
Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡ τελευταία ἡ -
μέρα τοῦ ἔτους. Ἀπὸ αὔριο ἕνα ἄλλο ἔτοςἀνατέλλει. Καὶ τὴν ὥρα αὐτή, καθὼς βλέπου-

με τὸ νέο ἔτος νὰ κρούῃ τὴ θύρα μας καὶ τὸ
λῆγον νὰ σπεύδῃ πρὸς ἔξοδο, πολλὲς σκέψεις
καὶ ποικίλα συν  αισθήματα γεννῶνται στὴν
ψυ χή μας. Σὰν νὰ βρισκώμαστε στὸν σιδη ρο-
δρο  μι κὸ στα θμὸ καί, ἐνῷ ἕνα τραῖνο πλησιά-
ζει γε μᾶτο κόσμο, τὸ ἄλ λο κατάφορ  το ἀπὸ τὰ
πεπρα γμένα τοῦ ἡμερολογίου μας καὶ ἄλ λα
φορτία ἀ να χωρεῖ· τὸ ἕνα τὸ ὑποδεχόμαστε,
τὸ ἄλλο τὸ ἀποχαιρετοῦμε μὲ συγκίνησι.Καινούργιος χρόνος! Τί θὰ μᾶς φέρῃ ἆρα-γε; τί κουβαλᾷ στὰ «βαγόνια» του (στοὺς μῆ -
νες, τὶς ἑβδομάδες, τὶς ἡμέρες); χα ρὲς ἢ λύ-
πες; εὐ τυχία ἢ δυστυχία; ζωὴ ἢ θάνατο; εἰ ρή-
νη ἢ πό λεμο; Τὸν ὑποδεχόμαστε μὲ ἐλπίδα
καὶ εὐ χές, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ἀνησυχία ἐ κείνη
ποὺ χαρακτηρίζει πάντοτε κάθε τι τὸ ἄγνω-
 στο καὶ ἀδοκίμαστο. Ποιός μπορεῖ νὰ μιλήσῃ
γι᾽ αὐτὰ τὰ πράγματα μὲ βεβαιότητα;Κανείς δὲν γνωρίζει τὸ μέλλον. Πέπλος μυ-
στηρίου τὸ καλύπτει κ᾽ ἐμποδίζει τὸν ἄν θρω-
πο νὰ τὸ δῇ. Μόνο ὁ Θεός, «ὁ καιροὺς καὶ χρό-
 νους ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ θέμενος» (ἀπολυτίκ. Ἰνδίκτ.·
βλ. Δαν. 2,21), ἐκεῖνος δηλαδὴ ποὺ ὁρίζει κ᾽ ἐξουσι -
άζει χρόνους καὶ καιρούς, αὐτὸς μόνο γνωρί -
ζει τὸ μέλλον. Τὸ κρατεῖ ἄγνωστο, κεκαλυμ-
μέ  νο· καὶ μόνο ὅταν θέλῃ τὸ ἀποκαλύπτει σὲ
ἐκλεκτὰ ὄργανά του, τοὺς ἁγίους προφή τας,
τοὺς ὁποίους φωτίζει τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο.

Γιὰ ἐ μᾶς πάντως τὸ μέλλον εἶνε ἀπροσπέ-
λαστο, σκοτεινό. Ἐ κεῖνο ποὺ γνωρίζουμε, ποὺ
κρατοῦμε ἤδη στὸ χέρι, εἶνε τὸ παρόν, αὐτὸ
ποὺ ζοῦμε σήμερα· καὶ αὐτὸ μποροῦμε νὰ ἐ -πωφεληθοῦ με. Καὶ τὸ παρὸν ὅμως, ποὺ νομί-
ζουμε ὅτι τὸ κατέχουμε, πόσο ἆραγε τὸ γνω-
ρί ζουμε καὶ πόσοι ἀπὸ μᾶς τὸ κατανοοῦ με
σωστά; Τὸ παρόν, ὅ,τι ζοῦμε τώρα, ἔχει ῥίζες·
εἶ νε ἡ κατάληξι μιᾶς ἀκολουθίας ἡ ὁποία ἄρ -
χισε πιὸ μπροστά, δηλαδὴ στὸ παρελθόν.

Πρέπει ἑπομένως νὰ κινηθοῦμε ἀντιστρό-
φως· ζητών τας δηλαδὴ φῶς γιὰ τὸ ἀβέβαιο
μέλλον, νὰ γυρίσου με στὸ βέβαιο παρόν· καὶ
γιὰ νὰ κατανοήσουμε καὶ ἀξιολογήσουμε σω-
στὰ τὸ παρόν, χρειάζεται νὰ πᾶμε πίσω, στὶς
καταβολές του, νὰ μελετήσουμε τὸ παρελθόν.
Καὶ πράγματι τὸ παρελθόν, μὲ τὸ καταστάλα -
γμα τῆς πεῖρας καὶ τὰ διδάγματα ποὺ χαρίζει
τὸ πέρασμα τοῦ χρόνου, μπορεῖ νὰ γί νῃ ὁ
καλὸς διδάσκαλός μας στὴ ζωή.

Σήμερα λοιπόν, ποὺ βρισκόμαστε στὴν τε-
λευταία ἡμέρα τοῦ ἔτους, ἐλᾶτε νὰ ῥίξουμεἕνα βλέμμα στὸ χρόνο ποὺ πέρασε.Δύο πράγματα ἔχουμε χρέος· πρῶτον νὰ
εὐ χαριστήσουμε τὸν Κύριο, καὶ δεύτερον νὰ
κά νουμε ἕναν ἀπολογισμό.

* * *⃝ Πρῶτα - πρῶτα λοιπὸν νὰ εὐχαριστήσουμε
τὸν οὐράνιο Πατέρα γι᾽ ὅλα ὅσα ἡ πρόνοιά
του εὐδόκησε ἢ ἐπέτρεψε νὰ συμβοῦν, γιὰ
τὰ εὐχάριστα ἀλλὰ καὶ τὰ δυσάρεστα, ποὺ
μᾶς ἦρθαν στὴν προσωπική, τὴν οἰκογενεια-
κή, τὴν κοινωνικὴ καὶ τὴν ἐθνική μας ζωή. Νὰ
τὸ ἐξηγήσουμε αὐτὸ σαφέστερα.

Νὰ τὸν εὐχαριστήσουμε γιὰ ὅλα τὰ εὐχά-ριστα. Ποιά ἦταν τὰ εὐχάριστα ποὺ ἀπολαύ-
σαμε τὸ ἔτος ποὺ ἔκλεισε; Πολλὰ καὶ διάφο-
ρα. Ἄλλοι, οἱ περισσότεροι ἀπὸ μᾶς, νὰ τὸν
εὐ χαριστήσουμε γιὰ τὴν ὑγεία, γιατὶ μᾶς κρά-
τησε ὄρθιους καὶ –ἐκτὸς ἀπὸ κάποιες μικρο-
αδιαθεσί ες– δὲν ἄφησε νὰ πέσουμε στὸ κρε-
βάτι· μικρὸ εἶν᾽ αὐτό; Ἄλλοι, γιατὶ μᾶς ἔδω-
σε καὶ δοκιμάσαμε κάποια μεγάλη χαρὰ μέσα
στὸ σπίτι μας, ὅπως εἶνε π.χ. ὁ γάμος τοῦ παι-
διοῦ μας, τῆς κόρης μας, τοῦ ἐγγονοῦ μας οἱ
γεροντότεροι· γεγονὸς ποὺ ἔλυσε ἕνα σοβα -
ρὸ οἰκογενειακὸ πρόβλημα ποὺ τοὺς βασάνι-
ζε. Ἄλλοι, γιατὶ τοὺς ἔδωσε δουλειά, εὐκαιρί -
ες νὰ ἐρ γαστοῦν, εἴτε σὲ ἐπιχειρήσεις ἄλλων
ὡς ὑ πάλληλοι εἴτε σὲ δική τους ἐργασία. Ἄλ -
λοι, γιατὶ τοὺς προστάτευσε ἀπὸ διαφόρους
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κινδύνους. Καὶ ὅλοι πρέπει νὰ εὐχαριστήσου -
με τὸ Θεό, γιατὶ παρ᾽ ὅλες τὶς «ἀκοὲς πολέ-
μων» (24,6. Μᾶρκ. 13,7) καὶ τὶς ἐξωτερικὲς ἀπειλὲς καὶ
παρενοχλήσεις, διατηρήθηκε ἡ εἰρήνη, δὲν
χύ θηκε αἷμα ὅπως συνέβη ἄλλοτε· δὲν ἄφη-
σε νὰ ἐμ πλακοῦμε σὲ ἁψιμαχίες ἢ ἐκ τοῦ συ-
στάδην συγκρούσεις μὲ τοὺς ὄχι καλοὺς γεί-
τονές μας. Ἄκουσε τὶς προσευχὲς μανάδων,
συζύγων, ἀδελφῶν καὶ πρὸ παντὸς ἀθῴων
παιδιῶν, καὶ δὲν ἐπέτρεψε ὁ πανάγαθος Κύ-
ριος νὰ δοκιμασθῇ ἡ πατρίδα μας περνώντας
μέσα ἀπὸ φλόγες ἐπιγείου κολάσεως, ἑνὸς
πολέμου δηλαδή. Γι᾽ αὐτὲς καὶ ἄλλες πολλὲς
–εἴτε φανερὲς εἴτε καὶ ἀφανεῖς– εὐεργεσί ες,
ποὺ ἀπολαύσαμε κατὰ τὸ περασμένο ἔ τος,
νὰ Τὸν εὐχαριστήσουμε θερμά.

Πρέπει ὅμως νὰ τὸν εὐχαριστήσουμε ἀκό-
μη καὶ γιὰ τὰ θλιβερὰ γεγονότα τῆς ζωῆς μας.
Ἀλλὰ ἐδῶ ἀκούω ἀμέσως τὴν ἀντίρρησι·

–Μὰ πῶς νὰ γίνῃ αὐτό; Πρέπει δηλαδὴ νὰ
τὸν εὐχαριστή σουμε καὶ γιατὶ ἀρ ρωστήσαμε
καὶ πήγαμε στὸ νοσοκομεῖο, ἢ γιατὶ πάθαμε
ζημιὰ στὶς καλλέργειες ἢ στὴν ἐπιχείρησι ἢ
στὸ ἁμάξι, ἢ γιατὶ κλάψαμε τὸ θάνατο καὶ κη-
δέψαμε ἀγαπητά μας πρόσωπα;… Καὶ γιὰ τὶς
ἀρρώστιες λοιπόν, τὶς ζημιὲς καὶ γιὰ τὸ θάνα -
το πρέπει νὰ εὐχαριστήσουμε; Δύσκολο!

Ναί, νὰ εὐχαριστήσουμε. Καὶ μάλιστα γιὰτοὺς ἑξῆς δύο λόγους. Πρῶτον, διότι τὸ κα -
κὸ ποὺ μᾶς συνέβη μποροῦσε νὰ εἶνε μεγα-
λύτερο καὶ ἐ πιβλαβέστερο, ἀλλὰ ἡ θεία Πρό-νοια τὸ περι ώρισε καὶ δὲν ἄφησε νὰ δοκιμα-
στοῦμε σκληρότερα. Καὶ δεύτερον, διότι καὶ
τὰ δυσάρεστα, θεωρούμενα ὑπὸ τὸ πνευμα-
τικὸ πρῖσμα τοῦ Εὐαγγελίου, εἶνε κι αὐτὰ ἐκ -δηλώσεις τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ· εἶνε κι αὐ τὰ
εὐεργεσίες, ὅσο καὶ ἂν μᾶς λυποῦν καὶ μᾶς
πικραίνουν. Πικρὸ εἶνε τὸ κινίνο, ἀηδιαστι κὸ τὸ
καθάρσιο, δύσκολη ἡ ἐξέτασι, ὀδυνηρὴ ἡ χει-
ρουργικὴ ἐπέμβασι. Εἶνε ὅμως ὠφέλιμα καὶ
σωτήρια γιὰ τὴν ὑγεία μας. Ὅ,τι εἶνε λοιπὸν
γιὰ τὴ σωματική μας ὑγεία τὰ πικρὰ ἢ ἀηδια-
στικὰ φάρμακα καὶ οἱ δύσκολες καὶ ὀδυνηρὲς
ἐγχειρήσεις, αὐτὸ εἶνε γιὰ τὴν ψυχή μας καὶ
ὅλα τὰ λυπηρὰ ποὺ μᾶς βρίσκουν. Οἱ θλίψεις
εἶνε τὸ καθάρσιο τῆς ψυχῆς· χωρὶς αὐτὲς ἡ
ψυχὴ δὲν καθαρίζεται.

Γι᾽ αὐτὸ ἂς εὐχαριστήσουμε τὸ Θεὸ ἐξ ἴ -
σου γιὰ τὰ δυσάρεστα ὅπως καὶ γιὰ τὰ εὐχά-
ριστα, διότι καὶ μὲ τὰ δύο μᾶς εὐεργετεῖ.
⃝ Τὸ δεύτερο τώρα χρέος μας, εἶνε νὰ κάνου -
με ἕναν ἀπολογισμὸ τοῦ ἔτους ποὺ ἀπέρχε-
ται. Ὅπως ὁ ἔμπορος στὸ τέλος τοῦ ἔτους
«κλείνει» μὲ ἰσολογισμὸ τὰ λογιστικὰ βιβλία

του, ἀθροίζει τὰ ποσά, καὶ βλέπει πόσο ζη-
μιώθηκε ἢ πόσο κέρδισε, ἔτσι κ᾽ ἐμεῖς πρέπει
νὰ μετρήσουμε τί κερδίσαμε καὶ τί χάσαμε τὴ
χρονιὰ αὐτή.Κέρδη γιὰ τὴν ψυχὴ εἶνε οἱ ἀγαθοεργίες, οἱ
ἐ λεημοσύνες, οἱ προσευχές, ἡ νηστεία, ἡ ἄ -
σκησι, ἡ μελέτη τῆς Γραφῆς καὶ τῶν ἄλλων ἱ -
ερῶν βιβλίων, ἡ ἐπίγνωσι τῆς ἁμαρτωλότη-
τος, ἡ ἀγάπη, ἡ συγχωρητικότης, ἡ μετάνοια.Ζημιὲς τῆς ψυχῆς εἶνε τὰ ἁμαρτήματα ποὺ
διαπράξαμε τὸν περασμένο χρόνο «ἐν λόγῳ,
ἐν ἔργῳ, ἐν διανοίᾳ». Προσοχὴ ἰδίως στὰ «ἐν
διανοίᾳ», ποὺ συχνὰ διαφεύγουν.

Ἂς ἐξετάσουμε λοι πὸν πῶς περάσαμε τὶς
365 ἡμέρες τοῦ ἔτους. Ἐὰν τὸν περασμένο
χρόνο ἔχουμε κάνει καλὴ πρόοδο, τότε εἴμα-
στε εὐτυχεῖς. Ἐὰν ὅμως ἡ συνείδησί μας μαρ-
τυρῇ ὅτι οἱ ἡμέρες μας πέρασαν μέσα στὴ μα-
ταιότητα, σὲ μιὰ τέτοια περίπτωσι εἴμαστεδυστυχισμένοι, γιατὶ ἀφήσαμε νὰ μᾶς φύγῃ ὁ
χρόνος ἀνεκμετάλλευτος.

Ἕνας αὐτοκράτορας εἶχε τὴν καλὴ συνή-
θεια, κάθε βράδυ νὰ ἐξετάζῃ τὸν ἑαυτό του·
καὶ ἂν εὕρισκε ὅτι δὲν ἔκανε κανένα καλό,
τότε λυπόταν καὶ ἔλεγε· «Ἀλλοίμονο, ἔχασα
τὴν ἡμέρα». Θεωροῦσε χαμένη τὴν ἡμέρα
ποὺ δὲν ἔκανε κανένα καλό.

Ἐκεῖνο, ποὺ ἔκανε ὁ αὐτοκράτορας αὐτὸς
κάθε βράδυ, ἐμεῖς ἂς τὸ κάνουμε τὸ τελευ-
ταῖο αὐτὸ βράδυ τοῦ ἔτους. Ἂς ἐξετάσουμε
λεπτομερῶς τὴ ζωή μας· καὶ ἂν βροῦμε ὅτι τὸ
περασμένο ἔτος εἴχαμε διαπράξει διάφορα
ἁμαρτήματα, ἂς κλάψουμε γι᾽ αὐτά, γιατὶ χα-
ρίσαμε τὶς ἡμέρες τῆς ζωῆς μας στὸ σατανᾶ·
καὶ ἂς ἀποφασίσουμε νὰ μὴν τὸ ξαναπάθου-με τὸ νέο ἔτος.

* * *
Μὲ τέτοια ἀπόφασι νὰ ξεκινήσουμε, ἀδελ-

φοί μου, τὸ νέο ἔτος. Νὰ σκεπτώμαστε ὅτιαὐ τὴ ἡ ζωή μας εἶνε σὰν ἕνα ὄνειρο. Ὄνειρο
ὁ πλοῦτος, ὄνειρο ἡ δόξα, ὄνειρο οἱ χαρὲς
καὶ ἀπολαύσεις, ὄνειρο τὰ πάντα. Ν᾽ ἀναλο-
γιστοῦμε, ὅτι μόνο μιὰ φορὰ θὰ ζήσουμε σ᾽
αὐτὴ τὴ γῆ, κ᾽ ἔπειτα θὰ σβήσουμε ὅπως σβή-
νουν τὰ πυροτεχνήματα, οἱ ῥουκκέττες.

Ἂς εὐχαριστήσουμε τὸ Θεό, ποὺ μᾶς ἀξίω-
σε νὰ περάσουμε καὶ τὸ ἔτος αὐτό. Κι ἂς τὸν
παρακαλέσουμε, τὸ νέο ἔτος νά ᾽νε πλούσιο
σὲ ἔργα μετανοίας, εὐσεβείας καὶ ὀρθοδόξουπίστεως. Καὶ ὁ Κύριος εἴθε νὰ εὐλογῇ ἐσᾶς,
τὶς οἰκογένειές μας καὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν
μας παρέχων πλούσια τὰ ἐλέη Του.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπὸ τὸ χειρόγραφο ὁμιλίας, ἡ ὁποία ἔγινε σὲ ἄγνωστο ἱ. ναὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας τὴν Κυριακὴ 31-12-1939.Ἀνάγνωσις, μεταφορὰ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα, στοιχειοθεσία καὶ ἀναπλήρωσις 23-11-2020.
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Φοβερὸ νόσημα τῆς ψυχῆς, ἀγαπητοί μου,ὁ φθόνος! Πῶς ἐκδηλώνεται; Πολλοί, ὅ -
ταν δοῦν στὸν ἄλλο προτερήματα ἢ πλεονε-
κτήματα, χαρίσμα τα ποὺ αὐτοὶ δὲν ἔχουν ἢ ἐ -
ὰν ἔχουν τὰ ἔ χουν σὲ μικρότερο βαθμό, λυ-ποῦνται· δὲν μπο ροῦν ν᾽ ἀναγνωρίσουν ἀνω-
τερότητα, νὰ παραδεχτοῦν τὴν ὑπεροχὴ καὶ
τὰ προσόντα του, νὰ τὸν συγχαροῦν, νὰ τὸν
καμαρώσουν μὲ ἀδελφικὴ ἁπλότητα.

Καὶ εἶνε φοβερὸ τὸ νόσημα αὐτό, γιατὶ κα-
ταστρέφει τὴν ἀ γάπη, πα  γώνει τὴν κοινωνία,
ἀνακόπτει κάθε συνεργασία καὶ πρόοδο, χω-
ρίζει ἀδέρφια, ματαιώνει καὶ καταστρέφει ἔρ -
γα μεγάλα, ματώ νει πολλὲς φο ρὲς τὴ γῆ μὲ
τὸ αἷμα ἀθῴων. * * *

Τὸ νόσημα αὐτό, ἀδελφοί μου, ὁ ἀπόστο-
λος Παῦλος ὡς ἄ ριστος ψυχίατρος διέκρινε
ὅτι ὑπῆρχε στὶς καρδιὲς μερικῶν Χριστιανῶν
–στὴν Κόρινθο περισσότερο, στὴν Ἔφεσο λι-
γώτερο– καὶ μὲ τὶς θεόπνευστες συμβουλές
του σπεύδει νὰ τὸ θεραπεύσῃ, νὰ τὸ ξερριζώ -
σῃ. Ὡς φάρμακο κατὰ τῆς ψυχικῆς αὐτῆς νό-
σου ὁ ἀπόστολος ὑποδεικνύει τὴν χριστια-νικὴ θεώρησι τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων· ὅ -
τι, δηλαδή, τὰ διάφορα χαρίσματα, ποὺ βλέ-
πουν οἱ Χριστιανοὶ στοὺς ἀδελφούς τους, δὲν
εἶνε δικά τους, ἰδιοκτησία τους· δὲν ἀ γοράστη  -
καν ἀπ᾽ αὐ τούς, τοὺς δόθηκαν ὄχι ὡς ἀ μοιβὴ
τῆς ἀξίας τους καὶ τῶν ἀρετῶν τους, ἀλλὰ χο-
ρηγήθηκαν μὲ σοφία καὶ δικαιοσύνη ἀπὸ τὸν
Χριστό· εἶνε δωρεὰ τοῦ Χριστοῦ. Καὶ δόθηκανμὲ τὸ σκοπὸ νὰ βοηθηθῇ ἡ κοινωνία, γιὰ νὰ
ζήσῃ τὸ σῶμα, νὰ ἐξ υπη ρετηθῇ τὸ σύνολο, τὸ
πλήρωμα τῆς Ἐκ κλησί ας.

Αὐτὸ τὸ νόημα ἔχουν τὰ λόγια τοῦ ἀ ποστό  -
λου ποὺ ἀκοῦμε στὸ σημερι νὸ ἀνάγνωσμα·
«Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ μέ-

τρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ… Καὶ αὐ τὸς ἔ -
δωκε τοὺς μὲν ἀποστό λους, τοὺς δὲ προφή-
τας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας
καὶ διδασκάλους, πρὸς τὸν καταρτι σμὸν τῶν
ἁ γίων εἰς ἔργον δι ακονίας, εἰς οἰ κοδομὴν τοῦ
σώματος τοῦ Χριστοῦ» (Ἐφ. 4,7,11-12), δηλαδή· Στὸν
καθένα ἀπὸ μᾶς δόθηκε ἡ χάρις στὸ μέτρο
ποὺ ἤ θελε ὁ δωρεοδότης Χριστός… Καὶ αὐ -
τὸς ἔ δωσε ἄλ λοι μὲν νά ᾽νε ἀ πό στολοι, ἄλ λοι
νά ᾽νε προ φῆτες, ἄλλοι νά ᾽νε εὐαγγελισταί,
καὶ ἄλλοι νά ᾽νε ποιμένες καὶ διδάσκαλοι, γιὰ
νὰ ὠφελοῦνται καὶ τελειοποιοῦνται οἱ πιστοὶ
μὲ τὸν ἁ γιασμὸ τοῦ σώμα τος τοῦ Χριστοῦ,
δηλαδὴ τῆς Ἐκκλησίας του.

Ὥστε, σύμφωνα μὲ τὴ διδασκαλία τοῦ ἀπο-
στόλου Παύ λου, ἂν ὑπάρχουν εἴτε μέσα στὴν
Ἐκκλησία εἴ τε μέσα στὴν κοινωνία ἄτομα ποὺ
διακρίνονται γιὰ ἰδιαίτερα χαρίσματα (π.χ. γιὰ
εὐφυΐα, σύνεσι, διάκρισι, δύναμι, εὐφράδεια,
ῥητορεία κ.λπ.), αὐ τοὶ εἶνε ὑ πη ρέται τοῦ Θε-
οῦ καὶ τοῦ λαοῦ· ἔρ γ ο τους εἶνε νὰ θέσουν τὰχαρίσματά τους στὴ διάθεσι τοῦ συν όλου, νὰ
ἐξυπηρετηθῇ τὸ κοινὸ καλό. Θέλετε μερικὰ
παραδείγματα χαρισμάτων;� Εἶνε λοιπὸν ῥήτορες καὶ ἔχουν τὴ δύνα-
μι νὰ συναρπάζουν μὲ τὸ λόγο τους τὰ πλή-
θη; Ἔχουν ὑποχρέωσι νὰ χρησιμοποιήσουν
τὸ ῥητορικό τους χάρισμα μὲ τέτοιο τρόπο,
ὥστε νὰ κεντρίσουν τὸ ἐν διαφέρον τῶν ἀν -
θρώπων γιὰ τὰ ὄντως ὑψηλὰ καὶ ὡ ραῖα. Ἀλ -
λοί μονο ἂν σιωπήσουν! ἂν κλείσουν τὸ στό-
μα τους, τότε θὰ ἔχῃ ἐφαρμογὴ σ᾿ αὐτοὺς τὸ
«Οὐαί μοί ἐστιν ἐὰν μὴ εὐαγγελίζωμαι» (Α΄ Κορ.
9,16), ἀλλοίμονό μου δηλαδὴ ἐὰν δὲν εὐαγγελί -
ζω μαι, ἐὰν δὲν κηρύττω τὴν καλὴ ἀγ γελία ὅ -
 τι ἡ σωτηρία τοῦ κόσμου εἶνε μόνο ὁ Ἰησοῦς
Χριστός. Καὶ ἀντιθέτως· ἀλλοίμονο καὶ τρὶς
ἀλ  λοίμονο, ἐὰν ἀνοίξουν μὲν τὸ στόμα τους,

Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα (Ἐφ. 4,7-13)9 Ἰανουαρίου 2022Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΘ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2438 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης
Ἡ ποικιλία τῶν χαρισμάτων ἔργο τῆς Θείας Προνοίας
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τὸ ἀ νοίξουν ὅμως γιὰ νὰ ἐξάψουν πάθη, γιὰ
νὰ χωρίσουν ἀνθρώπους, γιὰ νὰ δημιουρ γή-
σουν σχίσματα, αἱρέσεις, κοινωνικὲς ἀ νατρο-
πές. Τὸ χάρισμα τῆς ῥητορείας τοὺς δόθηκε ὄ -χι γιὰ νὰ γκρεμίζουν ἀλλὰ γιὰ νὰ οἰκοδο μοῦν·
«εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χρι στοῦ»,
ὅ πως ἀκούσαμε σήμερα (Ἐφ. 4,12).� Ἄλλο παράδειγμα. Εἶνε εὐφυεῖς; ἔχουν
τὸ χάρισμα νὰ βρίσκουν εὔκολα λύσι καὶ στὰ
πιὸ δύσκολα προβλήματα, νὰ βλέπουν φῶς ἐ -
κεῖ ὅπου οἱ ἄλλοι ἔχουν σκοτάδι; Ἔχουν λοι -
πὸν ἱερὰ ὑποχρέωσι νὰ χρησιμοποιήσουν τὴν
εὐφυΐα τους γιὰ τὸ καλὸ τῶν ἀδελφῶν τους,
γιὰ τὴν ἀξιοποίησι τῶν ἀγαθῶν τῆς θείας δη-
μιουργίας· πρὸς τὸ ἀγαθό, ὄχι πρὸς τὸ κακό·γιὰ νὰ λύσουν τὰ μπλεγμένα ὄχι νὰ μπλέξουντὰ ἁπλᾶ. Διαφορετικά, ἡ εὐφυΐα τους γίνεται
πονηρία καὶ προκαλεῖ μεγάλα δεινά.� Κι ἄλλο ἕνα παράδειγμα. Εἶνε συνετοί; ἔ -
χουν τὸ χάρισμα ν᾽ ἀντιλαμβάνωνται σωστά,
νὰ κρίνουν εὔστοχα τὰ διάφορα πρόσωπα,
πράγματα καὶ γεγονότα; Τότε τὸ ἱερὸ καθῆ -
κον τους εἶνε, νὰ γίνουν ὁδηγοὶ τῶν ἀπείρων,
ἀφελῶν καὶ ἀθῴων ἀδελφῶν τους, ποὺ κιν-
δυνεύουν νὰ πέσουν σὲ «λάκκους» τῶν μυ-
ρίων πονηρῶν ἐχθρῶν τους, νὰ προνοοῦν καὶ
προλαμβάνουν ἠθικὲς καταστροφές.

Διὰ τῆς ποικιλίας λοιπὸν τῶν χαρισμάτωνἐξυπηρετεῖται ἡ Ἐκκλησία, ἡ κοινωνία, ἡ ἀν -θρωπότης. Ἡ Θεία Πρόνοια διένειμε τὰ χαρί-
σματα μὲ τέτοια σοφία, ὥστε νὰ πραγματο-
ποι οῦνται τὰ σχέδιά Της ἐπὶ τῆς γῆς. Μὲ τὸν
πλοῦτο τῶν χαρισμάτων οἰκοδομεῖται ἡ Ἐκ -
κλη σία, σῴζεται τὸ πλήρωμά της, εὐεργετεῖ -
ται ὅλος ὁ κόσμος. Καὶ αὐτὸ συμβαίνει πάν -
τοτε, ἀκαταπαύστως διὰ μέσου ὅλων τῶν αἰ -
ώνων. Μπορεῖ νὰ ἔρχων ται κά ποτε ἡμέρες
δύσκολες, ἄν ικμες, περίοδοι πνευματι κῆς ξη-
ρασίας· ἀλλὰ καὶ τότε δὲν λείπουν τελείως τὰ
χαρίσματα. Τέτοια περίοδος ἦταν π.χ. γιὰ τὸ
γένος μας ἡ τουρκοκρατία· ἀλλὰ καὶ τότε δὲν
ἔλειψαν πατέρες καὶ διδάσκαλοι, ὅπως οἱ ἅγι-
οι Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, Εὐγένιος ὁ Αἰτωλός, Νι-
κόδημος Ἁγιορείτης, Μακάριος Νοταρᾶς νε-
ομάρτυρες καὶ θαυματουργοί.

Ἐκεῖνοι ὅμως ποὺ ἔλαβαν τὰ διάφορα χαρί -σματα δὲν πρέπει νὰ ἐπαναπαύωνται καὶ νὰ
ἐναβρύνωνται, νὰ καμαρώνουν αὐτάρεσκα,
γιὰ τὰ προσόντα τους. Ἀντιθέτως, πρέπει νὰ
νιώθουν ὅτι εἶ    νε ὑπόλογοι καὶ θὰ λογοδοτή-
σουν μιὰ μέρα γι᾽ αὐτὰ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου.Ἔ χουν εὐθῦνες μεγάλες γιὰ τὰ δῶρα μὲ ὁ ποῖα
προικίστηκαν. Ὁ Κύριος θὰ ζητήσῃ ἀπὸ αὐ -
τοὺς ἔργα ἀνάλογα τῶν χαρισμάτων ποὺ τοὺς

ἐμπιστεύθηκε· θὰ ζητήσῃ λίγα ἀπὸ ἐκείνους
ποὺ ἔλαβαν λίγα, καὶ πολλὰ ἀπὸ ἐ κείνους ποὺ
ἔλαβαν πολλά. Αὐτὰ λέει τὸ Εὐαγγέλιο.

Σύμφωνα μὲ τὴ γνωστὴ παραβολὴ τῶν τα-λάντων (βλ. Ματθ. 25,14-30), ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ποὺ ἔλα-
βε τὰ πέντε τάλαντα ἐργάσθηκε καὶ τὰ διπλα -
σίασε, τὰ ἔκανε δέκα· ἐπίσης τὰ διπλασίασε
ἐκεῖνος ποὺ ἔλαβε τὰ δύο καὶ τὰ ἔκανε τέσσε-
 ρα· αὐτοὶ ἐπαινέθηκαν καὶ ἀμείφθη καν· ἐνῷ
ὁ ἄλλος, ὁ πονηρὸς καὶ ἀμελὴς δοῦ λος, ὁ ὁ -
ποῖ ος δὲν ἐργάσθηκε, αὐτὸς τιμωρήθηκε. Μὲ
τὴν παραβο λὴ αὐτὴ ὁ Κύριος διδάσκει, ὅτι ὅ -
ποιος ἔλαβε χαρίσματα πρέπει νὰ καταβάλῃ
καὶ κόπους, νὰ ἐργασθῇ μὲ ζῆλο γιὰ τὸ ἀγα-
θό, καὶ μὲ τὰ χαρίσματά του ν᾽ ἀνταποκριθῇ
στὴν προσδοκία τοῦ Θεοῦ· νὰ βοηθήσῃ τὸν
πλησίον καὶ νὰ δοξάσῃ τὸν Κύριο.

* * *Τὸ συμπέρασμα, ἀδελφοί μου, ποιό εἶνε;Λάβαμε χαρίσματα; Μὴ καυχώμεθα. Ὑπη-
ρέ ται τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς κοινωνίας εἴμαστε. Ὁ
Κύριος περιμένει διπλασιασμὸ τῶν ταλάντων
μας. Νὰ φοβη θοῦμε γιὰ τὶς εὐθῦνες καὶ νὰ
ἐρ γασθοῦμε μὲ προθυμία. Σύμφωνα μὲ τὸ
ση μερινὸ ἀνάγνωσμα, νὰ προσέξουμε νὰ μὴ
ὑστερήσουμε «εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκο-
δομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ» (Ἐφ. 4,12).Βλέπουμε σὲ ἄλλους χαρίσματα; Μὴ φθο-νοῦμε. Νὰ σκεφτοῦμε και τὶς εὐθῦνες τους.Ἀλ λοίμονό τους ἂν χρησιμοποιήσουν τὰ χα-
ρίσματα γιὰ τὸν ἑαυτό τους καὶ μόνο, γιὰ νὰ
πλουτίσουν, νὰ καλοπεράσουν καὶ νὰ δοξα-
στοῦν αὐτοὶ καὶ οἱ οἰκογένειές τους. Ἀλλοί-
μονό τους ἂν ξεχάσουν ὅτι ἔχουν ὁρισθῆ ἀπὸ
τὴν Θεία Πρόνοια νὰ εἶνε ἐργάτες τοῦ ἀμ -
πελῶνος, ὁδηγοὶ τυφλῶν, φῶτα τοῦ κόσμου,
ἁλάτι τῆς κοινωνίας.Γι᾿ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν χαρίσματα καὶ δὲν τὰχρησιμοποιοῦν πρὸς εὐεργεσίαν τοῦ πλησίον
καὶ τῆς κοινωνίας καὶ πρὸς δόξαν τοῦ Θεοῦ,
ἂς παρακαλέσουμε τὸν Κύριο ν᾽ ἀνοίξῃ τὰ
μά τια τῆς ψυχῆς τους, ν᾽ ἀντιληφθοῦν πόσο
μεγάλη εὐθύνη ὑπέχουν ἐνώπιον τοῦ Κριτοῦ
γιὰ τὴν ἀμέλεια, τὴν ἀργία, τὴ φθορὰ καὶ τὴν
κατάχρησι τῶν χαρισμάτων ποὺ τοὺς ἔδωσε
ὁ Θεὸς πρὸς σωτηρίαν ψυχῶν.Καὶ ὅλοι νὰ μὴ λησμονοῦμε τὰ σημερινὰ
λόγια τοῦ ἀποστόλου Παύλου ποὺ ἐξηγήσα-
με· «Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν» –σὲ ὅλους μας ἀνεξ -
αιρέτως– «ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς
δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ… πρὸς τὸν καταρτισμὸν
τῶν ἁγίων, εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδο -
μὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ» (ἔ.ἀ. 4,7,12).

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἄρθρο ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» (Μεσολόγγι, φ. 232-233/14-1-1940, σ. 6)Μεταφορὰ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα καὶ μικρὴ ἀνάπτυξις 20-12-2021.
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Ἡἁγία μας Ἐκκλησία, ἀγαπητοί μου, ἑώρ-
τασε τὴ μεγάλη ἑορτὴ τῶν Θεοφανείων.Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς βαπτίσθηκε

στὸν Ἰορδάνη καὶ τότε φανερώθηκε τὸ μυ-
στήριο τῆς ἁγίας Τριάδος. Πατήρ, Υἱὸς καὶ ἅ -
γιον Πνεῦμα, ἐλέησον τὸν κόσμον!

Μετὰ τὴ βάπτισι στὸν Ἰορδάνη ὁ Χριστὸςπῆγε στὴν ἔρημο, ποὺ εἶνε τὸ μεγάλο πανε-
πιστήμιο. Ἐκεῖ ἡ ψυχὴ ἀποκτᾷ φτερά. Καὶ τί
ἔ κανε στὴν ἔρημο ὁ Χριστός; Ἐκεῖ ὁ σατανᾶς
τοῦ ὑπέβαλε τρεῖς πειρασμούς, καὶ ὁ Χριστὸς
καὶ στοὺς τρεῖς τὸν νίκησε.

Καὶ μετὰ τὴν ἔρημο ὁ Χριστὸς ἄρχισε τὸκοσμοσωτήριο ἔργο του ὡς παγκόσμιος Δι-δάσκαλος καὶ ὡς παγκόσμιος Ἰατρός. Ἀφ᾿ ἑ -
νὸς διὰ τῆς διδασκαλίας καὶ ἀφ᾿ ἑτέρου διὰ
τῶν θαυμάτων του θεράπευε τὰ ψυχικὰ καὶ
τὰ σωματικὰ νοσήματα τῶν ἀνθρώπων.Ἕνα ἐπεισόδιο ἀπὸ τὴν δημοσία ζωὴ τοῦ
Χριστοῦ ἀναφέρει τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο.

* * *Σὲ κάποιο ἔρημο μέρος τῆς Ἁγίας Γῆς, σὲ
μιὰ σπηλιά, ζοῦ σαν δέκα ἄνθρωποι. Ἦταν ἀ -
σθενεῖς σοβαρά. Ἔπασχαν ἀπὸ τὴ φοβερὴ
νόσο τῆς λέπρας.

Εἶχαν φαγούρα στὸ κορμί, στὸ δέρμα. Ἦ -
ταν γεμᾶτοι πληγές, ποὺ ἔβγαζαν πύον καὶ
αἷ μα. Ἀπὸ τὴ λέπρα σάπιζαν τὰ δάχτυλα, τὰ
χέρια, τὰ πόδια τους· σάπιζαν τὰ αὐτιά, οἱ μύ-
 τες, ἄλλα μέλη τους, καὶ ἔπεφταν. Καὶ ὅτανπάσχῃ κανεὶς ἀπὸ λέπρα παραμορφώνεται· ὁ
πιὸ ὄμορφος ἄντρας καὶ ἡ πιὸ ὄμορφη κο-
πέλλα γίνονταν ἄσχημοι. Δὲν μποροῦσαν νὰ
ἡσυχάσουν· οὔτε νὰ κοιμηθοῦν.

Ἡ ἀσθένεια αὐτή, ἡ λέπρα, ποὺ ταλαιπω-
ροῦσε καὶ βασάνιζε πολλοὺς τὴν ἐποχὴ ἐκεί-νη, ἦταν ἀνίατη, δὲν θεραπευόταν. Ἔπειτα,
στὶς ἡμέρες μας, βρέθηκε –δόξα τῷ Θεῷ– τὸ

φάρμακο καὶ τώρα θεραπεύεται. Τότε ὅμως
γιὰ τὸ λεπρὸ δὲν ὑπῆρχε ἐλπίδα θεραπείας.

Ἀλλὰ καὶ κάτι ἀκόμα χειρότερο. Ἡ ἀρρώ-
στια αὐτὴ ἦταν μεταδοτική. Ἕνας λεπρὸς
μποροῦ σε μὲ τὴ συναναστροφὴ νὰ μεταδώ -
σῃ τὴν ἀ σθένειά του, νὰ κολλήσῃ τὴ λέπρα
καὶ σ᾿ ἄλ λους καὶ τὸ κακὸ νὰ μεταδοθῇ σ᾿ ἕνα
ὁλόκληρο χωριό. Γι᾿ αὐτὸ ἐλάμβαναν μέτρα
καὶ ἀπομόνωναν τοὺς λεπρούς. Τοὺς ἔδιω-
χναν μακριὰ ἀπὸ τὴν κοινωνία, ἀπὸ τὴ γυναῖ -
κα καὶ τὰ παιδιά τους. Δὲν εἶχε δικαίωμα καν -
εὶς νὰ τοὺς πλησιάσῃ καὶ νὰ τοὺς συνανα-
στρα  φῇ. Τοὺς κρεμοῦσαν στὸ λαιμὸ κουδού-
νια, ὅπως στὰ γίδια, νὰ χτυποῦν καὶ νὰ προ-
ειδοποιοῦν τοὺς ἄλλους ν᾿ ἀπομακρύνων ται,
νὰ φεύγουν ἀπὸ κοντά τους.

Οἱ δέκα αὐτοὶ δυστυχισμένοι λεπροὶ δὲνπιὰ εἶχαν ἄλλη ἐλπίδα· περίμεναν μόνο τὸ θά-
νατο ὡς λυτρωτὴ τῶν πόνων τους.

Ἀλλ᾿ ὅταν εἶδαν ἀπὸ μακριὰ τὸ Χριστό, κά-
τι σκίρτησε μέσα τους, μιὰ ἐλπίδα καὶ μιὰ πί-στι μεγάλη φύτρωσε στὴν καρδιά τους. Εἶχαν
ἀκούσει τόσα πολλὰ γι᾿ αὐτόν, καὶ ἔλεγαν·
Μό νο ὁ Χριστὸς μπορεῖ νὰ μᾶς κάνῃ καλά!
Τώρα λοιπόν, ἐπειδὴ δὲν μποροῦσαν νὰ τὸν
πλησιάσουν σωματικά, τὸν πλησίασαν μὲ τὴν
κραυγή τους. Ἕνωσαν καὶ οἱ δέκα τὴ φωνή
τους, ἔκαναν τὰ λαρύγγια τους σάλπιγγες,
καὶ φώναζαν συνεχῶς. Τί φώναζαν; Μακάρι κ᾿
ἐ μεῖς νὰ φωνάζαμε τὰ λόγια ποὺ ἔλεγαν ἐ -
κεῖνοι οἱ λεπροί. Ἔλεγαν δυὸ λέξεις· «Ἐλέη-σον ἡμᾶς» (Λουκ. 17,13).

Τὸ ἴδιο λέμε κ᾿ ἐμεῖς σήμερα, «Κύριε, ἐ λέ-
ησον». Ἀλλὰ πόση διαφορὰ ἔχει τὸ δικό μας«Κύριε, ἐλέησον» ἀπὸ ἐκεῖνο! Στὴν θεία λει-
τουργία, ἀπ᾿ τὴν ἀρχὴ ὣς τὸ τέλος, ἑξήντα
καὶ πλέον φορὲς λέμε τὸ «Κύριε, ἐλέησον».
Τὸ λέει ὁ ψάλτης, ἀλλὰ πόσο τὸ αἰσθάνεται;

Κυριακὴ ΙΒ΄ Λουκᾶ (Λουκ. 17,12-19)16 Ἰανουαρίου 2022 (2000, 20132)Περίοδος Γ΄- Ἔτος ΙΖ΄Ἀριθμ. φύλλου 7083
Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης
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Κ᾿ ἐμεῖς ὅλοι τὸ ἴδιο εἴμαστε· καὶ ἡ δική μας
καρδιὰ Βόρειος Πόλος εἶνε. Ἐκεῖνο τὸ «Ἐλέ-
ησον ἡμᾶς» τῶν λεπρῶν ἦταν φωτιά. Σπανίως
ἄνθρωποι προσεύχονται τόσο φλογερά. Ἕνα
«Κύριε, ἐλέησον», ὅταν βγαίνῃ ἀπ᾿ τὴν καρ-
διά, γεμᾶτο πίστι, ἀξίζει παραπάνω ἀπὸ χιλιά-
δες ἄλλες προσευχὲς ποὺ λέγονται κοιμισμέ -
να· κάνει θαύματα, τὰ ἄστρα κατεβάζει στὴ
γῆ – αὐτή εἶνε ἡ πίστι μας.

Τὸ «Κύριε, ἐλέησον», ποὺ φώναξαν οἱ δέ-
κα λεπροί, ἔκανε τὸ μεγάλο θαῦμα ποὺ περι-
γράφει τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο· θεραπεύτη-καν ἀπὸ τὴν ἀνίατη ἀσθένεια!

Πότε θεραπεύτηκαν; Ὁ Χριστὸς τοὺς εἶπε
νὰ πᾶνε στοὺς ἱερεῖς. Δείχνει κι αὐτό, ὅτι ὁ
Κύριός μας δὲν κατήργησε τὸν θεσμὸ τῆς ἱε-
ρωσύνης. Τοὺς ἔστειλε στοὺς ἱερεῖς, γιὰ νὰ
δι απιστώσουν ἐκεῖνοι τὴ θεραπεία. Καὶ ἐνῷ,
ὑπακούοντας στὸν Ἰησοῦ, ξεκίνησαν, τότε ἐ -
κεῖ, πηγαίνοντας στοὺς ἱερεῖς, ἔγινε τὸ θαῦ μα·
οἱ πληγὲς ἔκλεισαν καὶ τὸ δέρμα τους, ποὺ
προκαλοῦσε ἀηδία, ἔγινε καθαρὸ καὶ ἁ παλὸ
σὰν βελοῦδο, σὰν τοῦ μικροῦ παιδιοῦ. Οὔτε
ἕ να στίγμα ἀπὸ τὴν ἀσθένεια δὲν ἔμεινε. 

Θεραπεύτηκαν, ἦταν πιὰ πεντακάθαροι. Τίἔπρεπε τώρα νὰ κάνουν; Ὕστερα ἀπ᾿ αὐτὸ τὸ
θαῦμα ἔπρεπε νὰ πᾶνε καὶ οἱ δέκα στὸ Χρι-
στὸ καὶ νὰ τοῦ ποῦν ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ.

Ἀλλὰ δὲν πῆγαν. Μόνο ἕνας τὸ θεώρησε
καθῆκον καὶ ὑποχρέωσί του νὰ πῇ εὐχαριστῶ
στὸν Εὐεργέτη τους. Ἔπεσε στὰ πόδια τοῦ
Κυρίου καὶ τὸν εὐχαρίστησε γιὰ τὸ καλὸ ποὺ
τοῦ ἔκανε. Καὶ αὐτὸς δὲν ἦταν ντόπιος, ἀλλὰ
ξένος, ἀπὸ τὴν ἐπιμιξία τῶν Ἰουδαίων μὲ ἄλ -
λα εἰδωλολατρικὰ ἔθνη. Ἦταν Σαμαρείτης.

Ὁ Χριστός, βλέποντας ὅτι ἀπουσιάζουν οἱ
ἄλλοι, τοῦ λέει· Ἐγὼ δέκα ἐκαθάρισα, οἱ ἄλ -λοι ἐννέα ποῦ εἶνε; Δὲν αἰσθάνθηκαν τὴν ἀ -
νάγκη νὰ ποῦν ἕνα εὐχαριστῶ;

* * *
Αὐτό, ἀγαπητοί μου, εἶνε τὸ σημερινὸ εὐ -

αγγέλιο καὶ μᾶς διδάσκει τὴν εὐγνωμοσύνη.
Στὸν κόσμο αὐτὸν ποὺ ζοῦμε, πρέπει νὰ ἔ -χου με εὐγνώμονα καρδιά. Γιατὶ πολλὲς εὐερ-
γεσίες δεχόμαστε συνεχῶς.

Πρῶτα - πρῶτα νὰ ἔχουμε εὐγνωμοσύνη
στὸν πατέρα καὶ στὴ μάνα μας, στοὺς γονεῖς
μας, ποὺ μᾶς γέννησαν, κοπίασαν γιὰ τὴ μόρ-
φωσι καὶ τὸ καλό μας ἐν γένει. Εὐγνωμοσύνη
στοὺς δασκάλους καὶ τοὺς καθηγητάς μας,
ποὺ μᾶς ἔμαθαν γράμματα καὶ μᾶς δίδαξαν
τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ. Εὐγνωμοσύνη πρὸς τοὺς
ἱερεῖς μας, οἱ ὁποῖοι μὲ τὰ μυστήρια τῆς Ἐκ -

κλησίας μᾶς ἁγιάζουν. Εὐγνωμοσύνη σὲ κάθεἄνθρωπο ποὺ μᾶς κάνει κάποιο καλό.
Σᾶς ἐρωτῶ· εἴμαστε εὐγνώμονες; Ὄχι. Ἡἀχαριστία εἶνε γνώρισμα τῆς κοινωνίας μας.

Ἀχάριστοι εἶνε οἱ ἄνθρωποι. Ὅ,τι καλὸ νὰ
τοὺς κάνῃς, δὲν αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη νὰ
ποῦν εὐχαριστῶ. Ἔσβησε πλέον ἀπὸ τὰ χεί-
λη τῶν ἀνθρώπων τὸ εὐχαριστῶ.

Ἀλλὰ ἡ μεγάλη ἀχαριστία τοῦ ἀνθρώπου
ἐκδηλώνεται στὸν κατ᾿ ἐξοχὴν εὐεργέτη του,
τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό, ποὺ εἶνε πα-
ραπάνω κι ἀπὸ τὴ μάνα καὶ τὸν πατέρα καὶ
ἀπὸ τὸν ἱερέα κι ἀπὸ κάθε ἄλλον εὐεργέτη.Ὅλα ὁ Θεὸς τὰ δίνει. Κάθε ἀκτίνα τοῦ ἥλι-
ου, ὦ ἀχάριστε ἄνθρωπε, ποὺ ταξιδεύει καὶ
σοῦ ἔρχεται ἀπὸ τόσο μακριά, εἶνε μιὰ εὐερ-
γεσία τοῦ Θεοῦ. Κάθε σταγόνα, ποὺ πέφτει
πάνω στὴ γῆ καὶ κάνει τοὺς κάμπους νὰ πρα-
σινίζουν καὶ ν᾿ ἀνθίζουν, τοῦ Θεοῦ εἶνε. Εὐ -
λογία Θεοῦ εἶνε κάθε φύλλο, κάθε λουλούδι,
κάθε χορτάρι ποὺ φυτρώνει στὴ γῆ. Εὐλογία
Θεοῦ εἶνε κάθε πουλὶ ποὺ κελαηδάει στὸ δά-
σος καὶ κάθε ὀμορφιὰ τῆς γῆς.

Ὅταν λοιπὸν βλέπεις κι ἀκοῦς τὰ μεγαλεῖα
τοῦ Θεοῦ, πὲς ἕνα εὐχαριστῶ σ᾿ αὐτόν. «Ἐν
παντὶ εὐχαριστεῖτε» (Α΄ Θεσ. 5,18). Νὰ εἴμαστε ὄχι
τέρατα – ἀγνώμονες, ἀλλὰ εὐγνώμονες.

Ἀπορῶ, πῶς μᾶς κρατάει ὁ Θεὸς καὶ δὲν
διατάζει, νὰ σειστῇ ἡ γῆ καὶ νὰ γίνουν ἐρείπια
τὰ πάντα. Καθόμαστε στὸ τραπέζι κ᾿ ἔχουμε
μπροστά μας τὰ πάντα, ψωμὶ κρέας φροῦ τα
καὶ τόσα ἄλλα –τὴ στιγμὴ ποὺ πεινοῦν χιλιά-
δες ἄνθρωποι– κ᾿ ἐμεῖς οὔτε ἕνα σταυρὸ δὲν
κάνουμε. Δὲν κάνουμε προσευχὴ στὸ τρα πέ-
ζι, δὲν κάνουμε καὶ στὸ δωμάτιο, οὔτε τὸ πρωὶ
οὔτε τὸ βράδυ. Ἀχαριστία! Καὶ ἡ ἀχαριστία
φαίνεται πιὸ φοβερὴ – πότε· ὅταν πολλοὶ ἀ -
νοίγουν τὸ στόμα τους καὶ βλαστημᾶνε τὸ Θεό.
Συμπεριφέρονται σὰν τὰ λυσσασμένα σκυλιά,
ποὺ δὲν γνωρίζουν τὸ ἀφεντικό τους ἀλλὰ τὸ
δαγκώνουν. Ἔτσι κ᾿ ἐμεῖς δαγκώνου με τὸ ἀ -
φεντικό μας, τὸ Χριστὸ καὶ Θεό μας.

Τὸ σημερινό, λοιπόν, εὐαγγέλιο μᾶς διδά-
σκει, ἀδελφοί μου, νὰ μιμηθοῦμε ὄχι τοὺς ἐν -
νέα ἀχάριστους ἀλλὰ τὸν ἕνα, αὐτὸν ποὺ εἶπε
τὸ εὐχαριστῶ στὸ Χριστό, κ᾿ ἐκεῖνος τὸν εὐ -
λόγησε καὶ τοῦ εἶπε «Ἀναστὰς πορεύου· ἡ πί-
στις σου σέσωκέ σε» (Λουκ. 17,19). Ἂς ἐξετάσουμε
τοὺς ἑαυτούς μας. Μὴ φανοῦμε κ᾿ ἐ μεῖς ἀχά-
ριστοι στὸν Σωτῆρα καὶ Εὐεργέτη μας, ἀλλ᾿
ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ψυχῆς μας νὰ εὐ γνωμονοῦ -
με τὸν Ὕψιστο γιὰ ὅλα τ᾽ ἀγαθὰ ποὺ μᾶς δί-
νει· ἀμήν. (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Γεωργίου πόλεως Φλωρίνης τὴν 15-1-1984.Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 16-1-2000· ἐπανεκδόσεις πρώτη 2013, δεύτερη 20-12-2021.
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Σήμερα, ἀγαπητοί μου, τὸ ἀποστολικὸ ἀνά-γνωσμα εἶνε μία μικρὴ περικοπὴ ἀπὸ τὴν
Πρώτη (Α΄) ἐπιστολὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου
πρὸς Τιμόθεον (βλ. Α΄ Τιμ. 1,15-17).Ποιός ἦταν ὁ ἀπόστολος Τιμόθεος; Ἐὰν μὲ
ρωτήσετε, ποιός ἦταν ὁ πιὸ ἀγαπη μένος μα-
θητὴς τοῦ Χριστοῦ, θὰ σᾶς πῶ· ὁ εὐ αγγελι-
στὴς Ἰωάννης ὁ ἐπιστήθιος, αὐτὸς ποὺ κατὰ
τὸν μυστικὸ δεῖπνο ἔσκυψε στὸ στῆθος τοῦ
Κυρίου καὶ ἀπέσπασε τὸ μυστικὸ γιὰ τὸν προ-
δότη. Λοι πόν· ὅπως ὁ Χριστὸς εἶ χε δώδεκα
μαθητάς, ἔτσι καὶ ὁ Παῦ λος, ὁ κορυφαῖος ἀ -
πόστολος τῶν ἐθνῶν, μιμητὴς τοῦ Σωτῆρος
μας σὲ ὅλα, εἶχε καὶ αὐ τὸς ἕνα κύκλο ἐκλε-κτῶν μαθητῶν, ποὺ τὸν βοήθησαν στὸ μονα-
δι κὸ ἱεραποστολικὸ ἔργο του. Καὶ ὅπως με-
ταξὺ τῶν μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ διακρινόταν
γιὰ τὴν εἰλικρινῆ ἀγάπη του ὁ Ἰωάννης, ἔτσι
καὶ μεταξὺ τῶν μαθητῶν τοῦ ἀποστόλου Παύ  -
λου ἐκεῖνος ποὺ διακρινόταν γιὰ τὴν ἀφοσί -ωσί του σ᾽ αὐτὸν ἦταν ὁ Τιμόθεος.

Ὁ Τιμόθεος ἦταν ὀρφανὸς ἀπὸ πατέρα· πα-
τέρας του ἦταν κά ποιος ἐθνικὸς ποὺ ἀγνοοῦ -
με τὸ ὄνομά του. Ἦταν παι δὶ μιᾶς ἁγίας χήρας,
τῆς Εὐνίκης, καὶ ἐγγονὸς μιᾶς εὐλαβέστατης
γιαγιᾶς, τῆς Λωίδος. Ἰδιαίτερη πατρί δα του ἦ -
ταν τὰ Λύστρα, κώμη τῆς Μικρᾶς Ἀσίας κον -
τὰ στὸ Ἰκόνιο. Ἐκεῖ κατοικοῦσε ἡ εὐλογημένη
αὐτὴ οἰκογένεια, καὶ ἐκεῖ βρῆ κε τὸν Τιμόθεο
ὁ ἀ πόστολος Παῦλος. Ἡ γιαγιά, ποὺ τὸν ἀγα-
ποῦ  σε πολύ, καὶ ἡ χήρα μάνα, ποὺ τὸν εἶχε
μονάκριβο, μὲ χαρὰ τὸν ἔδωσαν στὸν Παῦλο,
νὰ γίνῃ κοντά του μαθητὴς καὶ ἀπόστολος
τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἐπὶ δεκαετίες συνώδευσε τὸν ἀ πό στολοτῶν ἐθνῶν παντοῦ (σὲ ῾Ρώμη, Θεσσαλο νίκη,
Ἀθήνα, Κόρινθο κ.λπ.)· ἀκόμη καὶ στὴ φυλα-
κή. Τέλος ὁ ἀπόστολος Παῦλος τὸν χειροτό-
νησε ἱερέα καὶ ἐπίσκοπο· καὶ τὸν ἐγκατέστη-

σε στὴν Ἔφεσο, μεγάλη πόλι τῆς Μικρᾶς Ἀ -
σίας, ποὺ ἀπὸ τότε μέχρι καὶ τὶς ἡμέ ρες μας ὑ -
πῆρξε κέντρο τοῦ ἑλ ληνι  σμοῦ. Πρῶ τος ἐπί-
σκο πος Ἐφέσου ἦταν ὁ Τιμόθεος, καὶ τελευ-ταῖος ὁ Χρυσόστομος Β΄ (Χα  τζησταύρου), ὁ με-
τέπειτα ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν (1962-1967).
Στὴ σκέψι, ὅτι μία λυχνία (βλ. Ἀπ. 2,1-7), ἕνα καντή-
λι, ποὺ ἔφεγγε ἐπὶ χίλια ἐννιακόσα χρόνια, στὶς
ἡμέρες μας ἔσβησε, ἀνατριχιάζουμε. Ποιός
συγκινεῖται; Ἕνας ἑλ ληνι σμός, ποὺ βάσταξε
ἐ κεῖ ἐπὶ τρεῖς χιλιάδες χρό νια, στὶς μέρες μας
ξερριζώθηκε. Οὔτε ἐκ  κλησιὲς ὑπάρχουν, οὔτε
καμπάνες χτυποῦν. Μᾶς ξερρίζωσε ἀπὸ ᾽κεῖ ὁΘεός. Γιατί; Γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας.

Ἀλλ᾽ ἂς ἐπανέλθουμε στὸ θέμα μας. Στὸν
Τιμόθεο, τὸν ἀγαπημένο μαθητή του, ὁ ἀ  πό-
στολος Παῦλος ἔστειλε δύο ἐπιστολές. Μία
περικοπὴ λοιπὸν ἀπὸ τὴν Πρώτη (Α΄) πρὸς Τι-μό  θεον ἐπιστολή του εἶνε τὸ σημερινὸ ἀ πο-
 στολικὸ ἀνάγνωσμα. Εἶνε πολὺ σύντομο· λί-
γα λόγια, ἀλλὰ λόγια - χρυσάφι. Νοήματα πυ-
κνά, ὑψηλὲς δογματικὲς καὶ ἠθικὲς ἀλήθειες,ὠκεανὸς θείας σοφίας.

Δὲν ἔχω καιρὸ οὔτε δύναμι νὰ τὰ ἐξηγήσω,
ἀλλὰ οὔτε κ᾽ ἐσεῖς ἔχετε ὄρεξι ν᾽ ἀκούσετε·
τ᾽ αὐτάκια σας εἶνε ὧρες ὁλόκληρες τεντωμέ -
να σὲ διαφόρους σταθμούς. Κανείς ἐκεῖ δὲν
νυστάζει, στὴν ἐκκλησία ὅμως βλέπουν οἱ ἄγ -
γελοι πιστοὺς νὰ χασμουριοῦν ται. Τί σημαί νει
αὐτό; Ὅτι δὲν ὑπάρχει ὄρεξι. Καὶ τὸ χασμού-
ρημα μέσ᾽ στὴν ἐκκλησία, μπροστὰ στὸ Χρι-
στό, εἶνε ἁ μαρτία. Ἂν σὲ καλοῦσε ὁ βασιλιᾶς
καὶ μιλοῦσες μαζί του, θὰ χα σμουριόσουν;

Γι᾽ αὐτὸ ἀπ᾽ ὅλο τὸν ἀπόστολο θὰ σᾶς δώ-
σω μόνο μιὰ λίρα, θὰ ἐξηγήσω μία μόνο λέξι. 

* * *Ἡ λέξι αὐτὴ εἶνε· «τιμή» (Α΄ Τιμ. 1,17). Εἶνε, ἀγα-
πητοί μου, κάτι ποὺ μᾶς συγκινεῖ βαθειά. Κά-
νει ἰδιαίτερη αἴσθησι σ᾽ ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες·

Κυριακὴ ΛΑ΄ [ΙΔ΄ Λουκ.] (Α΄ Τιμ. 1,15-17)23 Ἰανουαρίου 2022Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΘ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2439 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης
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σὰν λαὸς φιλό-τιμος, εἴμαστε εὐαίσθητοι στὸ
ζήτημα τῆς τιμῆς· μᾶς θίγει ἡ «προσβολὴ τῆς
τιμῆς», διαβάζουμε καὶ στὶς ἐφημερίδες γιὰ
«ἐγκλήματα τιμῆς» ποὺ γίνονται δυστυχῶς.

Τί εἶνε τιμή; Ἐμένα ρωτᾶτε; Εἶνε ἡ ἀξία ποὺ
ἀναγνωρίζουμε καὶ ὁ σεβασμὸς ποὺ δείχνου-
 με σὲ κάθε ἄνθρωπο. Γιατὶ κάθε ἄνθρωπος, ἀ -
πὸ τὴ δημιουργία του, εἶνε «κατ᾽ εἰκόνα» Θεοῦ
(βλ. Γέν. 1,26)· καὶ ὅποιος τιμᾷ τὴν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ,
τὸν ἄνθρωπο, τιμᾷ τὸν Πλάστη του. Γι᾽ αὐτό, ἀ -
δελφοί μου, ἀ  κόμα κ᾽ ἕ νας κακοῦργος, ποὺ τὸν
ὁ δηγοῦν στὴ λαιμ ητόμο νὰ τὸν κόψουν, ὅ,τι ἐ -
λατ τώματα κι ἂν ἔχῃ, ὅσο παρα μορφωμένος
καὶ διεστραμμένος κι ἂν εἶνε, ἔχει μέσα του καὶ
στοιχεῖα ἀγαθά, κά ποια καλωσύνη· ὅπως καὶ
κά θε καλὸς καὶ ἀγαθός, ὅσο ἅ γιος κι ἂν εἶ νε,
δὲν μπορεῖ νὰ μὴν ἔχῃ καὶ κάποιο ἐλάττωμα.
Γι᾽ αὐτὸ καὶ ὁ ἄλλος κορυφαῖος, ὁ ἀπόστολος
Πέτρος, λέει· «Πάν τας τιμήσατε», ὅλους νὰ τοὺς
τιμήσετε (Α΄ Πέτρ. 2,17)· τιμῆστε τὸν ἄνθρωπο.

Νὰ τιμοῦμε, λοιπόν, ὅλους. Ἰδιαιτέρως ὅμως
πρέπει νὰ τιμοῦμε τὰ πρόσωπα ἐκεῖνα, ποὺ
κατέχουν μία ξεχωριστὴ θέσι στὴν καρδιά μας.
Ποιά εἶνε τὰ πρόσωπα αὐτά; Τὸ λέει ἡ Γραφή.� Πρῶτα - πρῶτα τιμὴ στοὺς γονεῖς. «Τίμα
τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου, ἵνα εὖ
σοι γένηται, καὶ ἵνα μακροχρόνιος γένῃ ἐπὶ
τῆς γῆς», λέει ὁ Δεκάλογος (Ἔξ. 20,12. Δευτ. 5,16). Καὶ ὁ
ἄνθρωπος ποὺ ἀπονέμει τιμὴ στὴ μητέρα καὶ
τὸν πατέρα του, ἔχει τὴν εὐλογία τοῦ οὐρα-
νοῦ. Δὲν εἶνε ἕνα καὶ δυὸ τὰ παραδείγματα
παιδιῶν, ποὺ ἔφυγαν ἀπ᾽ τὸ χωριό τους ξυπό -
λητα, μὲ μόνο ἐφόδιο τὴν εὐχὴ τῆς μάνας τους,
καὶ εὐδοκίμησαν καὶ πρόκοψαν. Εἶνε ἀλήθεια
αὐτὸ ποὺ λέει ὁ λαός μας, «εὐχὴ γονιοῦ ἀγό-
ραζε καὶ στὸ βουνὸ ἀνέβα», κι ὅτι τότε «χῶμα
θὰ πιάνῃς – μάλαμα θὰ γίνεται». Λέει ἡ ἁγία
Γραφή· «εὐλογία πατρὸς στηρίζει οἴ κους τέ-
κνων, κατάρα δὲ μητρὸς ἐκριζοῖ θεμέλια» (Σ.
Σειρ. 3,9)· ἡ κατάρα τῆς μάνας ξεπατώνει σπίτια,
ἐνῷ ἡ εὐχὴ τοῦ πατέρα τὰ στηρίζει.� Τιμὴ κατόπιν στὸ δάσκαλο ποὺ σοῦ ἄνοι-
ξε τὰ μάτια. Ὁ μέγας Ἀλέξανδρος γιὰ τὸ δά-
σκαλό του ἔλεγε· Στὸν πατέρα μου (τὸν Φί-
λιππο) ὀφείλω τὸ ζῆν, στὸ δάσκαλό μου (τὸν
Ἀριστοτέλη) ὀφείλω τὸ «εὖ ζῆν».� Τιμὴ ἀκόμα στὸν ἱερέα τοῦ Ὑψίστου, ὁ
ὁποῖος σὲ ἁγιάζει μὲ τὰ θεῖα μυστήρια.� Τιμὴ στοὺς ἄρχοντες τοῦ τόπου καὶ ἰδιαι -
τέρως στὸν βασιλέα, σύμφωνα μὲ τὴ θεόπνευ-
 στη ἐντολὴ «τὸν βασιλέα τιμᾶτε» (Α΄ Πέτρ. 2,17).� Τιμὴ σ᾽ ἐκεῖνο τὸ γεροντάκι, ποὺ πέρασε
τόσα βάσανα κι ἄσπρισαν τὰ μαλλιά του.� Τιμὴ ἀκόμα στὴ γυναῖκα, ὡς πλάσμα τοῦ

Θεοῦ, καὶ προπαντὸς στὴ μάνα, ποὺ κρατάει
στὴν ἀγκαλιὰ τὸ βρέφος.� Τιμὴ στὸ νήπιο, στὸ παιδί, στὸ νέο.� Τιμὴ σὲ ὅλους γενικὰ τοὺς ἀνθρώπους,
μᾶς προστάζει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ (βλ. Α΄ Πέτρ. 2,17). 

Ἀλλὰ σήμερα ὁ ἀπόστολος ὁμιλεῖ γιὰ τὴν
τιμὴ ποὺ ὀφείλουμε σὲ κάποιον ἄλλον ἀσυγ -
κρίτως ὑπέρτερο ἀπ᾽ ὅλους αὐτούς. Ἂν πρέ -
πῃ νὰ τιμᾷς τὸν πατέρα καὶ τὴ μάνα σου, τὸν
ἱ ερέα καὶ τὸ δάσκαλό σου, τὸν ἀξιωματικὸ καὶ
τὸ βασιλιᾶ σου, ὅλους τοὺς «ἐν ὑπεροχῇ ὄν -
τας» (Α΄ Τιμ. 2,2), πολὺ περισσότερο –δὲν ὑπάρχει
σύγκρισι– πρέπει νὰ τιμᾷς Ἐκεῖνον ποὺ εἶ νε
πάνω ἀπ᾽ ὅλους αὐτούς. Προσέξατε τί λέει;
Τι μὴ –ποῦ, σὲ ποιόν;– «τῷ βασιλεῖ τῶν αἰώ-
νων»· σ᾽ αὐτὸν ποὺ εἶνε βασιλιᾶς τοῦ σύμπαν -
 τος, σ᾽ αὐτὸν ὀφείλεται τιμή· «τῷ βασιλεῖ τῶν αἰ -ώνων, ἀφθάρτῳ, ἀοράτῳ, μόνῳ σοφῷ Θεῷ, τι μὴκαὶ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων» (Α΄ Τιμ. 1,17).

* * *Καὶ ἐρωτῶ, ἀδελφοί μου· ἀποδίδουμε ἐμεῖς
τιμὴ στὸ Θεό; τιμοῦμε τὸ Θεό;

Ἦταν κάποτε ἐποχή, ποὺ ὅλοι οἱ Ἕλληνες,
ἂν καὶ εἶχαν ψεύτικους θεούς, τοὺς σέβον τανὅμως· κανείς δὲν τολμοῦσε νὰ πῇ λέξι κα κὴ ἢ
βλασφημία ἐναντίον τους. Διαφορετικά, ὅποιος
ἀ σεβοῦσε στὰ θεῖα ἀντιμετώπιζε τιμωρία πο -
λὺ αὐστηρή. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος τοὺς χαρα-
 κτήρισε τότε «ὡς δεισιδαιμονεστέρους» (Πράξ.
17,22), ὡς πολὺ θρήσκους καὶ θεοφοβούμενους.

Καὶ ὄχι μόνο οἱ μικροὶ καὶ ἀ γράμματοι τοῦ
λαοῦ, ἀλλὰ καὶ μεγάλοι σοφοὶ ὅπως οἱ κλασ σι-
κοὶ συγγραφεῖς, φιλόσοφοι καὶ θεμελιωταὶ τῶν
ἐπιστημῶν (Ὅμηρος, Πυθαγόρας, Ἡράκλειτος,
Σοφοκλῆς, Πλούταρχος κ.λπ.). Καὶ ὄχι μόνο οἱ
Ἕλληνες, ἀλλὰ καὶ κάθε ἄλ λος λαὸς τιμοῦσε
τὰ θεῖα μὲ θυσίες καὶ τελετές. Λένε καὶ γιὰ τὸ
Νεύτωνα, τὸν φυσι κὸ καὶ ἀστρο νόμο ποὺ δια-
τύπωσε τὸ νόμο τῆς παγκοσμίου ἕλξεως, ὅτι
εἶ χε τέτοια εὐλάβεια, ὥστε ὅταν ἄ κουγε τὴ
λέξι «Θεός» σηκωνόταν ὄρθιος.

Σήμερα δυστυχῶς σ᾽ αὐτὸ τὸν τόπο, ἀντὶ
τι μῆς καὶ σεβασμοῦ, ἀκούγονται ἀμφισβητή-
σεις, λόγια ἀσεβῆ, διακηρύξεις ἀθεϊστικὲς καὶβλασφημίες τῶν θείων φρικτές. Ὅσο μπορεῖ
ἡ ἀνθρώπινη ἀσημότης ἀτιμάζει τὸ Θεῖον.

Ἀλλὰ ὁ Θεὸς δὲν ἔχει ἀνάγκη τιμῆς ἀ πὸ μᾶς·
τὸν τιμοῦν πολὺ πρὸ ἡμῶν τὸ ὑλικὸ σύμπαν καὶ
οἱ ἄυλοι νόες. Ὅσες φορὲς Τὸν τιμοῦμε ἐμεῖς
δὲν τοῦ προσθέτουμε τίποτε. Τιμώντας τὸν Θεὸτιμ ώμεθα οἱ ἴδιοι· ὑψωνόμαστε ὑπὲρ τὸ γεῶ δες
καὶ κτηνῶδες, γινόμαστε λογικοί, νοήμονες,
ὀξυδερκεῖς, σοφοί, εὐ γνώμονες, ἐνάρετοι.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Ἰωάννου ὁδ. Βουλιαγμένης Ἀθηνῶν τὴν 22-1-1967. Καταγραφή, ὁλοκλήρωσις καὶ σύντμησις 22-12-2021.

2
σὰν λαὸς φιλό-τιμος, εἴμαστε εὐαίσθητοι στὸ
ζήτημα τῆς τιμῆς· μᾶς θίγει ἡ «προσβολὴ τῆς
τιμῆς», διαβάζουμε καὶ στὶς ἐφημερίδες γιὰ
«ἐγκλήματα τιμῆς» ποὺ γίνονται δυστυχῶς.

Τί εἶνε τιμή; Ἐμένα ρωτᾶτε; Εἶνε ἡ ἀξία ποὺ
ἀναγνωρίζουμε καὶ ὁ σεβασμὸς ποὺ δείχνου-
 με σὲ κάθε ἄνθρωπο. Γιατὶ κάθε ἄνθρωπος, ἀ -
πὸ τὴ δημιουργία του, εἶνε «κατ᾽ εἰκόνα» Θεοῦ
(βλ. Γέν. 1,26)· καὶ ὅποιος τιμᾷ τὴν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ,
τὸν ἄνθρωπο, τιμᾷ τὸν Πλάστη του. Γι᾽ αὐτό, ἀ -
δελφοί μου, ἀ  κόμα κ᾽ ἕ νας κακοῦργος, ποὺ τὸν
ὁ δηγοῦν στὴ λαιμ ητόμο νὰ τὸν κόψουν, ὅ,τι ἐ -
λατ τώματα κι ἂν ἔχῃ, ὅσο παρα μορφωμένος
καὶ διεστραμμένος κι ἂν εἶνε, ἔχει μέσα του καὶ
στοιχεῖα ἀγαθά, κά ποια καλωσύνη· ὅπως καὶ
κά θε καλὸς καὶ ἀγαθός, ὅσο ἅ γιος κι ἂν εἶ νε,
δὲν μπορεῖ νὰ μὴν ἔχῃ καὶ κάποιο ἐλάττωμα.
Γι᾽ αὐτὸ καὶ ὁ ἄλλος κορυφαῖος, ὁ ἀπόστολος
Πέτρος, λέει· «Πάν τας τιμήσατε», ὅλους νὰ τοὺς
τιμήσετε (Α΄ Πέτρ. 2,17)· τιμῆστε τὸν ἄνθρωπο.

Νὰ τιμοῦμε, λοιπόν, ὅλους. Ἰδιαιτέρως ὅμως
πρέπει νὰ τιμοῦμε τὰ πρόσωπα ἐκεῖνα, ποὺ
κατέχουν μία ξεχωριστὴ θέσι στὴν καρδιά μας.
Ποιά εἶνε τὰ πρόσωπα αὐτά; Τὸ λέει ἡ Γραφή.� Πρῶτα - πρῶτα τιμὴ στοὺς γονεῖς. «Τίμα
τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου, ἵνα εὖ
σοι γένηται, καὶ ἵνα μακροχρόνιος γένῃ ἐπὶ
τῆς γῆς», λέει ὁ Δεκάλογος (Ἔξ. 20,12. Δευτ. 5,16). Καὶ ὁ
ἄνθρωπος ποὺ ἀπονέμει τιμὴ στὴ μητέρα καὶ
τὸν πατέρα του, ἔχει τὴν εὐλογία τοῦ οὐρα-
νοῦ. Δὲν εἶνε ἕνα καὶ δυὸ τὰ παραδείγματα
παιδιῶν, ποὺ ἔφυγαν ἀπ᾽ τὸ χωριό τους ξυπό -
λητα, μὲ μόνο ἐφόδιο τὴν εὐχὴ τῆς μάνας τους,
καὶ εὐδοκίμησαν καὶ πρόκοψαν. Εἶνε ἀλήθεια
αὐτὸ ποὺ λέει ὁ λαός μας, «εὐχὴ γονιοῦ ἀγό-
ραζε καὶ στὸ βουνὸ ἀνέβα», κι ὅτι τότε «χῶμα
θὰ πιάνῃς – μάλαμα θὰ γίνεται». Λέει ἡ ἁγία
Γραφή· «εὐλογία πατρὸς στηρίζει οἴ κους τέ-
κνων, κατάρα δὲ μητρὸς ἐκριζοῖ θεμέλια» (Σ.
Σειρ. 3,9)· ἡ κατάρα τῆς μάνας ξεπατώνει σπίτια,
ἐνῷ ἡ εὐχὴ τοῦ πατέρα τὰ στηρίζει.� Τιμὴ κατόπιν στὸ δάσκαλο ποὺ σοῦ ἄνοι-
ξε τὰ μάτια. Ὁ μέγας Ἀλέξανδρος γιὰ τὸ δά-
σκαλό του ἔλεγε· Στὸν πατέρα μου (τὸν Φί-
λιππο) ὀφείλω τὸ ζῆν, στὸ δάσκαλό μου (τὸν
Ἀριστοτέλη) ὀφείλω τὸ «εὖ ζῆν».� Τιμὴ ἀκόμα στὸν ἱερέα τοῦ Ὑψίστου, ὁ
ὁποῖος σὲ ἁγιάζει μὲ τὰ θεῖα μυστήρια.� Τιμὴ στοὺς ἄρχοντες τοῦ τόπου καὶ ἰδιαι -
τέρως στὸν βασιλέα, σύμφωνα μὲ τὴ θεόπνευ-
 στη ἐντολὴ «τὸν βασιλέα τιμᾶτε» (Α΄ Πέτρ. 2,17).� Τιμὴ σ᾽ ἐκεῖνο τὸ γεροντάκι, ποὺ πέρασε
τόσα βάσανα κι ἄσπρισαν τὰ μαλλιά του.� Τιμὴ ἀκόμα στὴ γυναῖκα, ὡς πλάσμα τοῦ

Θεοῦ, καὶ προπαντὸς στὴ μάνα, ποὺ κρατάει
στὴν ἀγκαλιὰ τὸ βρέφος.� Τιμὴ στὸ νήπιο, στὸ παιδί, στὸ νέο.� Τιμὴ σὲ ὅλους γενικὰ τοὺς ἀνθρώπους,
μᾶς προστάζει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ (βλ. Α΄ Πέτρ. 2,17). 

Ἀλλὰ σήμερα ὁ ἀπόστολος ὁμιλεῖ γιὰ τὴν
τιμὴ ποὺ ὀφείλουμε σὲ κάποιον ἄλλον ἀσυγ -
κρίτως ὑπέρτερο ἀπ᾽ ὅλους αὐτούς. Ἂν πρέ -
πῃ νὰ τιμᾷς τὸν πατέρα καὶ τὴ μάνα σου, τὸν
ἱ ερέα καὶ τὸ δάσκαλό σου, τὸν ἀξιωματικὸ καὶ
τὸ βασιλιᾶ σου, ὅλους τοὺς «ἐν ὑπεροχῇ ὄν -
τας» (Α΄ Τιμ. 2,2), πολὺ περισσότερο –δὲν ὑπάρχει
σύγκρισι– πρέπει νὰ τιμᾷς Ἐκεῖνον ποὺ εἶ νε
πάνω ἀπ᾽ ὅλους αὐτούς. Προσέξατε τί λέει;
Τι μὴ –ποῦ, σὲ ποιόν;– «τῷ βασιλεῖ τῶν αἰώ-
νων»· σ᾽ αὐτὸν ποὺ εἶνε βασιλιᾶς τοῦ σύμπαν -
 τος, σ᾽ αὐτὸν ὀφείλεται τιμή· «τῷ βασιλεῖ τῶν αἰ -ώνων, ἀφθάρτῳ, ἀοράτῳ, μόνῳ σοφῷ Θεῷ, τι μὴκαὶ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων» (Α΄ Τιμ. 1,17).

* * *Καὶ ἐρωτῶ, ἀδελφοί μου· ἀποδίδουμε ἐμεῖς
τιμὴ στὸ Θεό; τιμοῦμε τὸ Θεό;

Ἦταν κάποτε ἐποχή, ποὺ ὅλοι οἱ Ἕλληνες,
ἂν καὶ εἶχαν ψεύτικους θεούς, τοὺς σέβον τανὅμως· κανείς δὲν τολμοῦσε νὰ πῇ λέξι κα κὴ ἢ
βλασφημία ἐναντίον τους. Διαφορετικά, ὅποιος
ἀ σεβοῦσε στὰ θεῖα ἀντιμετώπιζε τιμωρία πο -
λὺ αὐστηρή. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος τοὺς χαρα-
 κτήρισε τότε «ὡς δεισιδαιμονεστέρους» (Πράξ.
17,22), ὡς πολὺ θρήσκους καὶ θεοφοβούμενους.

Καὶ ὄχι μόνο οἱ μικροὶ καὶ ἀ γράμματοι τοῦ
λαοῦ, ἀλλὰ καὶ μεγάλοι σοφοὶ ὅπως οἱ κλασ σι-
κοὶ συγγραφεῖς, φιλόσοφοι καὶ θεμελιωταὶ τῶν
ἐπιστημῶν (Ὅμηρος, Πυθαγόρας, Ἡράκλειτος,
Σοφοκλῆς, Πλούταρχος κ.λπ.). Καὶ ὄχι μόνο οἱ
Ἕλληνες, ἀλλὰ καὶ κάθε ἄλ λος λαὸς τιμοῦσε
τὰ θεῖα μὲ θυσίες καὶ τελετές. Λένε καὶ γιὰ τὸ
Νεύτωνα, τὸν φυσι κὸ καὶ ἀστρο νόμο ποὺ δια-
τύπωσε τὸ νόμο τῆς παγκοσμίου ἕλξεως, ὅτι
εἶ χε τέτοια εὐλάβεια, ὥστε ὅταν ἄ κουγε τὴ
λέξι «Θεός» σηκωνόταν ὄρθιος.

Σήμερα δυστυχῶς σ᾽ αὐτὸ τὸν τόπο, ἀντὶ
τι μῆς καὶ σεβασμοῦ, ἀκούγονται ἀμφισβητή-
σεις, λόγια ἀσεβῆ, διακηρύξεις ἀθεϊστικὲς καὶβλασφημίες τῶν θείων φρικτές. Ὅσο μπορεῖ
ἡ ἀνθρώπινη ἀσημότης ἀτιμάζει τὸ Θεῖον.

Ἀλλὰ ὁ Θεὸς δὲν ἔχει ἀνάγκη τιμῆς ἀ πὸ μᾶς·
τὸν τιμοῦν πολὺ πρὸ ἡμῶν τὸ ὑλικὸ σύμπαν καὶ
οἱ ἄυλοι νόες. Ὅσες φορὲς Τὸν τιμοῦμε ἐμεῖς
δὲν τοῦ προσθέτουμε τίποτε. Τιμώντας τὸν Θεὸτιμ ώμεθα οἱ ἴδιοι· ὑψωνόμαστε ὑπὲρ τὸ γεῶ δες
καὶ κτηνῶδες, γινόμαστε λογικοί, νοήμονες,
ὀξυδερκεῖς, σοφοί, εὐ γνώμονες, ἐνάρετοι.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Ἰωάννου ὁδ. Βουλιαγμένης Ἀθηνῶν τὴν 22-1-1967. Καταγραφή, ὁλοκλήρωσις καὶ σύντμησις 22-12-2021.
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Σοφοκλῆς, Πλούταρχος κ.λπ.). Καὶ ὄχι μόνο οἱ
Ἕλληνες, ἀλλὰ καὶ κάθε ἄλ λος λαὸς τιμοῦσε
τὰ θεῖα μὲ θυσίες καὶ τελετές. Λένε καὶ γιὰ τὸ
Νεύτωνα, τὸν φυσι κὸ καὶ ἀστρο νόμο ποὺ δια-
τύπωσε τὸ νόμο τῆς παγκοσμίου ἕλξεως, ὅτι
εἶ χε τέτοια εὐλάβεια, ὥστε ὅταν ἄ κουγε τὴ
λέξι «Θεός» σηκωνόταν ὄρθιος.

Σήμερα δυστυχῶς σ᾽ αὐτὸ τὸν τόπο, ἀντὶ
τι μῆς καὶ σεβασμοῦ, ἀκούγονται ἀμφισβητή-
σεις, λόγια ἀσεβῆ, διακηρύξεις ἀθεϊστικὲς καὶβλασφημίες τῶν θείων φρικτές. Ὅσο μπορεῖ
ἡ ἀνθρώπινη ἀσημότης ἀτιμάζει τὸ Θεῖον.

Ἀλλὰ ὁ Θεὸς δὲν ἔχει ἀνάγκη τιμῆς ἀ πὸ μᾶς·
τὸν τιμοῦν πολὺ πρὸ ἡμῶν τὸ ὑλικὸ σύμπαν καὶ
οἱ ἄυλοι νόες. Ὅσες φορὲς Τὸν τιμοῦμε ἐμεῖς
δὲν τοῦ προσθέτουμε τίποτε. Τιμώντας τὸν Θεὸτιμ ώμεθα οἱ ἴδιοι· ὑψωνόμαστε ὑπὲρ τὸ γεῶ δες
καὶ κτηνῶδες, γινόμαστε λογικοί, νοήμονες,
ὀξυδερκεῖς, σοφοί, εὐ γνώμονες, ἐνάρετοι.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Ἰωάννου ὁδ. Βουλιαγμένης Ἀθηνῶν τὴν 22-1-1967. Καταγραφή, ὁλοκλήρωσις καὶ σύντμησις 22-12-2021.
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σὰν λαὸς φιλό-τιμος, εἴμαστε εὐαίσθητοι στὸ
ζήτημα τῆς τιμῆς· μᾶς θίγει ἡ «προσβολὴ τῆς
τιμῆς», διαβάζουμε καὶ στὶς ἐφημερίδες γιὰ
«ἐγκλήματα τιμῆς» ποὺ γίνονται δυστυχῶς.

Τί εἶνε τιμή; Ἐμένα ρωτᾶτε; Εἶνε ἡ ἀξία ποὺ
ἀναγνωρίζουμε καὶ ὁ σεβασμὸς ποὺ δείχνου-
 με σὲ κάθε ἄνθρωπο. Γιατὶ κάθε ἄνθρωπος, ἀ -
πὸ τὴ δημιουργία του, εἶνε «κατ᾽ εἰκόνα» Θεοῦ
(βλ. Γέν. 1,26)· καὶ ὅποιος τιμᾷ τὴν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ,
τὸν ἄνθρωπο, τιμᾷ τὸν Πλάστη του. Γι᾽ αὐτό, ἀ -
δελφοί μου, ἀ  κόμα κ᾽ ἕ νας κακοῦργος, ποὺ τὸν
ὁ δηγοῦν στὴ λαιμ ητόμο νὰ τὸν κόψουν, ὅ,τι ἐ -
λατ τώματα κι ἂν ἔχῃ, ὅσο παρα μορφωμένος
καὶ διεστραμμένος κι ἂν εἶνε, ἔχει μέσα του καὶ
στοιχεῖα ἀγαθά, κά ποια καλωσύνη· ὅπως καὶ
κά θε καλὸς καὶ ἀγαθός, ὅσο ἅ γιος κι ἂν εἶ νε,
δὲν μπορεῖ νὰ μὴν ἔχῃ καὶ κάποιο ἐλάττωμα.
Γι᾽ αὐτὸ καὶ ὁ ἄλλος κορυφαῖος, ὁ ἀπόστολος
Πέτρος, λέει· «Πάν τας τιμήσατε», ὅλους νὰ τοὺς
τιμήσετε (Α΄ Πέτρ. 2,17)· τιμῆστε τὸν ἄνθρωπο.

Νὰ τιμοῦμε, λοιπόν, ὅλους. Ἰδιαιτέρως ὅμως
πρέπει νὰ τιμοῦμε τὰ πρόσωπα ἐκεῖνα, ποὺ
κατέχουν μία ξεχωριστὴ θέσι στὴν καρδιά μας.
Ποιά εἶνε τὰ πρόσωπα αὐτά; Τὸ λέει ἡ Γραφή.� Πρῶτα - πρῶτα τιμὴ στοὺς γονεῖς. «Τίμα
τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου, ἵνα εὖ
σοι γένηται, καὶ ἵνα μακροχρόνιος γένῃ ἐπὶ
τῆς γῆς», λέει ὁ Δεκάλογος (Ἔξ. 20,12. Δευτ. 5,16). Καὶ ὁ
ἄνθρωπος ποὺ ἀπονέμει τιμὴ στὴ μητέρα καὶ
τὸν πατέρα του, ἔχει τὴν εὐλογία τοῦ οὐρα-
νοῦ. Δὲν εἶνε ἕνα καὶ δυὸ τὰ παραδείγματα
παιδιῶν, ποὺ ἔφυγαν ἀπ᾽ τὸ χωριό τους ξυπό -
λητα, μὲ μόνο ἐφόδιο τὴν εὐχὴ τῆς μάνας τους,
καὶ εὐδοκίμησαν καὶ πρόκοψαν. Εἶνε ἀλήθεια
αὐτὸ ποὺ λέει ὁ λαός μας, «εὐχὴ γονιοῦ ἀγό-
ραζε καὶ στὸ βουνὸ ἀνέβα», κι ὅτι τότε «χῶμα
θὰ πιάνῃς – μάλαμα θὰ γίνεται». Λέει ἡ ἁγία
Γραφή· «εὐλογία πατρὸς στηρίζει οἴ κους τέ-
κνων, κατάρα δὲ μητρὸς ἐκριζοῖ θεμέλια» (Σ.
Σειρ. 3,9)· ἡ κατάρα τῆς μάνας ξεπατώνει σπίτια,
ἐνῷ ἡ εὐχὴ τοῦ πατέρα τὰ στηρίζει.� Τιμὴ κατόπιν στὸ δάσκαλο ποὺ σοῦ ἄνοι-
ξε τὰ μάτια. Ὁ μέγας Ἀλέξανδρος γιὰ τὸ δά-
σκαλό του ἔλεγε· Στὸν πατέρα μου (τὸν Φί-
λιππο) ὀφείλω τὸ ζῆν, στὸ δάσκαλό μου (τὸν
Ἀριστοτέλη) ὀφείλω τὸ «εὖ ζῆν».� Τιμὴ ἀκόμα στὸν ἱερέα τοῦ Ὑψίστου, ὁ
ὁποῖος σὲ ἁγιάζει μὲ τὰ θεῖα μυστήρια.� Τιμὴ στοὺς ἄρχοντες τοῦ τόπου καὶ ἰδιαι -
τέρως στὸν βασιλέα, σύμφωνα μὲ τὴ θεόπνευ-
 στη ἐντολὴ «τὸν βασιλέα τιμᾶτε» (Α΄ Πέτρ. 2,17).� Τιμὴ σ᾽ ἐκεῖνο τὸ γεροντάκι, ποὺ πέρασε
τόσα βάσανα κι ἄσπρισαν τὰ μαλλιά του.� Τιμὴ ἀκόμα στὴ γυναῖκα, ὡς πλάσμα τοῦ

Θεοῦ, καὶ προπαντὸς στὴ μάνα, ποὺ κρατάει
στὴν ἀγκαλιὰ τὸ βρέφος.� Τιμὴ στὸ νήπιο, στὸ παιδί, στὸ νέο.� Τιμὴ σὲ ὅλους γενικὰ τοὺς ἀνθρώπους,
μᾶς προστάζει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ (βλ. Α΄ Πέτρ. 2,17). 

Ἀλλὰ σήμερα ὁ ἀπόστολος ὁμιλεῖ γιὰ τὴν
τιμὴ ποὺ ὀφείλουμε σὲ κάποιον ἄλλον ἀσυγ -
κρίτως ὑπέρτερο ἀπ᾽ ὅλους αὐτούς. Ἂν πρέ -
πῃ νὰ τιμᾷς τὸν πατέρα καὶ τὴ μάνα σου, τὸν
ἱ ερέα καὶ τὸ δάσκαλό σου, τὸν ἀξιωματικὸ καὶ
τὸ βασιλιᾶ σου, ὅλους τοὺς «ἐν ὑπεροχῇ ὄν -
τας» (Α΄ Τιμ. 2,2), πολὺ περισσότερο –δὲν ὑπάρχει
σύγκρισι– πρέπει νὰ τιμᾷς Ἐκεῖνον ποὺ εἶ νε
πάνω ἀπ᾽ ὅλους αὐτούς. Προσέξατε τί λέει;
Τι μὴ –ποῦ, σὲ ποιόν;– «τῷ βασιλεῖ τῶν αἰώ-
νων»· σ᾽ αὐτὸν ποὺ εἶνε βασιλιᾶς τοῦ σύμπαν -
 τος, σ᾽ αὐτὸν ὀφείλεται τιμή· «τῷ βασιλεῖ τῶν αἰ -ώνων, ἀφθάρτῳ, ἀοράτῳ, μόνῳ σοφῷ Θεῷ, τι μὴκαὶ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων» (Α΄ Τιμ. 1,17).

* * *Καὶ ἐρωτῶ, ἀδελφοί μου· ἀποδίδουμε ἐμεῖς
τιμὴ στὸ Θεό; τιμοῦμε τὸ Θεό;

Ἦταν κάποτε ἐποχή, ποὺ ὅλοι οἱ Ἕλληνες,
ἂν καὶ εἶχαν ψεύτικους θεούς, τοὺς σέβον τανὅμως· κανείς δὲν τολμοῦσε νὰ πῇ λέξι κα κὴ ἢ
βλασφημία ἐναντίον τους. Διαφορετικά, ὅποιος
ἀ σεβοῦσε στὰ θεῖα ἀντιμετώπιζε τιμωρία πο -
λὺ αὐστηρή. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος τοὺς χαρα-
 κτήρισε τότε «ὡς δεισιδαιμονεστέρους» (Πράξ.
17,22), ὡς πολὺ θρήσκους καὶ θεοφοβούμενους.
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2



Ἑορτή, ἀγαπητοί μου, σήμερα. Ἑορτὴ τῶν
σχολείων καὶ τῆς παιδείας, τῆς ἑλληνι κῆς

καὶ χριστιανικῆς παιδείας, ποὺ ὡς ῥίζα καὶ βά-
 θρο ἔχει τὴν καλλιέργεια τοῦ ἔσω ἀν θρώπου.
Ὁ ἔσω ἄνθρωπος εἶνε αὐτὰ τὰ τρία· νοῦς, καρ-
 δία, θέλησις. Ἡ ἑλληνικὴ λοιπὸν καὶ χριστιανι - κὴ παιδεία φωτίζει τὸ νοῦ μὲ τὶς ὡ ραιότερες ἔν -
νοιες, καλλιεργεῖ τὴν καρδιὰ μὲ τὰ εὐ γενέστε-
 ρα αἰσθήματα, καὶ χαλυβδώνει τὴ θέλησι γιὰ τὰ
μεγάλα καὶ ὑψηλά. Καὶ ἐπειδὴ οἱ Τρεῖς Ἱεράρ -χαι ποὺ ἑορτάζουν σήμερα ὑπῆρξαν δι  άνοιες
φωτεινές, καρδιὲς εὐγενεῖς καὶ θελήσεις ἰ σχυ-
 ρές, ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία τοὺς προβάλλει ὡς
ὑ ποδείγματα καὶ προστάτες τῆς παιδείας μας.

Ἀκούγεται ὅμως ἀντίλογος. Τί μᾶς λένε·
–Γιὰ τὴν Ἐκκλησία ναί, ἦταν αὐτοὶ σημαν -

τικὲς προσωπικότητες ποὺ ἀγάπησαν καὶ τὰ ἑλ -
ληνι κὰ γράμματα, ἀλλά… –Τί «ἀλλά»; Νά· πέ-ρασε πιὰ ἡ ἐποχή τους. Γιὰ ἐμᾶς, ποὺ ἔ χουμε
μία ἱ στορία τεσσάρων χιλιάδων ἐτῶν, μὲ τόσους
σοφοὺς καὶ θεμελι ωτὲς ἐπιστη μῶν, δὲν θά ̓ ταν
προτιμότερο καὶ ἐγγύτερο στὶς πηγές μας, ἀν -
τὶ τῶν κληρικῶν αὐτῶν (Βα σιλείου, Χρυ σοστό-
 μου, Γρηγορίου) ὡς προστάτες τῆς ἑλληνι -
κῆς παιδείας νὰ ἔχουμε π.χ. τὸν Ὅμηρο, τὸν
Πλάτωνα, τὸν Ἀριστοτέλη, τὸν Δημόκριτο;…

Ὑπῆρξαν λοιπὸν καὶ δυστυχῶς ὑπάρχουν ἀ -
κόμη Ἕλληνες διανοούμενοι ποὺ θέλουν νὰ
ἐξ ορίσουν ἀπὸ τὴν παιδεία μας τοὺς Τρεῖς Ἱε-
 ράρχας. Σὲ κάποια μάλιστα ἀνώμαλη περίοδο
τοῦ ἔ θνους τὰ σχολεῖα μας εἶχαν πάψει νὰ ἑ -
ορτά ζουν τὴ σημερινὴ ἑορτή. Καὶ στὴν ἐποχή
μας γίνεται ἀπροκάλυπτα κίνησις γιὰ μιὰ παι-δεία ἄνευ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ. Θιασῶται αὐτῶν
τῶν κινήσεων εἶνε εἴτε ἄθεοι ὑλισταὶ εἴτε ἀν -θρωπισταί, λάτρεις τοῦ ἀρχαίου κάλλους. Τὴν
Κυ ρι ακή, ἐνῷ χτυποῦν οἱ καμπάνες, αὐτοὶ προ-
 τιμοῦν, ἀντὶ νὰ πᾶνε στὴν ἐκκλησία νὰ «ἰδοῦν
τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν» (θ. Λειτ.), νὰ πηγαίνουν σὲ
ἀρχαιολο γικοὺς χώρους καὶ νὰ ὑμνοῦν τὸ φῶς
τὸ ἀ πολλώνιο· νοσταλγοὶ ἑνὸς παρελθόντος,

ζητοῦν ν᾽ ἀναστήσουν τὴν εἰδωλολατρία. Εἶνε
ὀπαδοὶ ἑνὸς ἀνθρωπισμοῦ χωρὶς τὸν ἀληθινὸ
Θεό, ποὺ κατὰ τὸν Ντοστογέφσκυ εἶνε ἡ πιὸ
στυγνὴ ἔκφρασις ἀθεϊσμοῦ.

Χρειάζεται ν᾽ ἀπαντήσουμε; Τοὺς ἀ πήντησε
ἤδη τὸν 4ο αἰῶνα τὸ μαντεῖο τῶν Δελφῶν. Ὅ -
ταν ὁ Ἰ ουλιανὸς ὁ παραβάτης θέλησε νὰ ἐπα-
ναφέ ρῃ τὴ λατρεία τῶν θεῶν τοῦ Ὀλύμπου, τὸ
μαν τεῖο τῶν Δελφῶν τοῦ εἶπε, ὅτι οἱ θεοὶ ἐ κεῖ -
ν  οι πέθαναν· «Δὲν ἔχει πιὰ ὁ Ἀπόλ λων καλύβα,
ἔσβησε ἡ «λαλέουσα πηγή» (βλ. Πόθεν καὶ διατί, Μ 96, σ. 267).Ἐμεῖς τί θὰ εἴχαμε τώρα νὰ τοὺς ποῦμε;

* * *Ἡ φιλοσοφία τῶν ἀρχαίων προγόνων μας,
ἀγαπητοί μου, πλα νήθηκε σὲ λαβύρινθο. Παρ᾿
ὅλες τὶς προσπάθειές της, δὲν κατώρθωσε νὰβρῇ τὴν ἀλήθεια, ν᾽ ἀπαντήσῃ σὲ ἐρωτήματα
ὅπως· τί εἶνε Θεός; τί εἶνε ἄνθρωπος; τί εἶνε
κόσμος; τί εἶ νε καλό; τί εἶνε ἀρετή; τί εἶνε κα-
κία; τί εἶνε ψυχή;… Ἡ ἄγνοια ἔτρωγε τοὺς φι-
λοσόφους ὅ πως ἡ μυθολογικὴ Σφίγγα κατε-
βρό χθιζε ὅσους δὲν ἔλυναν τὰ αἰνίγματά της.

Εἶπαν, ὅτι ἡ ἱστορία τῆς φιλοσοφίας εἶνε ἱ -στο ρία τῶν ἀνθρωπίνων πλανῶν. Μὴ θεωρη -
θῇ προσ βλητικὸ ὅτι δὲν ὑπάρχει βλακεία ποὺ
νὰ μὴν τὴν εἶπαν οἱ ἀρχαῖοι σοφοί. Θέλε τε
παρα δείγματα; Ὁ Πυθαγόρας ἀπαγόρευε
στοὺς μα θητάς του νὰ τρῶνε κυάμους (=κου-
κιά), γιατί, λέει, μέσα στὰ ζωΰφια τῶν κυ άμων
ὑπάρχουν ψυχές! – γελᾶμε τώρα ἀκού  γοντάς
το. Ὁ Πλάτων ἦταν ὑπὲρ τῆς δουλείας, τὴν
θεωρεῖ θεσμὸ ἀκατάλυτο· ἀφοῦ οἱ μηχα νὲς
δὲν μποροῦν νὰ κινηθοῦν μόνες τους, οἱ δοῦ -
 λοι μᾶς εἶνε ἀπαραίτητοι! Καὶ ὁ Σωκράτης, ὁ
θεωρού μενος μέγας σοφός, ἐμόλυνε τὶς τε-
λευταῖ ες στιγμές του, ὅταν ζήτησε νὰ θυσιά-
σουν ἀλέκτορα (=πετεινό) στὸν Ἀπόλλωνα.

Δὲν μποροῦμε ν᾽ ἀρνηθοῦμε ὅτι προσπά-
θη  σαν νὰ πλησιάσουν τὸ θεῖον, τὶς κορυφὲς
τῆς ἀληθείας. Δὲν τὸ κατώρθωσαν. Εἶπαν ὅ -
μως μερικὲς ἀ λήθειες, ποὺ εἶνε σὰν ψήγματα
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χρυσοῦ σὲ σωρὸ ἄμ μου, σὰν πυγολαμπίδες στὴ
νύχτα, σὰν φωτοβολίδες μέσα στὸ σκοτάδι.Τί προσέφεραν οἱ ἀρχαῖοι φιλόσοφοι·

� Τὸ «γνῶθι σαυτόν» τοῦ Σωκράτους.
� Τὴν διαπίστωσι, ὅτι ὁ ἄνθρωπος μὲ δικέςτου δυνάμεις εἶνε ἀδύνατον νὰ σωθῇ.
� Τὴν πεποίθησι - πρόβλεψι, ὅτι μιὰ μέρα θὰἔρ θῃ Ἐκεῖνος ποὺ θὰ λυτρώσῃ τὸν κόσμο. Ὁ Αἰ -

σχύλος λέει, ὅτι ὁ Προμηθεὺς καρφωμένος
ἐ πάνω στὸν Καύκασο στενάζει καὶ ζητεῖ τὸν
Λυτρωτή του. Καὶ ὁ Σωκράτης λίγο πρὶν πεθά -
νῃ, εἶπε στοὺς δικαστάς του· Ἐγὼ σᾶς κεν τοῦ -
σα σὰν βουκέντρα. Τώρα σβήνω πιά· κ᾽ ἐσεῖς
με τὰ τὸ θάνατό μου θὰ κοιμᾶστε, ἕως ὅτου
ἔρθῃ Κάποιος, ὁ ὁποῖος θὰ φροντίσῃ γιὰ σᾶς.

� Τέλος, ἐνῷ ὡς πρὸς τὴ θρησκεία λόγῳ
τῆς πλάνης τῶν εἰδώλων ἡ συμβολή τους εἶ νε
μηδέν, ἡ προσ φο ρά τους ὡς πρὸς τὴ γλῶσσα
εἶ  νε μεγάλη. Δὲν ὑπάρχει στὸν κόσμο γλῶσ -
σα τελειότερη ἀπὸ τὴν ἑλληνική, ποὺ λάλη-
σαν οἱ φιλόσο φοι, ποιηταί, ἱστορικοί. Γι᾽ αὐτὸ
καί τὸ Εὐ αγγέλιο (=ἡ Καινὴ Διαθήκη) γράφτη κε
πρωτοτύπως σ᾽ αὐτὴν καί ἡ Βίβλος (Πα λαιὰ
Διαθήκη) μεταφράστηκε ὁλόκληρη σ᾽ αὐτήν.

Σήμερα, ἐνῷ κάποιοι ἡμιμαθεῖς περιφρο-
νοῦν τὴ γλῶσσα μας, μεγάλοι ἐπιστή  μονες,
θέλοντας νὰ δώσουν ὄνομα (ὁρολογία) σὲ νέα
πράγματα ποὺ βρίσκουν (στὶς ἐπικοινω νίες,
στὶς συγκοινωνίες, στὴν ἐνημέ ρω σι κ.λπ.), κα-τα φεύγουν σ᾽ αὐτήν· αὐτὴ κατέχει τὰ σκήπτρα.
Θέλετε παραδείγματα; Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰ -
τωλὸς ἔλεγε, ὅτι θά ̓ ρθῃ μιὰ ἡμέρα ποὺ ὁ κό-
σμος θὰ δεθῇ μὲ μιὰ κλωστή, ἢ ὅ τι θὰ βρεθῇ
ἕνα κουτὶ ποὺ θὰ τρελλάνῃ τὸν κό σμο. Ἡ «κλω -
στὴ» εἶνε τὸ τηλέ-φωνο καὶ τὸ «κουτὶ» εἶνε ἡ
τηλε-όρασι. Αὐτὰ λοιπὸν τὰ νέα πράγματα πῶς
τὰ «βάφτισαν»; Δὲν ἄ νοιξαν λε  ξικὰ ἀγγλικὰ ἢ
γερμανικά, οὔτε ῥώσικα ἢ κινέζικα· ἄνοιξαν τὸ
ἑλληνικὸ λεξικό, πῆγαν στὴ γλῶσ σα τοῦ Ὁμή-
ρου καὶ πῆραν τὴν κατάλλη λη λέξι. Εἶνε τὸ
«τηλ(ε)». Ἔτσι· ἀπὸ τὸ τηλ(ε), ποὺ σημαίνει
«μακριά», ὠνομάστηκε ὁ τηλέ-γραφος, τὸ τη-
λέ-φωνο, ἡ τηλ-επικοινωνία, ἡ τηλε-όρασις.
Ἔλεγε ἐπίσης ὁ ἅγιος Κοσμᾶς· Θὰ δῆτε στὸν
κάμπο ἁμάξι νὰ τρέ χῃ γρηγορώτερα ἀπὸ τὸ
λαγό· τὸ «ἁμάξι« εἶνε τὸ αὐτο-κίνητο, καὶ τὸ
ὄνομα βγῆκε πάλι ἀπὸ λέξεις τῆς ἑλληνικῆς
γλώσσης. Δὲν εἶνε λοιπὸν τιμὴ καὶ δόξα γιὰ
τὴ γλῶσ σα μας ὅτι μόνο αὐτὴ ἔχει λέξεις ποὺ
μποροῦν νὰ ἐκφράσουν ὅλες τὶς ἔννοιες;

* * *Ἡ σημερινὴ ἑορτή, τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, ἀ -
να δεικνύει, ἀγαπητοί μου, δύο ἀλήθειες. Πρῶ -
τον, ὅτι ἡ πίστι τοῦ Χριστοῦ, ἡ θρησκεία μας,

εἶνε ἡ μόνη ἀληθινή· ἂν ζοῦ σαν ὁ Πλάτων κι
ὁ Ἀριστοτέλης, θὰ κάθονταν στὰ θρανία ν᾽ ἀ -
κούσουν τὰ μαθήματα τῆς χριστι α νικῆς κατη-
χήσεως. Καὶ δεύτερον, ὅτι ἡ γλῶσ σα τοῦ Εὐαγ-
γελίου, ἡ γλῶσσα μας, εἶ νε ἕνα ἀριστούργημα.Συμπέρασμα. Νὰ εὐχαριστοῦ με τὸ Θεὸ ὅ λοι,
μικροὶ καὶ μεγάλοι, γιὰ τὰ δύο αὐτὰ ἀνεκ  τίμητα
δῶρα· ὅτι γεννηθήκαμε Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ
κι ὅτι στὴ γωνία αὐτὴ μιλᾶμε τὴν ὡραιότερηκι ἀσυναγώνιστη γλῶσ σα. Αὐτὰ τὰ δύο νὰ τὰκρατήσουμε. Βλέπετε τί ἔκανε τὸ Ἰσραήλ; κα-
θιέρωσε ὡς γλῶσσα του τὴ γλῶσσα τοῦ Μω υ-
σέως! Μπορούσαμε λοιπὸν κ᾽ ἐμεῖς νὰ μι λᾶμε
τὴ γλῶσσα τοῦ Πλάτωνος τοῦ Ἀριστο τέλους
καὶ τοῦ Ὁμήρου. Δὲν εἶνε τοῦ παρόν τος νὰ
ποῦμε γιατί δὲν ἔγινε αὐτό. Πρέπει ὅ μως νὰ
ποῦμε, ὅτι παιδεία χωρὶς γλῶσσα ἑλ ληνικὴ εἶ -
νε βαρβαρική, καὶ παιδεία χωρὶς Χριστὸ εἶνεσῶμα χωρὶς καρδιά· ὅσο μπορεῖ νὰ ζήσῃ ἄν -
θρωπος χωρὶς καρδιά, ἄλλο τόσο μπορεῖ νὰ
ζήσῃ καὶ ἡ παιδεία χωρὶς τὸν Χριστό. 

Τὰ δύο αὐτὰ ἀνεκτίμητα στοιχεῖα, τὴν ἐξ ἀ -
ποκαλύψεως ἀλήθεια τοῦ οὐρανοῦ καὶ τὴν ἰ -
δα νικὴ δι ατύπωσί της στὴ γλῶσσα τῶν Ἑλ λή-
νων, κατεῖχαν οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι. Εἶνε οἱ ἐκ φρα-
 σταὶ ἀρίστου συνδυασμοῦ Ἑλληνι κῶν γραμ-
 μάτων καὶ Χριστιανικῆς ἀληθείας.Σατανικὲς δυνάμεις ζητοῦν τώρα νὰ ἀφαι-ρέσουν ἀπὸ τὸ Σύνταγμά μας τὴν πίστι στὸν
ἀληθινὸ Θεὸ καὶ νὰ ἐπιβάλουν μιὰ παιδεία
χω ρὶς ὀρ θό δοξο προσανατολισμό, χωρὶς ἐρ -
γασία καὶ κόπο, ποὺ τονίζει τὰ δικαιώματα καὶ
λησμονεῖ τὰ καθήκοντα, εἰρωνεύεται τὴ με-
λέτη καὶ θαυμάζει τὴν ἀπεργία ὡς ὕψιστο ὅ -
πλο διεκδικήσεως δικαιωμάτων· εἶνε μία παι-
δεία ξένη πρὸς τὰ δοκιμασμένα ἰδανικά μας.

Ἂς εἶνε αἰωνία ἡ μνήμη διδασκάλων καὶ κα- θηγητῶν μας, ποὺ ἐργάστηκαν μὲ ὑπομονὴ
ἀν εξ άντλητη, μὲ διάθεσι θυσίας, μὲ ἀνιδιο-
τελῆ προσφορά, μὲ ἀγάπη στὸ παιδί. Ἐκεῖνοι
φιλοτιμοῦσαν ὅλους καὶ βράβευαν τοὺς ἀρί-
στους, δὲν δημαγωγοῦσαν ὑποθάλποντες ἀ -
παιτήσεις καὶ δικαιώματα καὶ παραθεωροῦν -
τες καθήκοντα καὶ χρέη.

Τὰ ῥητὰ ποὺ ἀντηχοῦσαν τότε στὶς αἴθου-
σες ἦταν· • «τῆς παιδείας αἱ μὲν ῥίζαι (εἶνε)
πικραί, οἱ δὲ καρποὶ γλυκεῖς», • «τ᾽ ἀγαθὰ κό-
ποις κτῶνται», • «τῇ ὑπομονὴ πάντα δοῦλα γί-
 νεται», • «νικᾷ ἡ θέλησις καὶ ἡ ἐπιμονή» κ.ἄ..

Μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι ἡ παιδεία μας δὲν θὰ πα-
ρεκκλίνῃ ἀπὸ τὴν ὀρθὴ τροχιά, εὔχομαι σὲὅλους, μαθητὰς καὶ διδασκάλους, κάθε πρό-οδο στὰ γράμματα καὶ τὴν ἀρετή· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης τὴν 30-1-1975 Πέμπτη πρωί. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 29-12-2021.
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