
Δὲν ὑπάρχουν, ἀγαπητοί μου, μόνο ἄνθρω-
 ποι ποὺ κάνουν τὸ κακό· ὑπάρχουν κ᾽ ἐκεῖ -

νοι ποὺ κάνουν τὸ καλό. Καθένας σ᾽ αὐτὸ τὸν
κόσμο ἔχει καὶ φί λους, ποὺ τὸν ἀγαποῦν καὶ
τοῦ προσφέ ρουν δῶ ρα. Γιὰ κάθε ἄνθρωπο ὑ -
πάρχουν εὐ εργέτες. Δὲν ὑ πάρχει κανείς ποὺ
νὰ μὴν ἔχῃ δεί γματα τῆς ἀγάπης τῶν ἄλλων.

Τέτοια πρόσωπα εἶνε ἡ μάνα, ποὺ μᾶς γέν-
νησε, μᾶς θήλασε, στά θηκε στὸ προσ κέφαλό
μας· ὁ πατέρας, ποὺ δούλεψε σκληρὰ γιὰ νὰ
μᾶς συν τηρήσῃ· ὁ ἱερεύς, ποὺ μᾶς βάπτισε «εἰς
τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁ -
γίου Πνεύματος» καὶ μᾶς ἔκανε Χριστιανούς·
ὁ δάσκαλος, ποὺ μᾶς ἔμαθε νὰ γράφου με τ᾿ ὄ -
νομά μας· ὁ γιατρός, ποὺ μᾶς ἔσωσε ἀπὸ βα-
ρειὰ ἀσθένεια· καὶ πολλοὶ ἄλλοι εὐεργέτες. 

Ἐκτὸς ἀπὸ αὐτούς, ποὺ τοὺς θυμόμαστε καὶ
τοὺς εὐχαριστοῦμε, ὑπάρχει καὶ κάποιος ἄλλος
μεγαλύτερος εὐεργέτης. Μὰ πρέπει νά ᾿χῃς
μάτια νὰ βλέπῃς, αὐτιὰ ν᾿ ἀ κοῦς καὶ καρδιὰ νὰ
αἰσθάνεσαι. Διαφορετικά, αὐτὰ ποὺ θὰ πῶ θὰ
πέσουν στὸ κενό. Ποιός εἶνε ὁ πιὸ μεγάλος ἀπ᾿
ὅλους τοὺς εὐ εργέτες; Ὁ Θεός! –Καὶ τί μᾶς ἔ -
χει κάνει; Καὶ τί δὲ μᾶς ἔχει κάνει! «Ἀνοίξαν -
τός σου τὴν χεῖρα τὰ σύμ παν τα πλησθήσονται
χρηστότητος»· ἀνοίγον τας τὴ φούχτα του ὁ Θε -
ὸς σκορ πάει στὸν κόσμο μύρια ἀγαθά (Ψαλμ. 103,28).

Τί μᾶς ἔχει δώσει; Ἂς ἀρχίσουμε ἀπὸ τὰ μι-
κρά, αὐτὰ ποὺ ἀναφέρει σήμερα τὸ εὐαγγέ-
λιο (βλ. Ματθ. 6,22-33), γιὰ νὰ φτάσουμε στὰ μεγάλα.
⃝ Ἔγραψαν οἱ ἐφημερίδες, ὅτι δυὸ του ρῖστες
ξεκίνησαν ἀπὸ τὸ Κάιρο, προχώρησαν βαθειὰ
στὴν ἔρημο χωρὶς νὰ πάρουν μαζί τους νερό,
κ᾽ ἐκεῖ πέθαναν ἀπὸ τὴ δίψα. Καταλαβαί νετε; Ἐ -
μεῖς ἀνοίγουμε τὴ βρύση ἢ τὸ ψυγεῖο καὶ πίνου-
με ὅσο θέλουμε. Αὐτὸ τὸ ποτήρι, ποὺ κρατᾶτε
στὸ χέρι καὶ πίνετε καὶ δροσίζε στε, αἰσθάνε-
σθε τί εἶνε; ἡ εὐεργεσία τοῦ Θεοῦ σὲ ὅλους,
ἀγαθοὺς καὶ πονηρούς. Γιά σκεφτῆτε τί θὰ
γίνῃ ἂν δὲν βρέξῃ καὶ στερέψουν οἱ πηγές;

Μέσα σ᾿ ἕνα εἰκοσιτετράωρο θ᾽ ἀ δειάσῃ ἡ Ἀθή-
 να! Θὰ ζητᾷς ἕνα ποτή ρι νερὸ καὶ δὲν θὰ τὸ
βρίσκῃς οὔτε στὴ μαύρη ἀγορά· ὅ πως στὰ χρό-
 νια τῆς Κατοχῆς, ποὺ ἔγινε ἐ κεῖ νο ποὺ εἶπε ὁ
ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, «μιὰ φούχτα ἀλεύρι
- μιὰ φούχτα χρυσάφι». Καὶ κά τι χειρότερο·
γιατὶ χωρὶς ψωμὶ ζῇς καὶ μιὰ μέρα καὶ δυὸ μέ-
ρες καὶ σαράντα μέρες, ἀλλὰ χωρὶς νεράκι
πόσες μέρες μπορεῖς νὰ ζήσῃς; Τὸ νερὸ αὐτὸ
εἶνε τοῦ Θεοῦ. Πὲς λοιπὸν «Δόξα σοι, ὁ Θεός».
⃝ Καὶ μόνο τὸ νερό; Ἀπ᾽ τὸ πρωὶ ὣς τὸ βράδυ
πάνω στὸν οὐρανὸ λειτουργεῖ ὁ μεγαλύτερος
ἠλεκτροπαραγωγικὸς σταθμός, ὁ ἥλιος. Μπρο-
στά του τί εἶνε τὰ δικά μας ὑδροηλεκτρικὰ ἔργα,
ὅπως αὐτὸ τοῦ Ἀχε λῴου στὰ Κρεμαστά, ἢ τὰ
ξένα στὴν Ἀμερικὴ καὶ ἀλλοῦ; Ἐδῶ κάθε μῆνα
πληρώνεις στὴ Δ.Ε.Η. χαράτσι γιὰ ὡρισμένες
ὧρες, ἐνῷ ὁ ἥλιος παρέχει συνεχῶς ἐνέργεια
δωρεάν. Τὰ συνη θίσαμε ὅμως αὐτὰ καὶ δὲ μᾶς
κάνουν ἐντύπωσι. Ἄφθονο φῶς καὶ στὴν κα-
λύβα καὶ στὰ ἀνάκτορα, καὶ στὸ κρεβάτι τοῦ
νοσοκομείου καὶ στὸ κελλὶ τοῦ φυλα κισμένου.
Εἶνε τὸ φῶς τοῦ Θεοῦ. Γι᾿ αὐτὸ νὰ λέμε «Δό-
ξα σοι τὸ δείξαντι τὸ φῶς» (Δοξολ.). 
⃝ Πιὸ ἀναγκαῖο ὅμως κι ἀπὸ τὸ νερὸ καὶ τὸ
φῶς εἶνε κάτι ἄλλο· ὁ ἀέρας. Τὸ ψάρι κολυμ -
πάει μέσα στὴ θάλασσα, κι ὁ ἄνθρωπος κο-
λυμπάει στὸν ἀέρα. Ἔξω ἀπ᾽ τὸν ἀέρα δὲν ζῇ.
Οἱ ἀστροναῦτες στὸ διάστημα, στὴ Σελήνη καὶ
στὰ ἄλλα ἄστρα, ἐπειδὴ δὲν ὑπάρχει ἀέρας,
κουβαλοῦν μαζί τους ἀπὸ τὴ Γῆ ἀσκοὺς - φιά-
λες ὀξυγόνου γιὰ νὰ ζήσουν, διαφορετικὰ θὰ
πεθάνουν. Χωρὶς νερὸ καὶ ἥλιο ζοῦμε λίγες ἡ -
μέρες, χωρὶς ἀέρα οὔτε πέντε λεπτά· ἂν μᾶς
λείψῃ, τυμπανιαῖοι θὰ γίνου με ἀπὸ ἀσφυξία.

Καὶ δὲν εἶνε μόνο αὐτά. Καὶ τὸ ψωμὶ ποὺ
τρῶς, καὶ οἱ καρποὶ στὰ δέντρα, καὶ τὰ πουλιὰ
στὸ δάσος, καὶ τὰ λουλούδια ποὺ λέει τὸ εὐ αγ-
 γέλιο σήμερα (βλ. Ματθ. 6,28-29), καὶ τὰ ψάρια τῆς θα-
λάσ σης, ὅλα τοῦ Θεοῦ εἶνε. Ἂν εἶσαι λοιπὸν ἄν -
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 θρωπος πνευματικός, ὅταν πίνῃς νερό, ὅ ταν
βάζῃς στὸ στόμα ἕνα κομμάτι ψωμί, ὅταν τὸ
πρωὶ βλέπῃς τὴν ἀνατολή, ὅταν εἰσπνέῃς τὸν
ἀέρα, ὅταν ἀκοῦς στὸ δάσος τὰ πουλιά, ὅταν
δροσίζεσαι στὴ θάλασσα, ὅταν ἀντικρύζῃς ἕνα
πανόραμα ἀπὸ τὴν κορυφὴ τοῦ βουνοῦ, ὅταν
κρατᾷς στὰ χέρια ἕνα λουλούδι καὶ τὸ μυρί -
ζῃς, μ᾽ ἕνα λόγο κάθε φο ρὰ ποὺ ἀπολαμβάνεις
τὰ ὡραῖα τοῦ Θεοῦ, πὲς «Δόξα σοι, ὁ Θεός· δό-
ξα σοι, ὁ Θεός· δόξα σοι, ὁ Θεός». Πὲς «Δόξα σοι,
ὁ Θεός» γιὰ τὴ γυναῖ κα καὶ τὰ παιδιά σου, γιὰ
τοὺς συγγενεῖς καὶ φίλους σου, γιὰ τὴν πατρί-
δα τὴν ἐλεύθερη ποὺ ἔχεις – γιατὶ ἐδῶ ποὺ τὰ
λέμε δὲν ξέρεις ἂν θὰ τὴν ἔχῃς καὶ αὔριο.

* * *
Δόξασε τὸ Θεὸ γιὰ ὅλα αὐτά· ἀλλὰ χίλιες

φορὲς νὰ τὸν δοξάσῃς γιὰ κάτι ἄλλο. Ποιό; Ἐ -
δῶ σταματῶ. Γιατὶ ἂν γι᾽ αὐτὰ ποὺ βλέπεις καὶ
αἰσθάνεσαι δὲν τὸν εὐχαριστῇς, πῶς τώρα θὰ
τὸν εὐχαριστήσῃς γιὰ κάτι ἀπείρως ἀνώτερο
ἀλλὰ ποὺ συλλαμβάνεται μόνο μὲ πνευματι -
κὰ αἰσθητήρια; Κι ἂν δὲν εὐχαριστῇς τὸ Θεὸ
γι᾿ αὐτὸ ποὺ θὰ σοῦ πῶ, Χριστιανὸς δὲν εἶσαι.
Μὰ ποιό εἶν᾽ αὐτό; Ὦ Χριστέ μου, ἂν μποροῦ -
σε νὰ κατεβῇ Πνεῦμα ἅγιο καὶ νὰ φωτίσῃ τὶς
καρδιές, νὰ καταλάβουμε ὅτι παραπάνω ἀπ᾿
ὅλες τὶς ὑλικὲς εὐεργεσίες ὑπάρχει μιὰ ἄλλη
πού ᾿νε ἀνώτερη! Τότε θὰ μποῦμε στὸ μυ-
στήριο τοῦ Θεοῦ. Ποιό εἶνε αὐτὸ τὸ μεγάλο
μυστήριο, ἡ μεγάλη εὐεργεσία, γιὰ τὴν ὁποία
πρέπει μέρα - νύχτα νὰ εὐλογοῦμε τὸ Θεό;
Πῶς νὰ σᾶς μιλήσω; Θά ᾿θελα νά ᾿μουν ζω-
γράφος, ποιητής, λογοτέχνης, νὰ ζωγραφίσω
μπροστά σας τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ· εἶμαι Χρι-
στιανός. Πῶς νὰ σᾶς τὴν περιγράψω; Μ᾿ ἕνα
παράδειγμα – καὶ τελειώνω τὸ λόγο μου.

Τὸ καλοκαίρι τοῦ 1965 βρέθηκα στὰ δικα-
στήρια. Καθόμουν σὲ μιὰ γωνιὰ καὶ παρακο-
λουθοῦσα τὶς διάφορες ὑποθέσεις. Περνοῦ -
σαν τὰ δυστυχισμένα πλάσματα, ποὺ δικάζον -
ταν γιὰ διάφορες παραβάσεις τοῦ ποινικοῦ νό-
 μου, καὶ ὁ πρόεδρος τιμωροῦσε συνεχῶς τὰ
φτωχαδάκια· ἕναν 10 μέρες, ἄλλον 15 μέρες, ἄλ -
λον 30 μέρες, ἄλλον 40 μέρες· καὶ μετὰ τοὺς ἔ -
παιρναν οἱ χωροφύλακες ἕτοιμοι νὰ τοὺς δέ-
σουν –ἄκουγες τὰ σίδερα– γιὰ νὰ τοὺς πᾶνε
στὴ φυλακή. Οἱ ταλαίπωροι ἦταν σκεπτι κοὶ καὶ
οἱ γυναῖκες καὶ τὰ παιδιά τους κλαίγανε, γιατὶ
δὲν εἶχαν χρήματα. Ἀλλὰ κάποια στιγμὴ ῥίχνω
πίσω μιὰ ματιὰ καὶ τοὺς βλέπω νά ᾽νε χαρού-
 μενοι. Ρωτάω, Τί ἔγινε; καὶ μοῦ λένε· Κάποιος
δικηγόρος τοὺς εἶπε· Μὴ στενοχωριέστε, ὅπου
νά ̓ νε περιμένουμε εὐχάριστο μήνυμα ἀπὸ τὴν
Κέρκυρα· θὰ γεννήσῃ ἡ βασίλισσα, θὰ βγῇ δι -

άταγμα χάριτος… Μὲ ρωτοῦσαν κ᾽ ἐμένα· Παπ-
 πούλη, ἔμαθες τίποτα ἀπ᾿ τὴν Κέρκυρα;… Πῶς
περίμεναν πότε θὰ βγῇ βασιλικὸ διάταγμα νὰ
βγοῦν ἔξω ὅλοι αὐτοὶ οἱ μικροποινῖτες!

Καταλάβατε τί θέλω νὰ πῶ; Ἂν δὲν καταλά-
 βατε, δὲν εἶστε Χριστιανοί. Τ᾽ ἀκοῦμε στὴν ἐκ -
κλησία, ἀλλὰ δὲ βαριέσαι· τὴν ὥρα ποὺ τελοῦν -
ται μυστήρια –ἂν πιστεύουμε– καὶ σείονται τὰ
οὐράνια καὶ τρέμουν οἱ ἄγγελοι, κάποιοι χα-
σμουριῶνται. Ἂν δὲν πιστεύῃς, μὴν ἔρχεσαι
στὴν ἐκκλησία, κάτσε στὸ καφφενεῖο.

Ὅλοι μας εἴμαστε παραβάτες. Τί παραβά-
τες; Ὄχι ἀστυνομικῶν διατάξεων, ἀλλὰ παρα -
βάτες τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ. Παραβαίνουμε
τὸν Δεκάλογο, τὴν Ἐπὶ τοῦ ὄρους ὁμιλία, τὸν
γραπτὸ καὶ ἄγραφο θεῖο νόμο· ἄλλος μὲ τὴ
γλῶσσα, ἄλλος μὲ τὰ μάτια, ἄλλος μὲ τ᾽ αὐτιά…·
ἄλλος τὴ μιὰ ἐντολή, ἄλλος τὴν ἄλλη. Καὶ τὸ
δικαστήριο τοῦ Θεοῦ λειτουργεῖ, ὁρίζει διά-
φορες ποινές. Τί ποινές; Ὅποιος ἁμαρτάνει,
θάνατος! «Τὰ ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνατος»
(῾Ρωμ. 6,23). Ἐνῷ λοιπὸν εἴμαστε καταδικασμένοι
ὅλοι εἰς αἰώνιον θάνατον, ξαφνικὰ τί ἀκοῦμε·
ἄγγελος μᾶς λέει· Ἁμαρτωλοί, μὴ λυπᾶστε! Ὁ
Θεὸς θέσπισε βασιλικὸ διάταγμα, τὸ ὑπογρά-
φει ὁ Χριστὸς μὲ τὸ αἷμα ποὺ ἔχυσε πάνω στὸ
σταυρό, καὶ συγχωροῦνται ὅλα τὰ ἁμαρτήμα-
τά σας! Ἂς εἶνε δοξασμένο τὸ ὄνομά του.

* * *
Ὕστερα, ἀδελφοί μου, ἀπὸ ὅλα αὐτὰ τί θά

᾽πρέπε νὰ αἰσθανώμαστε; Θά ᾽πρεπε ἀπ᾽ τὸ
πρωὶ μέχρι τὸ βράδυ ἡ καρδιά μας νὰ λέῃ «Δό -
ξα σοι, ὁ Θεός». Καὶ ὅμως δὲν ὑπάρχει πιὸ ἀ -
χάριστο πλάσμα ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο. Ἡ κόττα
πίνει νεράκι καὶ ὑψώνει τὸ κεφάλι της σὰν νὰ
λέῃ στὸ Θεό, Σ᾿ εὐχαριστῶ. Ἔχεις ἕνα σκυλί,
τοῦ πετᾷς ἕνα κόκκαλο, κ᾽ ἐπειδὴ δὲν ἔ χει γλῶσ -
σα νὰ σοῦ πῇ εὐχαριστῶ κουνάει τὴν οὐρά του.
Κι ὁ ἄνθρωπος ὄχι μόνο δὲν πατάει στὴν ἐκ -
κλησία νὰ πῇ ἕνα εὐχαριστῶ, ἀλλὰ τί κάνει·
βλαστημάει τὰ θεῖα! Φρίκη· αὐτὸς εἶνε ὁ χριστι -
ανισμός μας. Καταντήσαμε σὰν τὰ σκυλιὰ τὰ
λυσσασμένα ποὺ δαγκώνουν τὸ ἀφεντικό τους.

Καλὰ τέλος πάντων, κάνεις ἄλλες ἁμαρτίες
(πορνεύεις, μοιχεύεις, κλέβεις, ἀδικεῖς, χτυ -
πᾷς τὴ μάνα σου κ.λπ.)· μὰ τὸ νὰ βλαστημᾶς
τὸ Θεὸ εἶνε τὸ χειρότερο ἀπ᾿ ὅλα. Εἶμαι ἁμαρ-
 τωλός, ἀλλὰ σᾶς τὸ λέω· ἐὰν συνεχιστῇ αὐτό,
θὰ γίνῃ σεισμὸς καὶ θὰ μᾶς καταπιῇ ἡ γῆ, για -
τὶ γίναμε ἀγνώμονες καὶ ἀχάριστοι στὸ Θεό.

Ὁ δὲ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς διὰ τῶν πρε-
σβειῶν τῆς Παναγίας Θεοτόκου ἂς ἐλεήσῃ
καὶ σώσῃ πάντας ἡμᾶς· ἀμήν.
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