
Ἐκτάκτως, ἀγαπητοί μου, παρουσι άζομαι
στὴν ἀγάπη σας καὶ παρακαλῶ ν᾽ ἀκούσε τε

λίγα λόγια. Τά ᾽χετε ξανακούσει, γιατὶ οἱ κή  ρυ-
κες διδάσκου με τὸ ἴδιο καὶ μόνο εὐ αγγέ λιο
τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰ ησοῦ Χριστοῦ. Τὸν κα λὸ λόγονὰ τὸν ἀκοῦτε πολ λὲς φορές, τὸν κακὸ οὔτε
μιὰ φορά· σ᾽ αὐτὸν νὰ κλείνουμε τ᾿ αὐτιά μας.

Ἀκούσατε τὸ εὐαγγέλιο· τὸ ξέρουν καὶ τὰ
μικρὰ παιδιά. Εἶνε ἡ Κυριακὴ τοῦ Τυφλοῦ.

Τὸ εὐαγγέλιο σήμερα διαιρεῖται σὲ δύο μέ-
ρη· τὸ ἕνα ὁμιλεῖ γιὰ τὴν πάθησι τοῦ τυφλοῦ,
τὴν τύφλωσι, τὸ ἄλ λο γιὰ τὴ θεραπεία του. Τὸ
ἕνα εἶνε σκοτεινό, τὸ ἄλ λο φωτεινό. Ἂν ἤ μουν
ζωγράφος, θὰ ζωγράφι ζα δύο κάδρα, ἕ να σκο-
 τεινὸ σὰν τὴν πίσσα κ᾽ ἕνα φωτει νὸ σὰν τὸν ἥ -
λιο. Ποιό ἁρ μόζει σ᾽ ἐ μᾶς; Ἐγὼ λέω τὸ πρῶτο, τὸ
σκοτάδι· για τὶ κατὰ τὸ μᾶλλον ἢ ἧττον στὸ σκο-τάδι εἴ μαστε. Ὅταν ἕ νας μεγάλος ἅγι ος, ὁ ἅγι ος
Γρηγόριος ὁ Παλα μᾶς, μέσα σὲ μιὰ σπηλιὰ στὰ
βουνὰ τῆς Μακεδονίας, προσ ευχόταν διαρκῶς
«Κύ ριε, φώτισόν μου τὸ σκό τος», Θεέ μου φέξε
στὸ σκο τάδι μου, τί νὰ ποῦ με ἐμεῖς οἱ ἁ μαρτω-
λοί; Πρέπει νὰ ζῇς στὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ.

Ἀλλ᾽ ἂς δοῦμε σύντομα τὸ εὐαγγέλιο.
* * *Ὑπῆρχε, ἀγαπητοί μου, ἕνας τυφλός, τυ-φλὸς ἐκ γενετῆς. Δὲν εἶχε μάτια, δὲν εἶχε βολ-

 βούς· ὅλη ἡ ζωή του ἦταν ἕνα σκοτάδι. Ἄ -
κουγε ὅτι τὸ πρωὶ βγαίνει ὁ ἥλιος καὶ τὰ παι-
διὰ νὰ λένε, Τί ὄμορφη σήμερα ἡ ἀνατολή! ἢ
Τί ὡραῖο τὸ ἡλιοβασίλεμα! ἄκουγε τοὺς  ἄλ -
λους νὰ μιλᾶνε γιὰ τὰ λουλούδια τῆς γῆς, γιὰ τὰ
πο τάμια καὶ τὶς θάλασσες, γιὰ τὶς ὀ μορφιὲς
ποὺ ἔχει ὁ κόσμος, μὰ δὲν ἔβλεπε τίποτα. Ἄ -
κουγε νὰ κελαϊδοῦν πουλιά, μὰ πουλιὰ δὲν ἔ -
βλεπε. Ἄ κουγε τὴ φω νὴ τῆς μάνας, μὰ τὴ μάνα
δὲν τὴν ἔβλεπε. Εἶχε σκοτάδι, ἦταν τυφλός. 

Καὶ μόνο τυφλός; ἦταν καὶ φτωχός. Δὲν εἶ  χε
πῶς νὰ ζήσῃ, καὶ κατήντησε ζη τιάνος· στεκό-
ταν σ᾽ ἕνα σταυροδρόμι καὶ ζητοῦ σε ἐλεημο-

σύνη ἀπ᾽ τοὺς διαβάτες. Ποιός νὰ τὸν προσέξῃ!
Ἅμα εἶνε κανεὶς φτωχός, τὸν ξεχνᾶ νε ὅλοι· κι
ἅμα κον τὰ στὴ φτώχεια ὑπάρ χῃ καὶ ἀρρώστια,
ἀκόμη περισσό τερο. Ἔτσι κι αὐτόν. Μπορεῖ ὅ -
μως νὰ σὲ ξεχά σουν ὅλοι, ἀκόμα καὶ ἡ μάνα
ποὺ σὲ γέννησε, ἀλλὰ ἕνας δὲν ξεχνάει τὸν
ἄνθρωπο· αὐτὸς ποὺ τὸν ἔπλασε. Ὁ Θεὸς ὄχι
τὸν ἄνθρωπο ἀλλ᾽ οὔτε τὸ μυρμήγκι δὲν ξε-
χνάει· ὅλα τὰ φροντίζει ὁ καλὸς Δημιουργός.

Τὸν θυμήθηκε λοιπὸν κι αὐτὸν ὁ ἐνανθρω -
πήσας Θεός, ὁ Χριστός. Γι᾿ αὐτὸ πῆγε καὶ στά  -
θη κε μπροστά του. Καὶ τὸν ἔκανε καλά. Πῶς;
Τὸ εὐαγγέλιο λέει, ὅτι ἔφτυσε χάμω· καὶ τὸ σά-
 λιο τοῦ Χριστοῦ, ναί, κάνει θαύματα. Ἔφτυ σε
στὸ χῶμα τῆς γῆς, ἔκανε λάσπη - ἀ λοιφή, ἄ -
λειψε τὰ μάτια τοῦ τυφλοῦ καὶ τοῦ εἶπε· Πή-
γαινε νὰ νιφθῇς. Πῆγε λοιπὸν ἀμέσως, χωρὶς
ἀν τίρρησι. Κι ὅταν νίφθηκε, εἶδε τὸ φῶς του.

Αὐτὸ εἶνε σύντομα τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο.
* * *Ἕνας εἶνε, ἀγαπητοί μου, ὁ τυφλὸς τοῦ εὐ -

αγγελίου. Ἀλλὰ σήμερα τυφλοὶ εἶνε κι ἄλλοι.
⃝ Ὑπάρχει τύφλωσις σωματική. Κατὰ τὴν στατι  -
στικὴ ὑπηρεσία μετὰ τὸ 1950 στὸ κράτος μας
ὑπῆρχαν εἴκοσι μὲ τριάντα χιλιάδες τυφλοὶ ἀπὸ
πολεμικὰ δυστυχήματα ἢ ἄλλες ἀρρώστιες.

Ἔχετε τὰ μάτια σας· νιώθετε τί εὐ λογία εἶν᾽
αὐτό; Πῆγα κάποτε σ᾿ ἕνα χωριὸ τῆς Μακεδο-
νίας στὰ Σερβικὰ σύνορα, χτύπησα τὴν καμ -
πάνα καὶ μαζεύτηκαν στὴν ἐκκλησία ἄνθρω-
ποι δυστυχισμένοι. Τοὺς εἶπα, ὅτι πρέ πει νὰ εὐ -
χαριστοῦμε τὸ Θεό. Κάποια γυναίκα τότε ἀνα-
 στέναξε καὶ λέει· –Πάτερ, τὶς καλύβες μᾶς τὶς
ἔκαψαν, τὰ παιδιά μας τὰ κατέστρεψαν, δὲν ἔ -
χου με πιὰ τίποτα στὸν κόσμο· σὲ τέτοια φτώ-
χεια πῶς νὰ εὐχαριστοῦμε τὸ Θεό; –Ἐάν, τῆς
λέω, σοῦ δώσῃ αὐτὴ τὴν ὥρα κάποιος μιὰ πολυ -
κατοικία στὴ Θεσσαλονίκη ἢ ἕνα καντάρι χρυ-
 σά φι ἢ ἀσήμι, δίνεις τὰ μάτια σου; –Ὄχι, λέει·
τὰ μάτια; αὐτὰ μοῦ μείνανε. –Δὲν δίνεις λοι -
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πὸν τὰ μάτια σου, γιατὶ ἀξίζουν περισσότερο ἀ -
πὸ τὰ πλούτη τοῦ κόσμου· ἄρα ἔχεις ἕνα πλοῦ -
το, εἶσαι πλούσια! Ἀκούγοντας αὐτὸ ἡ γυναί-
κα παρηγορήθηκε. –Πράγματι, λέει, τὰ μάτια
καὶ γενικὰ ἡ ὑγεία μας εἶνε ἕνας θησαυρός.
⃝ Ὁ τυφλὸς τοῦ εὐαγγελίου εἶνε «φω τογρα -
φία» κόσμου ὁλοκλήρου. Γιατὶ δὲν ὑ πάρχει
μόνο σωματικὴ τύφλωσις, ὑπάρχει καὶ τύφλω-σις ψυ χική. Μπορεῖ ἕνας νὰ ἔχῃ τὰ μάτια του
καὶ νὰ βλέπῃ μακριά, ἀλλὰ νά ᾽νε τυφλὸς ψυ-
χικά. Πῶς; Ἀναφέρω μερικὰ παραδείγματα.
� Νά ἕνας νέος, σπουδαστὴς ἢ ἐργαζόμενος,
καμάρι τοῦ σπιτιοῦ του· σὲ μεγάλο ἀστικὸ κέν -
τρο μπλέκει μὲ κακὲς παρέες, σὲ θεάματα καὶ
διασκεδάσεις, παίρνει τὸν κακὸ τὸ δρόμο, καὶ
πηγαίνει πρὸς τὸ γκρεμό. Τοῦ φωνάζουν οἱ
δι  κοί του· Παιδί μου, ποῦ πᾶς; Δὲν ἀκούει καν -
ένα· τὸν τύφλωσε τὸ πάθος τῆς σαρκός.
� Νά καὶ μιὰ κοπέλλα σεμνὴ καὶ ἐνάρετη, σὰν
ἄγγελος. Ξαφνικὰ τὰ λευκὰ φτερά της μαυρί-
ζουν σὰν τοῦ κόρακα. Ἔπεσε κι αὐτὴ σὲ σκο-
τεινὸ κύκλωμα, καὶ βαδίζει πρὸς τὴν καταστρο -
φὴ χωρὶς ν᾽ ἀκούῃ κανένα. Παρὰ τὴ μόρφωσί
της, τὴν τύφλωσε τὸ πάθος, εἶνε τυφλή. 
� Μὰ ὄχι μόνο νέοι, ποὺ ἔχουν ἐπὶ τέλους κά-
ποιο δικαιολογητικὸ λόγῳ ἀπειρίας· καὶ κά-ποιοι μὲ γκρίζα μαλλιά, μὲ οἰκογένεια, γυναῖ -
κα παιδιὰ καὶ κορίτσια τῆς παντρειᾶς, μιὰ μέ-
ρα ἀφήνουν τὸ σπίτι τους καὶ φεύγουν μὲ κά-
ποια ἐρωμένη. Ὅλοι τρίβουν τὰ μάτια τους καὶ
ρωτοῦν· Πῶς αὐτὸς ἔκανε τέτοιο πρᾶγμα;…
Πῶς τό ᾽κανε; τὸν τύφλωσε ὁ αἰσχρὸς ἔρωτας.
� Βλέπεις καὶ μιὰ γυναῖκα ποὺ εἶνε 15-20 χρό-
νια παντρεμένη καὶ δὲν ἔδωσε ποτέ ἀφορμὴ
ὑποψίας· καὶ ὅμως τώρα κάποιος τὴν ξεμυά-
λισε, ἀφήνει τὸν καλό της ἄντρα καὶ τὰ παιδιά
της νὰ κλαῖνε, καὶ τρέχει ἀλλοῦ. Πόσα τέτοια
σήμερα! Ὅπως προφήτευσε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς
ὁ Αἰτωλός, ὁ ἄντρας ἀλλάζει γυναῖκα σὰν τὸ
πουκάμισό του καὶ ἡ γυναίκα ἀλλάζει ἄντρα
σὰν τὴ ῥόμπα της. Δὲν εἶνε αὐτὸ τύφλωσις;
⃝ Τυφλοὶ λοιπὸν ὁ νέος ἢ ἡ νέα, ὁ πατέρας ἢ
ἡ μάνα, ποὺ βαδίζουν ἀκάθεκτοι τὸ δρόμο τῆς
καταστροφῆς. Ἀλλὰ ὑπάρχει καὶ κάτι χειρό-
τερο, ποὺ τὸ εἶπε ὁ Χριστὸς τὶς παραμονὲς τοῦ
πάθους του – γιὰ ποιούς; Γιὰ τοὺς γραμματεῖς
καὶ φαρισαίους. Τοὺς βλέπετε καὶ σή μερα στὸ
εὐαγγέλιο· ἐνῷ ὅλοι εἶδαν καὶ ἀναγνώρισαν τὸ
θαῦμα ποὺ ἔγινε, οἱ μόνοι ποὺ δὲν τὸ ἔβλεπαν
ἦταν αὐτοί. Γι᾽ αὐτοὺς λοιπὸν ὁ Χριστὸς εἶ πε·
«Οὐαὶ ὑμῖν, ὁδηγοὶ τυφλοί» (Ματθ. 23,16). Ἂν ὁ τσο -
πᾶνος στὸ βουνὸ κι ὁ ἀγράμματος χωρικὸς
εἶνε πνευματικὰ τυφλοί, μικρὸ τὸ κακό, ἔχουν
εὐθύνη γιὰ τὸν ἑαυτό τους· τί νὰ ποῦμε ὅμως

γιὰ κάτι ἄλλους πού, ἐνῷ εἶνε τυφλοί, θέλουν
νὰ κάνουν τὸν ὁδηγὸ σὲ πλῆθος κόσμου; Σᾶς
ἐρωτῶ, μπαίνετε σὲ αὐτοκίνητο ποὺ ὁ σωφὲρ
εἶνε τυφλός, σὲ καράβι ποὺ ὁ καπετάνιος εἶ -
νε τυφλός, σὲ ἀεροπλάνο ποὺ ὁ πιλότος εἶνε
τυφλός; Ποτέ. Νά ὅμως ποὺ κάποιοι τυφλοὶ
θέλουν νὰ γίνωνται ὁδηγοὶ ἄλλων.

Νὰ παρουσιάσω μερικοὺς τυφλοὺς ὁδηγούς;
� Νὰ ἕνας δάσκαλος ποὺ δὲν πιστεύει στὸ Θεό.
Ὅταν σὲ τέτοιον ἄνθρωπο ἐμπιστευθῇς ἕνα σχο  -
λεῖο, τὰ παιδιὰ θὰ ἐπηρεασθοῦν, ὁ τυφλὸς ὁ -
δηγὸς θὰ τὰ ῥίξῃ στὸ γκρεμὸ τῆς ἀπιστίας. Κά-
 τι τέτοιο ἔγινε σ᾿ ἕνα χωριὸ τῶν Γρεβενῶν· δι -
ωρίστηκε δάσκαλος ἕνας χιλιαστής, καὶ μετὰ
τὰ παιδάκια γύρισαν μιὰ μέρα στὰ σπίτια τους
καὶ ἔκαψαν τὶς εἰκόνες! Τὸ ὑπουργεῖο πρέπει
νὰ κοσκινίζῃ τὸ διδακτικό του προσωπικό.
� Χειρότερο ὅμως εἶνε ὅταν ὁ τυφλὸς ὁδηγὸς
εἶνε κληρικός· ῥασοφόροι φιλόδοξοι, φιλάργυ-
 ροι, ἐκκοσμικευμένοι, μοντέρνοι, τί θὰ διδά-
 ξουν; Κάνουν μεγάλη βλάβη στὶς ψυχές. Γι᾿ αὐ -
τὸ εἶνε ἀπόλυτη ἀνάγκη ἡ ἐκκλησία νὰ ἐπι-
λέγῃ αὐστηρὰ τοὺς λειτουργούς της.
� Ὑπάρχουν τέλος καὶ πολιτικοὶ πνευματικὰ
τυφλοί, ποὺ παίρνουν στὰ χέρια τους τὰ ἡνία
τῶν λαῶν καὶ κυβερνοῦν. Μὴν παρεξηγηθῶ,
δὲν ὁμιλῶ γιὰ τὸ μικρό μας τὸ κράτος. Τέτοι-
οι ἡγέτες, χωρὶς Θεό, –κρίμα στὰ γράμματα,
τὶς γλῶσσες καὶ τὴ διπλωματία τους– ὡδή γη-
σαν τοὺς λαοὺς σὲ παγκοσμίους πολέμους, πρῶ -
το, δεύτερο, κ᾽ ἑτοιμάζονται γιὰ τρίτο. Κάποιος
ἀπ᾽ αὐτοὺς εἶπε· Παρακαλέστε τὸ Θεὸ νὰ μὴ
μᾶς τυφλώσῃ καὶ ξανακάνουμε τὸ ἴδιο λάθος.

* * *Ναί, ἀγαπητοί μου, ὑπάρχουν καὶ οἱ τυφλοὶ
τοῦ πνεύματος καὶ τῆς καρδιᾶς, οἱ ὁποῖοι δὲν
ἔχουν μάτια νὰ δοῦν τὰ θαύματα τοῦ Χριστοῦμας, ποὺ εἶνε ἄπειρα ὅπως ἀκοῦμε στὸ Πεν τη-
κοστάριο· «Τίς λαλήσει τὰς δυναστείας σου,
Χριστέ; ἢ τίς ἐξαριθμήσει τῶν θαυμάτων σου
τὰ πλήθη;»· Χριστέ μου, λέει, ποιός θὰ μετρή -
σῃ τὰ θαύματά σου; (Κυρ. Τυφλ. δοξ. αἴν.). Καὶ ἂν γίνον -
ταν ἡ θάλασσα μελάνι κι ὁ οὐρανὸς χαρτὶ καὶ
τὰ δέντρα μολύβια, δὲν φτάνουν γιὰ νὰ περι-
γράψουμε τὰ θαύματα τοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἔκα-
νε, κάνει καὶ θὰ κάνῃ μέχρι τῆς συντελείας.

Ἔχουμε θρησκεία ζωντανή. Μόνο τυφλοὶ
δὲν βλέπουν. «Ὅσοι πιστοί» (θ. Λειτ.), στὸ Χριστὸ
καὶ στὴν Ὀρθοδοξία, ὅποιος μπαίνει στὴν ἐκκλη- σία καὶ ζῇ τὴ θεία λειτουργία, βλέπει θαύματα.
Νὰ στεκώμαστε λοιπὸν μὲ φόβο καὶ πίστι στὸ Χρι-
 στό, καὶ σὰν τὸν τυφλὸ νὰ τὸν εὐγνωμονοῦμε
καὶ νὰ τὸν δοξάζουμε εἰς αἰῶνας αἰώνων· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Τρύφωνος Κολωνοῦ - Ἀθηνῶν τὴν 4-6-1967. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 21-4-2018.Τὴν ὁμιλία αὐτὴ μπορεῖτε νὰ τὴν ἀκούσετε χωρὶς περικοπὲς στὸ cd 158β΄Α τῆς σειρᾶς «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ» (πληροφορίες στὸ τηλέφωνο 23850-28868).

2


