
Δὲν ἀπέχουμε, ἀγαπητοί μου, πολὺ ἀπὸ τὴν
ἡμέρα ποὺ ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς κα-

λεῖ κάθε χρόνο καὶ ἑορτάζουμε τὴ μνήμη ἑ -
νὸς μεγάλου ἁγίου, ἑ νὸς ἀπὸ τοὺς μεγαλυτέ-
ρους διδασκά λους καὶ πατέρες τῆς Ἐκκλη-
σίας μας, τὴ μνήμη τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ
Χρυσοστόμου.

Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος μᾶς ἐνδιαφέρει κα -
τὰ τοῦτο· πέθανε ὄχι ἐπάνω στοὺς θρόνους,
ὅ πως πεθαίνουν οἱ σημερινοὶ ἐπίσκοποι καὶ
μη  τροπολῖτες, ἀλλὰ ἐξόριστος. Πέθανε ἐξό-
ριστος γιὰ τὴν ἀλήθεια καὶ τὸν ἔλεγχο. Διότι
ἤλεγξε τὴν ἁμαρτία· ὄχι μόνο ὅταν αὐτὴ κα-
τοικῇ μέσα στὶς καλύβες, ἀλλὰ ἤλεγξε τὴν ἁ -
μαρτία, τὴν παρανομία καὶ τὴν ἀσέβεια ποὺ
εἶ χε φωλιάσει μέσα στὰ παλάτια. Εἶχε τὴ δύ-
ναμι νὰ ἐλέγξῃ, γιατὶ ἦταν ἀδέσμευτος ἀπὸ
συμβιβασμούς, δὲν ἦταν κρέας καὶ νύχι μὲ
τὴν παρανομία τῶν μεγάλων καὶ ἰσχυρῶν. Ἤ -
λεγξε λοιπὸν τὴν ἁμαρτία αὐτῶν, καὶ γι᾽ αὐ τὸ
ἔχασε τὸ θρόνο του καὶ βρέθηκε ἐξόριστος,
μακριὰ ἀπὸ τὴν πόλι, μέσ᾽ στὴν ἐρημιὰ τῆς
Ἀρ μενίας, καὶ ἐκεῖ παρέδωσε στὸ Θεὸ τὴν
ἁγία του ψυχή.

Τὰ τελευταῖα του λόγια δὲν ἦταν παράπο-
νο, γογγυσμὸς καὶ βλαστήμια· ἦταν ἄρωμα, ὅ -
πως ἄρωμα ἦταν καὶ ὅλη ἡ ζωή του. Τὸ τέλος
τῶν ἀπίστων εἶνε φοβερό· οἱ ἄθεοι πεθαί-
νουν καὶ τὰ στόματά τους ἀ φρίζουν ἀπὸ κα-
κία καὶ βλαστήμια στὸ Θεό. Τὰ τελευταῖα ὅ -
μως λόγια τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστό μου ἦταν δο-
ξολογία· «Δόξα τῷ Θεῷ πάν των ἕνεκα» εἶπε,
ἔκανε τὸ σταυρό του καὶ παρέδωσε τὴν ἁγία
του ψυχὴ στὸν Πλάστη.

Πέθανε ἐξόριστος βαθειὰ μέσα στὴν ἔρη-
μο τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ὅπως πέθαναν καὶ τό-
σοι Μικρασιᾶτες ἀδελφοί μας κατὰ τὴ δραμα -
τικὴ μικρασιατικὴ καταστροφὴ τοῦ 1922.

Ἀπέθανε στὶς 14 Σεπτεμβρίου, τὴν ἡμέρα

ποὺ ἑορτάζεται ἡ Ὕψωσις τοῦ τιμίου Σταυ-
ροῦ· ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἡ ἡμέρα αὐτὴ εἶ νε μεγάλη,
ἡ Ἐκκλησία μας μετέθεσε τὴν ἑορτή του καὶ
ἔτσι τὴν ἐπέτειο τῆς ἐκδημίας του πρὸς Κύ-
ριον τὴν ἑορτάζουμε στὶς 13 Νοεμβρίου.

Δὲν ἑορτάζει ὅμως μόνο στὶς 13 Νοεμβρί-
ου. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, λόγῳ
τοῦ ὕψους, τοῦ μεγαλείου του καὶ τοῦ οἰκου-
μενικοῦ κύρους του ὡς διδασκάλου ὅ λης τῆς
Χριστιανοσύνης, ἑ ορτάζει καὶ ἄλλοτε. Ἑορ-
τάζει στὶς 27 Ἰ ανουαρίου, ὅταν, ὕστερα ἀπὸ
τριάντα χρόνια μετὰ τὴν κοίμησί του, τὰ ἅγιά
του λείψανα μεταφέρθηκαν στὴν Κωνσταντι-
νούπολι καὶ βγῆκε ἔξω ὅλη ἡ Πόλις γιὰ νὰ τὰ
ὑποδεχθῇ καὶ νὰ τὰ προσ κυνή σῃ. Ἑορτάζει
ἐπίσης στὶς 26 Φεβρουαρίου, ποὺ εἶνε ἡ ἐπέ-
τειος τῆς χειροτονίας του, ὅταν ἔγινε ἐπί-
σκο πος, ὄχι γιατὶ τὸ ἤθελαν οἱ μεγάλοι ἀλλὰ
γιατὶ τὸ ἤθελε ὁ Θεός. Ἑορτάζει ἀκόμα στὶς
30 Ἰανουαρίου μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους δύο με-
γάλους διδασκάλους καὶ οἰκουμενικοὺς πα-
τέρας τῆς Ἐκκλησίας μας, τὸν Μέγα Βασί-
λειο καὶ τὸν Γρηγόριο τὸν Ναζιανζηνό. Ἑορ-
τάζει τέλος –μοναδικὸ φαινόμενο– κάθε Κυ-
ριακὴ καθὼς καὶ κάθε φορὰ ποὺ λειτουργοῦ -
με. Γιατί; Εἶνε ὁ μόνος ἅγιος ποὺ τὸ ἀπολυ-
τίκιό του ψάλλεται στὸ τέλος τῆς θείας λει-
τουργίας, διότι αὐτὴ ἡ Θεία Λειτουργία, ἀπὸ
τὸ «Εὐλογημένη ἡ βασιλεία τοῦ Πατρός…»
μέχρι τέλους, εἶνε κυρίως ἔργο τοῦ ἁγίου Ἰω-
άννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Αὐτὸς λοιπὸν ὁ ἅγιος ἱεράρχης, ποὺ ὅλους
ἐ μᾶς τοὺς κληρικοὺς νὰ μᾶς μαζέψῃς, ἀπὸ τὸ
διᾶκο μέχρι τὸν πατριάρχη, δὲν κάνουμε οὔ -
τε τὸ νυχάκι του, αὐτὸς ὁ ὄντως Χρυσόστο-
μος, εἶπε ἕνα μεγάλο λόγο. Τί εἶπε· Δὲν εἶ νε
Χριστια νὸς αὐτὸς ποὺ δὲν πηγαίνει στὴν ἐκ -
κλησία. Πρόβατο, ποὺ τὴ νύχτα μένει ἔξω ἀπ᾽
τὸ μαντρί, κινδυνεύει νὰ τὸ φάῃ ὁ λύκος· καὶ
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Τὸ φάρμακο τῆς φιλαργυρίας καὶ πλεονεξίας
«Ἄφρον, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ…» (Λουκ. 12,20)

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)



ὅποιος Χριστιανὸς φύγῃ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία,
τὴν εὐλογημένη μάνδρα ποὺ φρουροῦν ἄγγε-
 λοι καὶ ἀρχάγγελοι, καὶ μείνῃ μακριὰ ἀπὸ τὰ
ἅγιά της μυστήρια, θὰ τὸν καταφάγουν οἱ
νοητοὶ λύκοι.

Εἶπε ἀκόμα ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστο-
μος, ὅτι πρέπει νὰ πηγαίνουμε στὴν ἐκκλησία,
γιατὶ ἡ Ἐκκλησία εἶνε φαρμακεῖο· ἔτσι λέει. Ἡ
Ἐκκλησία εἶ  νε πνευματικὸ φαρμακεῖο. Καὶ ὅ -
πως στὸ φαρμακεῖο πηγαίνουμε καὶ παίρνου-
με διάφορα φάρμακα –καὶ μερικὰ ἀπὸ αὐ τὰ
κοστίζουν πανάκριβα–, φάρμακα γιὰ τὶς δι ά-
φορες ἀσθένειες, κατὰ παρόμοιο τρόπο πρέ-
πει νὰ ἐρχώμαστε στὴν Ἐκκλησία γιὰ νὰ παίρ-
νουμε τὰ πνευματικὰ φάρμακα. Γιατὶ ἐκτὸς ἀ -
πὸ τὶς ἀσθένειες τοῦ σώματος ὑπάρχουν καὶ
ἀ σθένειες τῆς ψυχῆς, ποὺ εἶνε ἀπείρως πιὸ
σοβα ρὲς ἀπὸ τὶς ἀσθένειες τοῦ σώματος.

* * *
Φάρμακα λοιπὸν παρέχει ἡ Ἐκκλησία στοὺς

ἀρρώστους. Θέλετε παράδειγμα; Μιὰ κακία,
μιὰ ἀσθένεια τῆς ψυχῆς χειρότερη κι ἀπὸ τὸν
καρκίνο, πλήττει ὄχι τόσο τὰ φτωχαδάκια ὅσο
τοὺς πλουσίους, τῶν ὁποίων τὴν εἰκόνα ἀνά-
γλυφη ζωγραφίζει σήμερα τὸ ἱερὸ εὐαγγέλιο.
Ποιά εἶνε ἡ κακία αὐτή; Ἂν ἀπὸ τὰ οὐράνια κα-
 τέβαιναν στὴ γῆ ἄγγελοι καὶ ἀρχάγγελοι καὶ
μέσα ἀπ᾽ τὶς καρδιὲς ὅλων, δεξιῶν καὶ ἀριστε -
ρῶν, ἔβγαζαν αὐτὸ τὸ φοβερὸ ἀγκάθι, τότε θὰ
εἴχαμε εἰρήνη γιὰ χιλιάδες χρόνια, καὶ δὲν θὰ
ὑπῆρχαν πλέον «πόλεμοι καὶ ἀκοαὶ πολέμων»
ὅπως περιγράφει ἡ θεία ἀποκάλυψις (Ματθ. 24,6. Μᾶρκ.
13,7). Ποιό εἶνε λοιπὸν αὐτὸ τὸ ἀγκάθι, αὐ τὸς ὁ
καρκίνος, καὶ ποιό εἶνε τὸ φάρμακό του;

Ἡ ἀσθένεια αὐτή, ὅπως τὴν περιγράφει σή-
 μερα τὸ ἀθάνατο εὐαγγέλιο –ποὺ «ὁ οὐρανὸς
καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, ὁ δὲ λόγος τοῦ Κυ-
ρίου οὐ μὴ παρέλθῃ» (Ματθ. 24,35. Μᾶρκ. 13,31. Λουκ. 21,33)–, τὸ
ἀγκάθι, ἡ ἀσθένεια αὐτὴ ἡ φοβερή, εἶνε ἡ φι-
λαργυρία καὶ πλε ονεξία· ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶνε
ἀχόρταγος. Τὰ δέκα ἑκατομμύρια θέλει νὰ τὰ
κάνῃ εἴκοσι, τὰ εἴκοσι νὰ τὰ κάνῃ σαράντα…·
καὶ δὲν θὰ ἡσυχάσῃ ἀκόμα κι ἂν ἔχῃ ἀποθῆ -
κες μὲ τσουβάλια χρυσάφι.

Καὶ ποιό εἶνε τὸ φάρμακο; Ἄ κόσμε κόσμε!
δὲν ἔχεις αὐτιά. Ἔχεις αὐτιὰ ν᾽ ἀκοῦς στὰ ῥα-
διόφωνα τὰ αἰσχρόλογα τοῦ κόσμου, ὅλους
τοὺς ἀπατεῶνες καὶ ψευδοπροφῆτες, μὰ δὲν
ἔχεις αὐτιὰ ν᾽ ἀκούσης τὸ ἅγιο Εὐαγγέλιο. «Ὁ
ἔ χων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω» (Ματθ. 11,15 κ.ἀ.). Ἂν οἱ
ἄν θρωποι εἶχαν αὐτιὰ καὶ ἂν διάβαζαν, τὸ φάρ-
 μακό τους εἶνε μέσα στὸ σημερινὸ εὐαγγέ-
λιο. Εἶνε σὰν βροντή. Ὅπως τὸ καλοκαίρι πέ-
φτει ξαφνικὰ βροντὴ κι ἀστράφτει ὁ οὐρα-

νός, ἔτσι καὶ μέσα στὴ ζωὴ τῶν πλουσίων, τῶν
πλουτο κρατῶν, ποὺ σὰν τὶς βδέλλες ῥου φᾶνε
τὸ αἷ μα τῆς ἀνθρωπότητος, αὐτῶν τῶν πλου-
σί ων καὶ πλεονεκτῶν ποὺ εἶνε ὁ ὑπ᾽ ἀριθμὸν
ἕνα ἐ χθρὸς τῆς εὐημερίας καὶ τῆς εἰρήνης
τοῦ κόσμου, μέσα στὴ ζωή τους θά ᾽ρθῃ ξα -
φνικὰ ἡ βροντὴ κ᾽ ἡ ἀστραπή, θὰ παρουσια-
στῇ ἀπὸ πάνω τους μὲ τὸ ξεγυμνωμένο σπα-
θί του ὁ ἀρ χάγγελος, καὶ τότε θ᾽ ἀκουστῇ
μέσ᾽ στὴ νύχτα, μέσα στὰ ὄργιά τους, μέσα
στὰ πάρτυ καὶ τὶς διασκεδάσεις τους, μέσα
στὰ παλάτια καὶ στὴν ἀκόλαστη ζωή τους, ἡ
βροντὴ τοῦ Θεοῦ. Ποιά εἶνε ἡ βροντὴ τοῦ Θε-
οῦ; «Ἄφρον, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου
ἀπαιτοῦσιν ἀ πὸ σοῦ· ἃ δὲ ἡτοίμασας τίνι ἔ -
σται;» (Λουκ. 12,20). Τί λόγια φοβερὰ εἶν᾽ αὐτά, ποὺ
δὲν ὑπάρχει ζυγαριὰ νὰ τὰ ζυγίσῃ κανείς!

Φάρμακο λοιπὸν εἶνε τὰ λόγια αὐτὰ τοῦ Σω -
τῆρος ποὺ ἀκούσαμε σήμερα. Φάρμακο εἶνε
καὶ ἡ σκέψις ἡ ἄλλη, ὅτι· Μὲ τὰ λεφτά σου, ἄν -
θρωπε, ὅλα μπορεῖς νὰ τ᾽ ἀγοράσῃς σ᾽ αὐτὸ
τὸν κόσμο, μὰ ἕνα πρᾶγμα δὲν μπορεῖς ν᾽ ἀ γο-
 ρά σῃς, τὴν εὐτυχία. Δὲν μπορεῖς νὰ παρατεί -
νῃς τὴ ζωή σου οὔτε μιὰ ὥρα. Ὅταν χτυπήσῃ
καμπανάκι κι ὁ ἄγγελος ζυγί σῃ τὴ ζωή σου καὶ
γράψῃ ἀπάνω μὲ πύρινα γράμματα «τέλος»,
δὲν μπορεῖς νὰ προσθέσῃς οὔ τε ἕ να δευτερό-
 λεπτο. Μαῦρα φτερά, σὰν τοῦ κόρακα, θ᾽ ἁ -
πλω θοῦν ἀπὸ πάνω σου γιὰ ν᾽ ἁρπάξουν καὶ
νὰ ῥίξουν στὰ τάρταρα τοῦ ᾅδου μιὰ ψυχὴ πού,
κι ἂν ἀκόμα δὲν ὑπῆρχε κόλασις, θὰ ἔπρεπε
νὰ γί νῃ κόλασις, γιὰ τέτοια ἀνθρωπόμορφα
θηρία ποὺ δὲν ἐννοοῦν νὰ σπλαχνιστοῦν καὶ
νὰ ἐ λεήσουν κανένα.

«Ἄφρον…»· τὸ φάρμακο τῆς φιλαργυρίας
καὶ πλεονεξίας εἶνε αὐτὸς ὁ λόγος τοῦ Χρι-
στοῦ μας, ἡ μνήμη τοῦ θανάτου.

* * *
Ἀδελφοί μου· ζῇ μέσα μας ἡ φιλαργυρία, ζῇ

μέσα μας ἡ πλεονεξία, ζῇ μέσα μας ἡ ἀπλη-
στία, ζῇ μέσα μας ἡ ἀσπλαχνία, ζῇ μέσα μας ἡ
σκληροκαρδία, ζῇ μέσα μας ἡ φιλαυτία, ζῇ μέ-
σα μας ἡ ἰδιοτέλεια, ζῇ μέσα μας ἡ βλασφη-
μία, ζῇ μέσα μας ὁ γογγυσμός, ζῇ μέσα μας ἡ
ἀχαριστία, ζοῦν ὅλα τὰ θηρία τοῦ δρυμοῦ.

Ὦ ἀδέρφια μου, πάνω ἀπὸ ὅλα τὰ ἐπίγεια
καὶ πρόσκαιρα, πάνω ἀπὸ τὰ χρήματα, πάνω
ἀπὸ γυναῖκες, πάνω ἀπὸ ἔρωτες, πάνω ἀ πὸ ἀ -
στέρια, πάνω ἀπὸ ὅλο τὸν μάταιο κόσμο, εἶνε
Ἐκεῖνος, εἶνε Ἐκεῖνος· εἶνε ὁ Κύριος. Ὁ Χρι-
στός, αὐτὸς ζῇ καὶ βασιλεύει εἰς τοὺς αἰῶνας.
«Δεῦτε προσ κυνήσωμεν αὐτῷ τῷ βασιλεῖ τῶν
αἰώνων»· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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