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Ἕνα κάθε μήνα. 
Ἀγαπεηνί κνπ ἐλνξίηεο, 

Γηά λά ζειήζνπκε λά δήζνπκε ηήλ «καθ’ ὁμοίωζιν Θεοῦ» δσή, γηά λά 

παθνύζνπκε θαί λά ἐξγαζζνῦκε ηίο ἐληνιέο ηνῦ Θενῦ, γηά λά ἀπνθηήζνπκε ηίο 

εινγεκέλεο ἀξεηέο θαί λά ἀπνθόςνπκε ηά δπζώδε πάζε ηνῦ παιαηνῦ ἑαπηνῦ καο, 

ρξεηαδόκαζηε πνιιά. Υξεηαδόκαζηε ζέιεζε, ηαπείλσζε, παθνή, ἐξγαηηθόηεηα, 

ἀγσληζηηθόηεηα… Ὅκσο ἐθείλν πνύ ζά ἐλεξγνπνηήζεη ὁιόθιεξν ηό εἶλαη ηνῦ ἑαπηνῦ 

καο, εἶλαη κία ἄιιε δηάρπηε ἀξεηή, πνύ λά ραξαθηεξίδεη ηόλ ὅιν ἄλζξσπν. Καί αηή 

ἡ ἀξεηή εἶλαη ἡ θιλοηιμία, θαί αηόο ὁ ἄλζξσπνο εἶλαη ὁ θιλόηιμος. 

Ἡ ὕπαξμε ηῆο θηινηηκίαο θάλεη ηόλ ἄλζξσπν εαίζζεην, πξόζπκν, ἐξγαηηθό, 

ηαπεηλό, ἐμππεξεηηθό, θηιάλζξσπν, ἐιεήκνλα, ἀγσληζηηθό, ἀγαπεηό, ζπκπαζεηηθό. 

Γἶλαη κία ἀξεηή πνύ κᾶο δίλεη δύλακε, κᾶο θάλεη λά μεπεξλνῦκε ηόλ ἑαπηό καο, κᾶο 

ἀλαδεηθλύεη ὡξαίνπο θαί ἔληηκνπο θαί ἐπηζπκεηνύο. Ὄρη κόλν ἀπέλαληη ζηνύο 

ἀλζξώπνπο ἀιιά θαί ἀπέλαληη ζηόλ Θεό. 

Οἱ θιλόηιμοι γονεῖς ἐξγάδνληαη, θνπξάδνληαη, πξνζπαζνῦλ, πξνζθέξνπλ ὅ, ηη 

κπνξνῦλ ζηά παηδηά ηνπο. Ἐπεηδή ηά ἀγαπνῦλ θαί ηά ζέβνληαη. Ἐπεηδή ζέινπλ λά ηά 

ἀλαδείμνπλ ἀλζξώπνπο ἄμηνπο θαί ρξεζηνύο γηά ηήλ θνηλσλία, θαί ἅγηνπο γηά ηόλ 

Θεό. 

Τά θιλόηιμα παιδιά, βιέπνληαο ηόλ θόπν ηῶλ γνλέσλ, ἀπό θηιόηηκν ηνύο 

ζέβνληαη θαί ηνύο παθνύνπλ, ηνύο βνεζνῦλ θαί ηνύο ζπκπαξαζηέθνληαη ζηίο 

δύζθνιεο ζηηγκέο ηῆο δσῆο ηνπο. Δέλ ηνύο ζηελνρσξνῦλ. 

Οἱ θιλόηιμοι δάζκαλοι ἐπηηεινῦλ ηό δύζθνιν κνξθσηηθό θαί παηδαγσγηθό 

ἔξγν ηνπο κέ ζεβαζκό θαί ἀγάπε πξόο ηήλ θάζε μερσξηζηή πξνζσπηθόηεηα, ηνῦ 

θάζε παηδηνῦ, ηῆο ὁπνηαζδήπνηε ἡιηθίαο. Σό ἔξγν ηνπο εἶλαη ἀλεθηίκεην. Ἡ 

πξνζθνξά ηνπο εἶλαη γηά ὁιόθιεξε ηήλ θνηλσλία θαί δηαρξνληθή. Οἱ θηιόηηκνη 

δάζθαινη δέλ θνηηνῦλ νὔηε ηό ξνιόη ηνπο νὔηε ηόλ ἑαπηό ηνπο. 

Οἱ θιλόηιμοι ἐργάηες, ηετνίηες, ὑπάλληλοι, ἐργοδόηες, ἐπαγγελμαηίες, 

ἔμποροι, ὅλοι οἱ θιλόηιμα ἐργαζόμενοι, ἐξγάδνληαη κέ ηηκηόηεηα, κέ δηθαηνζύλε 

θαί κέ ζεβαζκό πξόο ηόλ θάζε ἀπέλαληί ηνπο, ζπλάδειθν, θηζηάκελν, πξντζηάκελν, 

πειάηε. Ἀθόκε θαί ηήλ ἴδηα ηήλ ἐπηρείξεζε.  

Οἱ θιλόηιμοι ἄρτονηες δέλ πεξεθαλεύνληαη, δέλ ἐμνπζηάδνπλ, ἀιιά 

πεξεηνῦλ ηόλ ιαό, δέλ ἀδηθνῦλ ἀιιά ἀπνδίδνπλ δηθαηνζύλε θαί ἔπαηλν, δέλ 

θιέπηνπλ νὔηε θαηαρξῶληαη ἀιιά βνεζνῦλ, ἐληζρύνπλ ηόλ ἀλήκπνξν θαί 

ζπκπαξίζηαληαη κέ θάζε ηξόπν ζηόλ ἀδύλακν. 

Οἱ θιλόηιμοι Ἐπίζκοποι, Ἱερεῖς, Διάκονοι, μονατοί, ἐργαζόμενοι ζηό τῶρο 

ηῆς Ἐκκληζίας εἶλαη ἅγηνη, ἀλεπίιεπηνη, ηαπεηλνί, ἐξγαηηθνί, ἠζηθνί θαί ὄρη ἐκπαζεῖο, 

εἶλαη εἰξεληθνί θαί ὄρη ἐξηζηηθνί, εἶλαη ἁπινί θαί ὄρη πξνθιεηηθνί, δέλ ζθαλδαιίδνπλ, 

δέλ ἀδηθνῦλ, δέλ ἐμνπζηάδνπλ, εἶλαη πξνζεπρόκελνη, ἀζθεηηθνί, δηδαθηηθνί, ἐιεήκνλεο, 

ἀθηινρξήκαηνη, παξεγνξεηηθνί, ζπκβνπιεπηηθνί.  ρξόλνο ηνπο εἶλαη γηά ηνύο 



πηζηνύο.  θόπνο ηνπο εἶλαη γηά ηνύο ζπλαλζξώπνπο.  ἑαπηόο ηνπο πξέπεη λά 

ηεκαρίδεηαη θαί λά κνηξάδεηαη ζέ ὅινπο ὅπσο ὁ Ἰεζνῦο Υξηζηόο πνύ «μελίζεηαι καί 

διαμερίζεηαι καί μηδέποηε δαπανᾶηαι».  θηιόηηκνο νἰθνλόκνο ηνῦ Θενῦ δέλ δεῖ 

γηά ηόλ ἑαπηό ηνπ ἀιιά γηά ηόλ Θεό θαί ηήλ Ἐθθιεζία Σνπ. (Β’ Κνξ. Γ’ 9) «Διό καί 

θιλοηιμούμεθα εἴηε ἐνδημοῦνηες εἴηε ἐκδημοῦνηες εὐάρεζηοι αὐηῷ εἶναι».          

Σέινο, οἱ θιλόηιμοι πιζηοί ηῆς Ἐκκληζίας εἶλαη «οἱ ζῶνηες ζωθρώνως καί 

δικαίως καί εὐζεβῶς ἐν ηῷ νῦν αἰῶνι, ἀρνηζάμενοι ηάς κοζμικάς ἐπιθσμίας καί 

ηήν ἀζέβειαν». (Σηη. Β’ 12). Γἶλαη νἱ ζεβόκελνη ηόλ Θεό θαί ἀγαπῶληεο ηνύο 

ἀλζξώπνπο. Γἶλαη ἐθεῖλνη πνύ ἔρνπλ ἀπαξλεζεῖ ηό θνζκηθό πλεῦκα θαί ἔρνπλ 

ἐγθνιπσζεῖ ηό Πλεῦκα ηνῦ Θενῦ.  

Οἱ θιλόηιμοι πιζηοί εἶλαη ὅζνη πξνζπαζνῦλ θαί ἀγσλίδνληαη λά γλσξίδνπλ θαί 

λά ηεξνῦλ ηό καθάξην ζέιεκα ηνῦ Ἁγίνπ Σξηαδηθνῦ Θενῦ. Γἶλαη ἐθεῖλνη πνύ 

κεηαλννῦλ γηά ηά ιάζε ηνπο θαί ηίο ἁκαξηίεο ηνπο. Γἶλαη ἐθεῖλνη πνύ ἐθθιεζηάδνληαη 

θαί πξνζεύρνληαη θαί ἀθνῦλ ηό ιόγν ηνῦ Θενῦ θαί θνηλσλνῦλ ηνῦ ώκαηνο θαί 

Αἵκαηνο ηνῦ Υξηζηνῦ.  

Ὁ θιλόηιμος Χριζηιανός ὅ, ηη ζθέπηεηαη, ὅ, ηη ἐπηζπκεῖ, ὅ, ηη πξάηηεη, ὅια ηά 

θάλεη ἀπό ἀγάπε ζηόλ ἐλαλζξσπήζαληα Τἱό θαί Λόγν ηνῦ Θενῦ, ηόλ Κύξην Ἰεζνῦ 

Υξηζηό. Δέλ ηά θάλεη ἀπό θόβν, νὔηε ἀπό ζηεξνβνπιία. Οὔηε γηά λά κήλ πάεη ζηήλ 

θόιαζε, νὔηε γηά λά θεξδίζεη ηή Βαζηιεία ηνῦ Θενῦ. Τά κάνει ἀπό θιλόηιμο καί 

ἀγάπη πρός ηόν Ἰηζοῦ Χριζηό, πού ἔγινε ἄνθρωπος γιά μᾶς, πού ζηασρώθηκε 

γιά μᾶς, γιά ηή ζωηηρία μας. 

Ἡ ἀξεηή ηῆς θιλοηιμίας, ἄλ ηήλ ἔρεη θάπνηνο ἄλζξσπνο, εἶλαη κεγάιν 

θεθάιαην. Μπνξεῖ λά βνεζήζεη ηόλ ἑαπηό ηνπ, ηήλ νἰθνγέλεηά ηνπ, ηήλ θνηλσλία, ηόλ 

ηόπν ηνπ, ηόλ θόζκν ὁιόθιεξν. Οἱ κεγάινη ἄλζξσπνη ηῆο ἱζηνξίαο ηῆο 

άλζξσπόηεηαο ἦηαλ νἱ πξαγκαηηθά θιλόηιμοι ἄνθρωποι. Ἔβιεπαλ ηόλ δηπιαλό 

ἄλζξσπν, ἔβιεπαλ ηίο άλάγθεο ηνπ, ηίο δπζθνιίεο ηνπ θαί ηόλ ἀγάπεζαλ. Ἔθαλαλ ηά 

ἀδύλαηα δπλαηά γηά λά ηόλ βνεζήζνπλ. Καί θαηόξζσζαλ πνιιά.  

Ἡ ἱζηνξία ἔρεη θαηαγξάςεη κεγάια ὀλόκαηα ζέ ὅινπο ηνύο ηνκείο ηῆο δσῆο. 

ηνξγηθνύο γνλείο, εγεληθά παηδηά, ὀλνκαζηνύο δαζθάινπο, κεγάινπο ἐπηζηήκνλεο, 

ἀληδηνηειείο θνηλσληθνύο ἐξγάηεο, ζπνπδαίνπο ἰαηξνύο, θεκηζκέλνπο ἄξρνληεο, 

ζνθνύο λνκνζέηεο, γελλαίνπο ζηξαηηῶηεο, ὀλνκαζηνύο ἀπειεπζεξσηέο, ζαπκαζηνύο 

ἁγίνπο, ἥξσεο θαί κάξηπξεο ηῆο Ἐθθιεζίαο, ἄμηνπο ἱεξεῖο, μαθνπζκέλνπο ἐπηζθόπνπο, 

κεγάινπο εεξγέηεο, ἀλώλπκνπο ἁπινῦο ἀιιά ζπνπδαίνπο ἀλζξώπνπο, κέ κεγάιε 

θαξδηά θαί κεγάιν ἔξγν. Ὅινη αηνί ἀπνηεινῦλ κεγάια θαί δηαρξνκηθά ὀνόμαηα 

θιλοηιμίας, πνύ κπνξνῦκε λά ηά κηκεζνῦκε! 

Ὅινη καο ζά κπνξνύζακε λά πεηύρνπκε πνιιά, ἄλ θάλακε ηήλ θηιόηηκε 

πξνζπάζεηα λά ἀπνθηήζνπκε ὅζν ηό δπλαηόλ πεξηζζόηεξν θιλόηιμο. Τό θιλόηιμο 

ζά γίλεη πεγή δπλάκεσο θαί ζσηεξίαο, θαί δηθῆο καο θαί ὅινπ ηνῦ θόζκνπ!!! 

 

Μέ ηήλ ερή λά ἀπνθηήζνπκε 

ηό εὐλογημένο θιλόηιμο 

ὁ πξσηνπξεζβύηεξνο Βαζίιεηνο Λ. Βαζηιείνπ 
 


