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Ἕνα κάθѳε µήνα. 
 

Ἀγαπητοί µου ἐνορίτες, 
 

Ἀφορµὴ γιὰ νὰ γράψѱω λίγες σκέψѱεις αὐτὸ τὸ µήνα πῆρα ἀπὸ δύο φράσεις τοῦ 
Ἀποστόλου Παύλου. Ἡ πρώτη φράση εἶναι ἀπὸ τὴν Β΄ ἐπιστολὴ πρὸς Κορινθѳίους, (κεφ. 5ο 
στίχο 9): «διό καὶ φιλοτιµούµεθѳα… εὐάρεστοι εἶναι τῷ Κυρίῳ». Γι’ αὐτὸ καὶ 
φιλοτιµούµαστε νὰ εἴµαστε εὐάρεστοι στὸν Κύριο. Ἡ δεύτερη φράση εἶναι ἀπὸ τὴν Α΄ 
ἐπιστολή πρὸς ΘѲεσσαλονικεῖς, (κεφ. 4ο στίχους 11-12): «φιλοτιµεῖσθѳαι ἡσυχάζειν καί 
πράσσειν τά ἴδια καί ἐργάζεσθѳαι ταῖς ἰδίαις χερσίν ὑµῶν, καθѳώς ὑµῖν παρηγγείλαµεν, 
ἵνα περιπατεῖτε εὐσχηµόνως πρός τούς ἔξω καί µηδενός χρείαν ἔχητε». Νὰ 
προσπαθѳεῖτε µὲ φιλοτιµία νὰ ἡσυχάζετε καὶ νὰ ἀσχολεῖστε µὲ τὶς δικές σας ὑποθѳέσεις καὶ 
νὰ ἐργάζεσθѳε µὲ τὰ χέρια σας, ὅπως σᾶς παραγγείλαµε, γιὰ νὰ συµπεριφέρεσθѳε µὲ 
εὐπρέπεια πρὸς τοὺς ἀπίστους, ποὺ εἶναι ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας, καὶ νὰ µὴν ἔχετε ἀνάγκη 
ἀπὸ τίποτα.   

Χρησιµοποιεῖ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἕνα ἰσχυρὸ ρῆµα: τὸ φιλοτιµοῦµαι, µία ἰσχυρὴ 
ἔννοια: τὴν φιλοτιµία, γιὰ νὰ µᾶς πεῖ ὅτι, ὅποιος ἔχει φιλότιµο, προσπαθѳεῖ νὰ εἶναι 
εὐάρεστος στὸν ΘѲεὸ καὶ νὰ συµπεριφέρεται µὲ εὐπρέπεια πρὸς ὅλους τούς ἀνθѳρώπους. 

Ἡ φιλοτιµία εἶναι ἐκεῖνο τὸ ἔντονο συναίσθѳηµα τιµῆς καὶ προσωπικῆς 
ἀξιοπρέπειας. Ἡ φιλοτιµία εἶναι ἡ εὐσυνειδησία, ἡ µεγαλοψѱυχία, ἡ ἀφιλοχρηµατία, ἡ 
εὐαισθѳησία, ἡ συναντίληψѱη, ἡ προθѳυµία γιὰ ἐκτέλεση ἐντολῆς ἢ παροχῆς ὑπηρεσίας. Ὁ 
φιλότιµος ἄνθѳρωπος ὅ,τι κάνει, δὲν τὸν κουράζει οὔτε τὸν καταπιέζει. Τὸ κάνει ἀπὸ 
ἀγάπη, τὸ κάνει ἐπειδὴ ἀξίζει, ἐπειδὴ εἶναι µεγάλο, ἐπειδὴ εἶναι ὑψѱηλό. Τὸ κάνει ἐπειδὴ 
εἶναι γιὰ τὸν ἄνθѳρωπο, γιὰ τὴν οἰκογένεια, γιὰ τὴν πατρίδα, γιά τά δηµιουργήµατα τοῦ 
ΘѲεοῦ, γιὰ τόν ἴδιο τὸν ΘѲεό.  

Τὸ παιδί, ἀπὸ φιλοτιµία, βοηθѳάει τοὺς γονεῖς στὶς δουλειές, τοὺς ὑπακούει, τοὺς 
σέβεται. Ζεῖ χωρὶς σπατάλες, δὲν ντροπιάζει τὴν οἰκογένεια µὲ τὴν ἀπρεπῆ συµπεριφορά, 
µελετᾶ τὰ µαθѳήµατά του, δέν τεµπελιάζει, ἔχει σεβασµὸ πρὸς ὅλους.  

Οἱ γονεῖς, ἀπὸ φιλοτιµία, εἶναι ἐργατικοί, ἀγαποῦν τὰ παιδιά τους, τὰ 
παιδαγωγοῦν κατὰ ΘѲεόν, τὰ µορφώνουν κοινωνικά. Εἶναι ἠθѳικοί καί τίµιοι. 
Ἐνδιαφέρονται νὰ ἀποκτήσουν καλὸ ὄνοµα στὴν κοινωνία, γιὰ νὰ µὴ ντροπιάσουν τὰ 
παιδιά καί τούς ἀπογόνους τους.  

Ὁ ὑπάλληλος, ὁ ἐργάτης, ἀπὸ φιλοτιµία, ἐργάζονται ἀποδοτικά, χωρὶς ζηµιές, 
κλοπὲς καὶ ἀτιµίες. Ἀγαποῦν καί σἐβονται τό ἀφεντικό. 

Ὁ ἐργοδότης, µὲ φιλότιµο, ἐνδιαφέρεται γιὰ τὸν ἐργάτη, τοῦ παρέχει τὰ ἀναγκαῖα, 
τὸν πληρώνει ἱκανοποιητικά, τόν συµπεριφέρεται µὲ σεβασµό.  

Ὁ δάσκαλος, ὁ καθѳηγητής, ποὺ ἔχει φιλότιµο, ἀγαπᾶ τοὺς µαθѳητὲς, ἐνδιαφέρεται 
γιὰ αὐτούς, προσπαθѳεῖ νὰ τοὺς µορφώσει µέ τά ὑγιῆ ἤθѳη καί ἔθѳιµα, ἀγωνίζεται νά τούς 
διαπαιδαγωγήσει σύµφωνα µὲ τὶς διαχρονικές ἀξίες καὶ τὰ ὑψѱηλά ἰδανικά.  

Ὁ Ἱερέας, ὁ Ἐπίσκοπος, ἀπὸ φιλότιµο, προσπαθѳεῖ νὰ εἶναι εὐάρεστος στὸ ΘѲεὸ καὶ 
στοὺς ἀνθѳρώπους. Δ∆ιδάσκει στοὺς πιστούς τό θѳέληµα τοῦ ΘѲεοῦ, τοὺς ἐνισχύει, τοὺς 
παρηγορεῖ, ἐνδιαφέρεται παντιοτρόπως, προσεύχεται, τελεῖ τὰ µυστήρια, ἐργάζεται τὶς 



ἀρετές, ἐξαγιάζεται. Ζεῖ ἀσκητικά καί ἐκκλησιαστικά. Ἀσκεῖ τήν ἀφιλοχρηµατία καί τήν 
ἐλεηµοσύνη. 

Ὁ κάθѳε πιστός, ἔχοντας φιλότιµο, ἐπιθѳυµεῖ νά γνωρίσει τόν λόγο τοῦ ΘѲεοῦ, 
ἀγωνίζεται πνευµατικά, ἀποκόπτει τά πάθѳη, ἀσκεῖται στὴν ἀρετή, ἀποφεύγει τὰ 
σκάνδαλα, ἀντιλαµβάνεται τὸν πλησίον. Ἡ ἀλληλοβοήθѳεια εἶναι διαρκὲς µέληµά του. Δ∆ὲν 
παραλείπει τὴν εὐγνωµοσύνη. Ὁ ἁγιασµὸς εἶναι ὁ τρόπος ζωῆς του. 

Ὁ ἄνθѳρωπος τοῦ ΘѲεοῦ εἶναι φιλότιµος ὡς πρὸς ὅλα. Φροντίζει γιὰ τὸ σπίτι του, τὴ 
γειτονιά του, τὴν πόλη του, τὴν πατρίδα του, τὴ φύση ὅλη. Ἀπὸ φιλότιµο. Ἀπὸ ἀγάπη. 
Δ∆ὲν ξοδεύει, δὲν καταστρέφει, δὲν σπαταλᾶ, δέν ἀσωτεύει, δὲν βρωµίζει. Προσφέρει 
ἐθѳελοντικά, προσφέρει ἀπὸ τὸ ὑστερηµά του, ἐνδιαφέρεται γιὰ τὸ κοινωνικὸ σύνολο. Πρὶν 
ἀπὸ ὅλα αὐτά, ἔχοντας φιλοτιµία, προσπαθѳεῖ νὰ διορθѳώνεται καθѳηµερινά. 

 Ὁ ἄνθѳρωπος τοῦ ΘѲεοῦ, ὁ φιλότιµος, δὲν προκαλεῖ µὲ τὴν ἐπίδειξη τοῦ πλούτου, 
οὔτε µὲ τὴν ἐφήµερη ἰσχύ, οὔτε µὲ τὸ ἄσεµνο ντύσιµο, οὔτε µὲ τὴν ἀθѳυροστοµία του. 
Σέβεται τὸν ἑαυτό του καὶ τοὺς ἄλλους, σέβεται τοὺς µικροὺς καί τοὺς ἀνήµπορους. Δ∆έν ζεῖ 
κοσµικά. Ἔχει φόβο ΘѲεοῦ, ἀγαπᾶ τὸν ΘѲεό καὶ ὑπακούει στόν ΘѲεό. 

Ὁ ἄνθѳρωπος τοῦ ΘѲεοῦ ζεῖ σύµφωνα µὲ τὸ θѳέληµα τοῦ ΘѲεοῦ ἀπὸ φιλοτιµία. Εἶναι 
εὐαίσθѳητος, εἶναι εὐγενικὸς, εἶναι εὐγνώµων, εἶναι συνετός καί σώφρων. Συλλογίζεται: Ἄν 
ὁ ΘѲεὸς ταπείνωσε τὸν ἑαυτό του καὶ ἔγινε ἄνθѳρωπος καὶ σταυρώθѳηκε καὶ πέθѳανε γιὰ 
µένα, ἐγὼ τί πρέπει νὰ κάνω γι’ Αὐτόν; Πῶς πρέπει νά σταθѳῶ ἀπέναντί του; Καί ἡ 
ἀπάντηση ἔρχεται αὐθѳόρµητα: Νὰ ζήσω ὅπως θѳέλει Αὐτός, ὁ Κύριός µου καί ὁ σωτήρας 
µου Ἰησοῦς Χριστός.  

Εἶναι αὐτὸ ποὺ τονίζει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: «Ἡµεῖς φιλοτιµούµεθѳα εὐάρεστοι τῷ 
Κυρίῳ εἶναι». (Β΄ Κορ. Ε΄ 9). Ἐµεῖς, ἀπὸ φιλότιµο, θѳέλουµε νὰ εἴµαστε εὐάρεστοι στὸν 
Χριστό.  

 
Μὲ κάθѳε εὐχὴ καὶ εὐλογία 
νὰ ἀποκτήσουµε φιλοτιµία 

 
ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Λ. Βασιλείου 

 


