
Εὐτυχισμένοι, ἀγαπητοί μου, εὐτυχισμένοι
οἱ μαθηταὶ ποὺ ἔχουν σοφὸ διδάσκαλο· αὐ -

τοὶ ἔ χουν τὴν εὐκαιρία νὰ ἐντυφήσουν στὸν
λει μῶνα τῆς γνώσεως· ἐνῷ ἀντιθέτως παιδιὰ
ποὺ ἔπεσαν σὲ δάσκαλο ἡμιμαθῆ ἀ  δικοῦνται.
Εὐτυχισμένοι ἐπίσης οἱ στρα τι ῶτες ποὺ ἔχουν
γενναῖο ἀξιωματικό· ἕνας κα  λὸς ἀ ξι ωματικὸς
ἐμπνέει θάρρος καὶ ἀν δρεία ἀκόμη καὶ σὲ δει-
λοὺς στρατιῶτες του. Εὐτυχισμέ νοι πρὸ παν -
τὸς οἱ ἀ σθενεῖς ποὺ ἔ χουν γιατρὸ ἐ πιστή μονα,
για τὶ ἀπὸ αὐτὸν ἐξ αρτᾶται ἡ ὑγεία καὶ αὐτὴ ἡ
ζωή τους. Εὐ τυχισμένοι ὁπωσδήποτε καὶ οἱ ὑ -
πή κοοι ἑνὸς κράτους ἂν ἔχουν ἄρχοντά τους
ἕ να σοφὸ καὶ ἐμ πνευσμένο κυβερνήτη, καὶ ἀν -
τιθέτως δυστυχισμέ νοι οἱ λαοὶ ὅταν κυβερ-
νῶν ται ἀπὸ ἡγέτες ἀδαεῖς καὶ μικρόνοες.

Εὐτυχέστεροι ὅμως ἀπ᾽ ὅλους αὐτούς, ἀ -
δελφοί μου, εἶνε οἱ Χριστιανοί, τὰ παιδιὰ τῆς
Ὀρθοδοξίας, γιατὶ «ἀρχηγὸν τῆς ζωῆς» τους
(Πράξ. 3,15) καὶ κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας ἔχουν ὄχι κά-
 ποιον ἄνθρωπο, ποὺ ὅσο ἰδανικὸς κι ἂν φαν τά -
ζῃ δὲν εἶνε πάντως ἀπηλλαγμένος ἀπὸ ἀ δυνα μί -
 ες καὶ πάθη, ἀλλὰ «ποιμένα καὶ ἐπίσκοπον τῶν
ψυ χῶν» τους (Α΄ Πέτρ. 2,25) ἔχουν τὸν Θεάνθρω πο, τὸν
Κύ ρι ον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν. Γιατὶ ὁ Χριστὸς εἶ -
 νε ὄχι μόνο ὁ τέλειος διδάσκαλος, ὁ τέλειος ἰ -
ατρός, ὁ τέλειος στρατηγός, τὸ τέλειο πρότυ-
πο κυβερνήτου, ἀλλὰ καὶ ὁ τέλειος ἀρ χιερεύς.
Στὸ πρόσωπό του, ὡς ἀν θρώπου, συγ κεν  τρώ  -
νει ὅ λες τὶς χάριτες καὶ ὅ λες τὶς ἀρετές.

Ἔ τσι μᾶς τὸν παρουσιάζει σήμερα τὸ ἀπο-στο λι κὸ ἀ νάγνωσμα τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Ἰ -ωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, τοῦ με γάλου τού-
του πατρὸς καὶ ποιμένος· διότι ὁ Χριστὸς ἦ -
ταν τὸ πρότυπο καὶ τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου
ὡς ἀρχιερέως.

Ὁ Χριστός, λέει ἐδῶ ὁ ἀπόστο λος Παῦλος,
εἶνε ἀρχιερεὺς «ὅσιος, ἄκακος, ἀμίαντος, κε-
χωρι σμένος ἀπὸ τῶν ἁμαρτω λῶν καὶ ὑψηλό-

τερος τῶν οὐρανῶν γενόμενος» (Ἑβρ. 7,26). Αὐτὸ
ἦταν τὸ τέλειο πρότυπο καὶ τοῦ ἱ  εροῦ Χρυσο-
στόμου. Ἂς προσπαθήσουμε λοι πὸν ν᾽ ἀνα-
λύσουμε ἕνα - ἕ   να τὰ χαρακτηριστι κὰ αὐ τὰ
τοῦ ἀρχιερέως Χριστοῦ, τὰ ὁποῖα σὲ σχετι κὸ
βαθμὸ κοσμοῦν καὶ τὴν φυσι ογνω μία τοῦ ἁγί-
ου ἱεράρχου Χρυ σοστόμου.

* * *� Εἶνε, πρῶτον, «ὅσιος». Ποιός εἶνε ὁ ὅ σιος;
Ὅσιος λέγεται ἐκεῖνος ποὺ ὁλόκληρος ἔχει
ἀφιερωθῆ στὸ Θεό. Τὸ ἅγιο θέλημα τοῦ Θεοῦ
μελετᾷ μέρα καὶ νύχτα καὶ αὐτὸ προσπα θεῖ
νὰ ἐκτελέσῃ στὴ ζωή του. Ὁ ὅσιος μοιάζει μ᾽ ἕ -
να δέντρο ποὺ εἶνε φυτεμένο στὴν ὄ χθη τοῦ
ποταμοῦ. Ὅπως τὸ δέντρο αὐτὸ ῥου φάει μὲ τὶς
ῥίζες του τὸ νερὸ τοῦ ποταμοῦ, ἔτσι καὶ ὁ ὅ -
σιος ἔχει βυθίσει τὴ διάνοιά του στὸ νόμο τοῦ
Θεοῦ. Ἂν ὁ ἀλκοολικὸς ἀ ρέσκεται νὰ πί νῃ ἄ -
πληστα κρασί, ἂν ὁ χαρτοπαίκτης ἀ ρέσκεται
νὰ παίζῃ στὸ πράσινο τραπέζι τοῦ διαβόλου,
ὁ ὅσιος ἔχει μία ἄλλη ἁγία μέθη καὶ μία ἄλλη
ἱερὴ μανία· ν᾽ ἀκούῃ καὶ νὰ μελετᾷ ἀ χόρταγα
τὸ νόμο τοῦ Θεοῦ. Πολλοὶ στὸν κόσμο λέγον -
ται ὅσιοι ἢ ὁ σιώτατοι ἢ πανοσιολογιώτατοι·
δὲν ξέρω ἂν πράγματι εἶ νε, ἕνα ξέρω, ὅτι ὑ -
πάρχει ὁ «ὅ  σι ος» σὲ ἀπόλυτο βα θμό, κι αὐτὸς
εἶνε ὁ Χριστός. Ἐκεῖνος δὲν ἀ γάπησε τὴ μα-
ται ότητα τοῦ κόσμου, δὲν ἐπόθησε δόξες καὶ
μεγαλεῖα, δὲν ἦ ταν ἀφω σι ωμένος στὸν χρυσὸ
καὶ στὰ ἀρ γύρια· εἶχε ἀφοσιωθῆ στὴν ὑπακοὴ
καὶ στὴν ὑ  πηρεσία τοῦ οὐρανίου Πατρός, καὶ
ἔλεγε· «Ἐ μὸν βρῶ μά ἐστιν ἵ να ποιῶ τὸ θέλημα
τοῦ πέμ ψαν τός με καὶ τελει ώσω αὐτοῦ τὸ
ἔργον» (Ἰω. 4,34), τροφὴ δηλα δὴ γιὰ μένα εἶνε νὰ
ἐκτελῶ τὸ θέλημα ἐκείνου ποὺ μὲ ἀπέστειλε,
τοῦ οὐρανίου Πατρός μου, καὶ νὰ ὁ λοκληρώ-
σω τὸ δικό του ἔργο. Ἡ μεγαλύτερη εὐχαρί-
στησι τοῦ Χρι στοῦ ἦταν, νὰ διδάσκῃ τὸ λαὸ τὸ
θεῖο θέλημα, νὰ συν   ομιλῇ μὲ τὸν οὐ ράνιο Πα-
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τέρα, νὰ προσ εύ χεται, καὶ ὡς ἄνθρωπος ν᾽ ἀ -
φιερώ νεται στὸ Θεό.� Ἦταν λοιπὸν ὁ «ὅσιος», ἀλλ᾽ ἦταν ἀκόμη ὁ«ἄκακος». Ποιός λέγεται ἄκακος; Ἐκεῖ νος ποὺ
δὲν ἔχει κακία, δὲν κάνει κακὸ σὲ κανένα, «ὁ ἄ -
  δολος καὶ ἀπόνηρος», ὅπως ἐξηγεῖ ὁ ἅγιος Νι-
 κόδημος ὁ Ἁγιορείτης. Ἀδικεῖται μὰ δὲν ἀ δι-
κεῖ, συκοφαντεῖται μὰ δὲν συκοφαντεῖ, ὑ βρί ζε-
ται μὰ δὲν ὑβρίζει, διώκεται μὰ δὲν διώκει, μι-
σεῖται μὰ δὲν μισεῖ. Ὑπάρχει τέτοιος ἄν θρω-
πος; θὰ ρωτήσετε. Σὲ ἀπόλυτο βαθμὸ ἕ νας ὑ -
πῆρξε ὁ ἄκακος, μόνο ὁ Χριστός. Ἀπὸ τὰ χρόνια
τῆς παλαιᾶς διαθήκης ἦ ταν προφητευμένο γι᾽
αὐ τόν· «Ὡς πρόβατον ἐ πὶ σφαγὴν ἤχθη καὶ ὡς
ἀ  μνὸς ἐ ναντίον τοῦ κείροντος αὐτὸν ἄφωνος, οὕ   -
τως οὐκ ἀ νοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ» (Ἠσ. 53,7). Σὲ βλέ-
 πω, Χριστέ μου, λέει ὁ προφήτης, καὶ μοιάζεις
σὰν τὸ ἄκακο πρό βα το· τὸ πᾶνε νὰ τὸ σφά ξουν
κι αὐτὸ ἀκολουθεῖ χωρὶς ν᾽ ἀν  τιστέκεται, κάθε -
ται ἄφωνο καὶ τὸ κουρεύει ὁ βοσκός· ἔτσι κ᾽
ἐσὺ δὲν ἄνοιξες τὸ στόμα σου νὰ πῇς ἔστω μιὰ
λέξι κατὰ τῶν σταυρωτῶν σου. Ἀντιθέτως, ἀ -
πὸ τὸ ὕψος τοῦ σταυροῦ σου ἀ κού γεται ἡ με-
γά λη φωνή σου ὄχι γιὰ νὰ τοὺς κατα ραστῇ,
ἀλ λὰ γιὰ νὰ τοὺς εὐλογ ήσῃ, νὰ τοὺς συγχωρή -
σῃ καὶ νὰ τοὺς δικαιολογή σῃ λέγοντας «Πά-
τερ, ἄ φες αὐτοῖς· οὐ γὰρ οἴ δασι τί ποιοῦ σι» (Λουκ.
23,34), δὲν ξέρουν τί κάνουν. Ὅπως τὸ περιστέ-
ρι δὲν ἔχει χολή, ἔ τσι ἡ καρδιὰ τοῦ Χριστοῦ
ἦ ταν ἄ χολη. «Οὐχ εὑ ρέ θη δόλος ἐν τῷ στό-
μα  τι αὐ τοῦ» (Ἠσ. 53,9 = Α΄ Πέτρ. 2,22). Τέτοια στάσι καὶ τέ-
τοια φω νὴ πρώτη φορὰ ἔβλεπε καὶ ἄκουγε ὁ
κόσμος. Ἦταν ἡ φωνὴ τοῦ ἀκάκου Ἰησοῦ.
� Ἐκτὸς ἀπὸ «ὅσιος» καὶ «ἄκακος» ὁ Χριστός,
ὡς ἄνθρωπος, ἦταν ἀκόμη καὶ ὁ «ἀμίαντος».
Ποιός λέγεται ἀ μίαντος; Ἐκεῖνος ποὺ δὲν ἔ -
χει ἐπάνω του μίασμα - κηλῖδα, δὲν ἔ χει μιαν-
θῆ, δὲν τὸν ἔχει λερώσει ἡ ἁμαρτία. Ἡ ἁμαρ-
τία εἶνε τὸ μεγάλο μόλυσμα. Ποιός ἀ πὸ μᾶς
δὲν ἔχει μολύνει τὴν ψυχή του; Ἄλ λος λίγο -
ἄλλος πολὺ ὅλοι ἔχουμε λερωμένη τὴν ψυχή
μας. Ἡ στολή της δὲν εἶνε καθαρή, εἶνε γεμά -
τη λεκέδες τῆς ἁμαρτίας. Μόνο ἡ ψυχὴ τοῦ
Χριστοῦ ἔμεινε ὁλοκάθαρη, ἀμίαντος. Γι᾽ αὐ -
τὸ εἶχε τὸ θάρρος νὰ ρωτάῃ κατὰ πρόσωπο
τοὺς ἐχθρούς του· «Τίς ἐξ ὑμῶν ἐλέγχει με πε -
ρὶ ἁμαρτίας;» (Ἰω. 8,46)· ποιός ἀπὸ σᾶς μπορεῖ νὰ
βρῇ σ᾽ ἐμένα κάποια ἁμαρτία, ἔστω καὶ τὴν
πιό μικρή; Καὶ πράγματι τὸ ἐρώτημά του ἔμει-
νε ἀναπάντητο, γιατὶ ποτέ «δὲν ἔκανε ἁμαρ-
τία, οὔτε βρέ θηκε δόλος ἐν τῷ στόματι αὐ -
τοῦ», ὅπως εἴπαμε (Ἠσ. 53,9 = Α΄ Πέτρ. 2,22). Αὐτοὶ ποὺ τε-
λικὰ τὸν δίκασαν, γιὰ νὰ στηρίξουν τὴν κατα-
 δίκη του, κατέφυγαν σὲ ψευδομαρτυρίες καὶ

πάλι δὲν βρῆκαν· «Οἱ πρεσβύτεροι καὶ τὸ συν -
έδριον ὅλον ἐζήτουν ψευδομαρτυρίαν κατὰ τοῦ
Ἰησοῦ ὅπως θανατώσωσιν αὐτόν, καὶ οὐχ εὗ -
ρον· καὶ πολλῶν ψευδομαρτύρων προσελθόν -
των, οὐχ εὗρον» (Ματθ. 26,59-60). Ὑπῆρξε ὁ ἀκηλίδω -
τος ἥλιος τῆς ἀρετῆς, ὁ ἀμίαντος. Τί μεγάλο
πρᾶγμα! Φανταστῆτε νὰ πέσῃ ἐδῶ –Θεὸς φυ-
λάξοι– μία κολλητικὴ ἀσθένεια, ὅλοι νὰ ἀρρω-
σταίνουν καὶ νὰ πέφτουν στὸ κρεβάτι, καὶ ἐνῷ
ὅλοι ἔχουν προσβληθῆ, ἕνας μόνο νὰ μέ νῃ ὑ -
γιὴς καὶ ἀπρόσβλητος ἀπὸ τὴν ἀσθένεια· δὲν
θά ᾽νε αὐτὸ ἄξιο θαυμασμοῦ; Ὅλοι νὰ νοσοῦν,
καὶ αὐτὸς νὰ μένῃ ὑγιής! Ἔ, αὐτὸ συν έ βη στὸ
Χριστό. Τὸ μικρόβιο τῆς ἁμαρτίας βρῆ κε παν -
τοῦ εἴσοδο, μπῆκε στὶς καρδιὲς ὅλων τῶν ἀν -
θρώπων, καὶ μόνο σὲ μιά καρδιὰ δὲν μπόρε-
σε νὰ μπῇ· ἦταν ἡ καρδιὰ τοῦ Χριστοῦ. Αὐτὸς
ἔμεινε ἀμίαντος, καθαρός, ξεχωρισμένος ἀπὸ
ὅλους τοὺς μολυσμένους καὶ ἁμαρτωλούς,«κεχωρισμένος ἀπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν».� Γι᾽ αὐτὸ προσθέτει καὶ ἄλλο τίτλο στὸ Χρι-
στό· «ὑψηλότερος τῶν οὐρανῶν γενόμενος».
Τί σημαίνει αὐτό; Ὅτι ἀνελήφθη στοὺς οὐρα-
νοὺς καὶ κάθισε καὶ ὡς ἄνθρωπος στὰ δεξιὰ
τοῦ Πατρός. Ὑπάρχει ὑψηλότερο μέρος ἀπὸ
τὸν οὐρανό; Τὸν οὐρανὸ δὲν μπορεῖς νὰ τὸν
φτάσῃς ἀκόμα κι ἂν ἀνεβῇς στὴν κορυφὴ τοῦ
πιὸ ψηλοῦ βουνοῦ. Ἔτσι καὶ τὸν Θεάνθρωπο
κανείς δὲν μπορεῖ νὰ τὸν φτάσῃ. Ὅπως ἔλεγε ὁ
προφή της καὶ ψάλλει ἡ Ἐκκλησία, «Ἐκάλυψεν
οὐ ρανοὺς ἡ ἀρετή σου, Χριστέ, …καὶ ἐπληρώ-
θη τὰ πάντα τῆς σῆς αἰνέσεως» (Ἀβ. 3,3· καταβ. Ὑπαπ. ᾠδ. δ΄).
Τὴν ἀρετὴ τῶν ἁγίων καὶ τῶν ἀγγέλων τὴν ἐ -
πι σκίασε ὁ Χριστός. Τί εἶνε κι ὁ μεγαλύτερος
ἅγιος μπροστὰ στὸ Χριστό; ὅ,τι εἶνε ἕνα χορ-
τάρι ποὺ πατοῦμε μπροστὰ σ᾽ ἕνα δέντρο,
ὅ,τι εἶνε ἕνα χαλίκι μπροστὰ σ᾽ ἕνα βουνό.

* * *Τέτοιον ἀρχιερέα ἔχουμε, ἀγαπητοί μου·
«ὅ σιον, ἄκακον, ἀμίαντον, κεχωρισμένον ἀπὸ
τῶν ἁμαρτωλῶν καὶ ὑψηλότερον τῶν οὐρα νῶν
γενόμενον». Οἱ ἄλλοι ἀρχιερεῖς μένουν στὴ γῆ·
ὁ δικός μας ἀρχιερεύς, λέει ὁ ἀπόστολος, δὲν
βρίσκεται στὴ γῆ. Ἀφοῦ ἐ τέλεσε ἐπάνω στὸ
Γολγοθᾶ τὴν αἰωνία καὶ μοναδικὴ θυσία του,
ἤδη τώρα βρίσκεται στοὺς οὐ ρανούς. Καὶ ἀπὸ
᾽κεῖ ψηλὰ δὲν παύει νὰ ἐνδιαφέρεται γιὰ τὰπιστὰ παιδιά του, γιὰ τοὺς Χριστιανούς. Τοὺς
ἐνισχύει ἀοράτως καὶ τοὺς παρηγορεῖ στὶς
θλίψεις, ἕως ὅτου φύγουν κι αὐτοὶ ἀπὸ τὴ γῆ
καὶ μεταβοῦν ἐκεῖ, ὅπου θὰ συναντήσουν αὐ -
τόν, τὸν αἰώνιο ἀρχιερέα καὶ Σωτῆρα τοῦ κό-
σμου, τὸν Ἰησοῦν Χριστόν.
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