας καταδι-

κάσει ο Θεός, ο οποίος, αν πρόκειται να μας καταδικάσει, 

δεν έχει ανάγκη από εξέταση ή έλεγχο· μήν πείς ότι την νύ-

κτα όταν επόρνευσα ή έκανα μαγείες ή έπραξα κάτι άλλο, 

και δεν υπήρχε άνθρωπος εκεί. Από την συνείδηση σου κρί-

νεσαι, «μεταξύ αλλήλων των λογισμών κατηγορούντων ή 

και απολογουμένων, εν ημέρα, ότε κρινεί ο Θεός τα κρυπτά 

των ανθρώπων». Σε αναγκάζει να πεις την αλήθεια το φο-

βερό πρόσωπο του Κριτού, ή μάλλον, και αν δεν την πείς, σε 

ελέγχει. Διότι θα αναστηθείς φορώντας τις αμαρτίες σου, ή 

τις αρετές σου· αυτό δήλωσε ο ίδιος ο Κριτής… 

Τι λέγει λοιπόν ο κριτής για την ενδυμασία ή μή των έρ-

γων σου; « Και συνάξουσιν έμπροσθεν αυτού πάντα τα έ-

θνη»· διότι πρέπει τα πάντα νά κλίνουν γόνυ ενώπιον του 

Χριστού, τα επουράνια και τα επίγεια και τα καταχθόνια. 

«Και αφορίσει αυτούς απ’ αλλήλων, ώσπερ ο ποιμήν αφορί-

ζει τα πρόβατα από των ερίφων». Πως διαχωρίζει ο ποιμήν; 

Μήπως ερευνά κάποιο βιβλίο, να μάθει ποιο είναι πρόβατο 

και ποιό ερίφιον;Ή τα διακρίνει από την εμφάνιση; Δεν φα-

νερώνει το μαλλί το πρόβατο, το δε σκληρό και τριχωτό το 

ερίφιο; Έτσι, άν μεν καθαριστείς τώρα από τις αμαρτίες σου, 

έχεις στο εξής τις πράξεις σου ως έριον καθαρό, και η στολή 

σου μένει αμόλυντη, και λέγεις πάντοτε το «εξεδυσάμην τον 

χιτώνα μου, πως ενδύσομαι αυτόν;». Από την ενδυμασία α-

ναγνωρίζεσαι ότι είσαι πρόβατο…Μή γένοιτο όμως κάποιος 

από τους παρόντες να αποβληθεί από την χάρη, ούτε εξαι-



τίας των φαύλων πράξεων του να βρεθεί στα αριστερά τάγ-

ματα των αμαρτωλών. 

Πως, θα πεί κάποιος, θα αποφύγομε το πυρ; Και πως θα 

εισέλθομε στην Βασιλεία; «Επείνασα», λέγει, «και εδώκατε 

μοι φαγείν»· ιδού τρόπος. Δεν χρειάζεται αλληγορία εδώ, 

αλλά να εκτελέσουμε τα λεγόμενα· «επείνασα και εδώκατε 

μοι φαγείν· εδίψησα, και εποτίσατέ με· ξένος ήμην και συνη-

γάγετέ με· γυμνός, και περιεβάλετε με· ησθένησα, και επε-

σκέψασθέ με· εν φυλακή ήμην, και ήλθετε πρός με». Εάν τα 

πράξεις αυτά, θα συμβασιλεύσεις· εάν όμως δεν τα πράξεις, 

θα κατακριθής. Άρχισε λοιπόν από τώρα να τα εργάζεσαι 

αυτά, και επίμενε στην πίστη, για να μην αποκλεισθείς έξω, 

αναβάλλοντας να αγοράσεις έλαιον σαν τις μωρές παρθέ-

νους· μη ξεθαρρευθείς επειδή απλώς κρατείς την λαμπάδα, 

αλλά διατήρησέ την αναμμένην. Ας λάμψει το φώς των κα-

λών έργων σου ενώπιον των ανθρώπων, και μη βλασφημεί-

ται εξαιτίας σου ο Χριστός. Φόρεσε ένδυμα αφθαρσίας, δια-

πρέποντας στα καλά έργα… 

Είθε ο Θεός των όλων να σας διαφυλάξει όλους, ώστε να 

διατηρείτε στη μνήμη σας τα σημεία της συντέλειας του κό-

σμου και να μείνετε ακατανίκητοι από τον Αντίχριστο. Έ-

μαθες τα σημεία του πλάνου που πρόκειται να έλθει· έλαβες 

τις αποδείξεις του αληθινού Χριστού, του κατερχομένου φα-

νερά από τους ουρανούς. Τον μεν ένα, τον ψεύτικο, απόφυγέ 

τον. Τον δε άλλον, τον αληθινό, προσδόκα τον. Έμαθες τον 

τρόπν, πως στην Κρίση θα καταταγείς στα δεξιά του. Τήρησε 

αυτά που σου εμπιστεύθηκε ως παρακαταθήκη ο Χριστός, 

διαπρέποντας σε έργα αγαθά, ώστε να παρουσιαστείς με 

παρρησίαν ενώπιον του Κριτού και να κληρονομήσεις τη 

Βασιλεία των Ουρανών. 
 


