
Δύο γλῶσσες ὑπάρχουν, ἀγαπητοί μου· τοῦ
Θεοῦ καὶ τοῦ κόσμου. Πόσο διαφέρουν!

ὅ σο ὁ οὐρανὸς ἀπὸ τὴ γῆ.
⃝ Ἡ γλῶσσα τοῦ κόσμου, ἀπὸ τὴν ἀρχαιό τητα
μέχρι σήμερα, εἶνε γλῶσσα ματαιότητος, ψεύ-
 δους, ἀ πάτης, ὑποκρισίας. Ἐπαινεῖ, ἐγκω μιά-
ζει, στολίζει μὲ ἐπίθετα, δίνει τίτλους, ποὺ συ-
 χνὰ δὲν ἀνταποκρί νονται στὴν πραγματικό-
 τη  τα· μέγας, ἐπιφανής, βαρῶνος, μαρκήσι ος,
λόρδος, ὑψηλότατος, σοφολογιώτατος, μεγα-
 λειότατος, μακαριώτατος… Νά τίτλοι τοῦ κό-
σμου, ποὺ πολλὲς φορὲς εἶνε κενοὶ ἀπὸ οὐ σία
καὶ περιεχόμενο, μοιάζουν μὲ νομίσματα ποὺ
λάμ πουν ἐξωτερικῶς μὰ εἶνε κίβδηλα. 

Ἂς πάρουμε π.χ. ἕναν ἀπ᾽ αὐτούς, τίτλο ἐκ -
κλησιαστικό. Ὁ μεγαλύτερος τίτλος ἐδῶ εἶνε
«μακαριώτατος». Ὁ πρῶτος ποὺ πῆρε τὸν τί -
τλο αὐτὸν ἦταν ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἀ θηνῶν Χρυ-
 σόστομος (Παπαδόπουλος 1868-1938). Ὁ Χριστὸς εἶπε «μα-
κά ριος» (βλ. Ματθ. 5,3-11. Λουκ. 6,20-22), αὐτοὶ ἔβαλαν κάτι
παραπάνω καὶ ἔγινε «μακαριώτατος»· ὅποιος
φέρει τὸν τίτλο αὐτὸν σημαίνει ὅτι εἶνε ὁ εὐ -
τυχέστερος ἀπ᾽ ὅλους. Ἦταν ὅμως εὐτυ χὴς ὁ
Χρυσόστομος; Ὁ ἴδιος λίγες μέρες πρὶν τὸ θά-
 νατό του εἶπε· Ὁ κόσμος μὲ ὀνομάζει μακα ρι -
ώ τατο, εἶμαι ὅμως ὄχι ὁ εὐτυχέστερος ἀλλὰ ὁ
δυστυχέστερος ὅλων… Γιατὶ στὸ διάστη  μα τῆς
ἀρχιερατείας του συνέβησαν γεγονότα θλιβε-
 ρά (ὅπως ἡ ἀλλαγὴ τοῦ Ἡμερολογίου), ποὺ τὸν
πίκραναν βαθύτατα· ὁ παπᾶς τοῦ τελευταίου
χωριοῦ ἦταν πολὺ εὐτυχέστερος ἀπὸ αὐτόν.
⃝ Τίτλοι κατὰ κόσμον λοιπόν. Ἀλλὰ ἡ γλῶσσατοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας εἶνε πολὺ διαφο-
  ρετική. Δίνει καὶ ἡ Ἐκκλησία τίτλους καὶ ὀ νό-
ματα, ἔχουν ὅμως οὐσία καὶ περιεχόμενο.

Ὠνόμασε π.χ. «θεολόγο» τὸν εὐ αγγελιστὴ
Ἰωάννη, ἀλλὰ ἦ ταν πράγμα τι θεολόγος, ὅπως
δείχνει τὸ προ οίμιο τοῦ Εὐαγ γελίου του «Ἐν ἀρ -
 χῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν,

καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος» (Ἰω. 1,1)· δὲν πῆρε τὸ ὄ νομα
ἔτσι ἁπλῶς. Ὠνόμασε «Χρυσόστομο» τὸν Ἰω-
άννη, ἀλλ᾽ ἀπὸ τὸ στόμα του ἔτρεχε πρά γματι
ποτάμι ἀπὸ χρυσάφι, ῥεῖθρο θείων ἀληθειῶν.
Ὠνόμασε «θαυματουργὸ» τὸν ἅ γιο Σπυρίδωνα,
ἀλλὰ κατέπληξε ὅλους μὲ τὰ θαύματά του καὶ
ἀνέδειξε τὴν Ὀρθοδοξία. Ὠνόμασε «μυροβλύ -τη» τὸν ἅ γιο Νεῖ λο ποὺ ἑορτάζει καὶ αὐτὸς
σήμερα, ὅπως καὶ τὸν ἅγιο Δημήτριο, γιατὶ
πρά γματι ἀπὸ τὸν τάφο του ἀνέβλυσε μύρο.

Ἔτσι καὶ στὸν ἅγιο Ἰωάννη ποὺ ἑορτάζου-
με τώρα ἡ Ἐκκλησία ἔδωσε τὸν τίτλο «Ἐλεή -μων», γιατὶ ἦταν πράγματι φιλάνθρωπος. Καὶ
γιὰ τὸ ὅτι ἡ ὀ νομασία αὐτὴ ἀποδίδει τὴν πρα -
γματικότα θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε νὰ σᾶς παρου-
 σιάσω μερι κὲς ἐκδηλώσεις τῆς ἀγάπης του.

* * *Ἀλλὰ πῶς, ἀδελφοί μου, νὰ τὶς μετρήσουμε;
Εἶνε ἄπειρες. Θ᾽ ἀναφέρω λίγα περιστατικά.� Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ἔζησε τὸν ἕβδομο αἰῶ να
καὶ ἔγινε ἀρχιεπίσκοπος Ἀλεξανδρείας, στὸ θρό-
 νο ποὺ ἐλάμπρυναν ὁ Μέγας Ἀ θανάσιος καὶ ὁ
ἅγιος Κύριλλος. Πῶς ἀνέβη κε στὸ θρόνο; Στοὺς
θρόνους ἀνεβαίνουμε μὲ δυὸ τρόπους· ἄλλοι
«διὰ τῆς θύρας» καὶ ἄλλοι «ἀλλαχόθεν» (Ἰω. 10,1). Ὁ
ἅγιος Ἰωάννης ἀνέβηκε κανο νικῶς, «διὰ τῆς θύ-ρας». Δὲν ζήτησε ὁ ἴδιος τὸ ἀξίωμα μὲ τὰ γνωστὰ
μέσα· ἔγινε ἐπίσκοπος, διότι τὸ ἤθελε ὁ Θεὸς καὶ
τὸ ζήτησε ὁ κλῆρος καὶ ὁ λαὸς τῆς Ἀλεξανδρεί -
ας· ἔτσι ἔ γινε ἀρχιεπίσκοπος καὶ πατριάρχης.� Πρώτη ἐνέργειά του ἦταν νὰ καλέσῃ τοὺς
κληρικοὺς καὶ νὰ τοὺς ζητήσῃ νὰ τοῦ φέ ρουν
καταλόγους μὲ τὰ ὀνόματα τῶν πριγκίπων κά-
 θε ἐνορίας. Παραξενεύτηκαν οἱ ἐφημέριοι καὶ
ρώτησαν· –Ποιοί εἶνε οἱ πρίγκιπες; Καὶ τότε ὁ
ἅ γιος τοὺς εἶπε· –Κάθε φτωχό, γυμνό, πεινα- σμένο τὸν θεωρῶ πρίγκιπα! Εἶχε μεγάλη ἰδέα
γιὰ τὸν ἄνθρωπο, τὸν κάθε ἄνθρωπο καὶ μάλι-
 στα τὸ φτωχό, ὅπως εἶπε ὁ Κύριος· «Ὁ ρᾶτε μὴ
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καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν μικρῶν τού των…»·
προσέξτε μὴν περιφρονήσετε κάποιον ἀπὸ αὐ -
τοὺς τοὺς ἀσήμους, γιατὶ αὐ τοὺς τοὺς μικροὺς
ποὺ περιφρονεῖ ἡ γῆ τοὺς φρουροῦν οὐράνι-
οι ἄγγελοι (βλ. Ματθ. 18,10). Οἱ ἱερεῖς ἐρεύνησαν, ἔφε-
ραν καταλόγους, ἔγινε ἄθροι σι καὶ βρέθηκε ὅτι
ἡ Ἀλεξάνδρεια εἶχε ἑπτάμισυ χιλιάδες φτω-
χούς. Λοιπόν, χωρὶς «νὰ δώσῃ ὕπνο στὰ βλέφα-
 ρά του» (βλ. Ψαλμ. 131,4), ἔλαβε πρόνοια γιὰ ὅλους αὐ -
τούς· γιὰ τοὺς φτωχοὺς ἔ χτισε πτωχοκομεῖα,
γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς νοσοκο μεῖα, γιὰ τοὺς γέρους
γηροκομεῖα, γιὰ τοὺς πρόσ φυγες ξενῶνες καὶ ἑ -
στίες συσσιτίων· φρόντισε καὶ τὶς φτωχὲς ἐ πί-
τοκες γυναῖκες, γιὰ τὶς ὁποῖες –πρωτοπόρος–
ἵδρυσε τὰ πρῶτα μαιευτήρια, ἑπτὰ τὸν ἀ ριθμό,
σὲ διάφορες συνοικίες τῆς Ἀλεξανδρείας.
� Μετὰ τοὺς ἱερεῖς κάλεσε τοὺς ἐπισκόπους,
ὡρισμένοι ἀπ᾽ τοὺς ὁποίους ζοῦσαν πο λυτε λῶς
μετακινούμενοι μὲ ἁμάξια χρυσοστόλιστα καὶ
σπαταλώντας τὰ χρήματα τῆς Ἐκ κλησίας. Τοὺς
εἶπε· Ἀδελφοί μου, ἡ ζωή σας εἶ νε σκάνδαλο·
ἀ πὸ τὴ μιὰ μεριὰ ἔχουμε τόση φτώχεια, κι ἀ πὸ
τὴν ἄλλη τὴ δική σας πολυτέ λεια. Αὐτὸ δὲν θὰ
συνεχισθῇ. Ἢ θὰ ἀλλάξετε διαγωγή, ζώντας
λι τὰ καὶ παραδίδοντας τὰ χρήματα ποὺ σᾶς πε-
 ρισσεύουν στὸ ταμεῖο τῆς Ἐκκλησίας γιὰ ἐλε-
ημοσύνη, ἤ, ἐὰν ἐπιμένετε, θὰ φύγετε ἀπὸτὴν Ἀλεξάνδρεια. Σᾶς δίνω προθεσμία τριῶν
ἡμε ρῶν… Καὶ τί συνέβη· ἀγάπη σαν περισσό-
τερο τὸν χρυσὸ ἀπὸ τὸν Χριστό· σὲ τρεῖς ἡ -
μέρες ἔ φυγαν ὅλοι! Καὶ τὴν ὥρα ποὺ ἔφευ-
γαν ὁ ἅγιος Ἰωάννης ἔ κανε τὸ σταυρό του· ἐ -λάφρωσε ἡ πόλις! Αὐτὰ λέει ἡ ἱστορία κ᾽ εἶνε
γραμμένα στὰ βιβλία. Κάθε φιλάργυρος, ποὺ
δὲν κάνει τὸ καλὸ στὸν ἄλλο, εἶνε πράγματι
ἕ να βάρος τῆς γῆς, «ἄχθος ἀρούρης» ὅπως
τὸ ἔλεγαν οἱ ἀρ χαῖοι πρόγονοί μας.� Ἄλλη ἐκδήλωσι τῆς φιλανθρωπίας τοῦ ἁγί-
ου. Μιὰ μέρα κάποιος, ποὺ τὸν ἔβλεπε πόσο
λιτὰ ζῇ, τοῦ δώρισε ἕνα πάπλωμα πο λυτελείας.
Τὴν πρώτη βραδιὰ ὁ ἅγιος σκεπάστηκε, μὰ δὲν
ἔκλεισε μάτι· σκεπτόταν τοὺς φτωχοὺς ποὺ
κρύωναν. Τὸ πρωὶ ἔστειλε τὸν οἰκονόμο του,
πούλησε τὸ πάπλωμα, καὶ μὲ τὰ χρήματα ποὺ
πῆρε ἀγόρασε ἑκατὸν σαραντατέσσερα (144)
σκεπάσματα καὶ τὰ μοίρασε σὲ φτωχούς.
� Εἶχε πρόγραμμα· λεπτὸ δὲν ἔχανε. Κάθε μέ-
ρα δεχόταν πρῶτα ὄχι τοὺς ἐπισήμους ἀλ λὰ
τοὺς φτωχούς· τοὺς ἄκουγε καὶ προσπα θοῦ -
σε νὰ τοὺς ἀνακουφίσῃ. Μιὰ μέρα ὅμως δὲν
παρουσιάστηκε κανένας φτωχός, καὶ ὁ ἅγιος
ἦ ταν πολὺ στενοχωρημένος. Τότε ἕνας ἀσκη-
 τής, ποὺ βρέθηκε κοντά του, τοῦ λέει· –Πά-
τερ, γιατί στενοχωριέσαι; σήμερα εἶνε ἡ πιὸ

ὡραία ἡμέρα τῆς ζωῆς σου. –Μὰ τί λές; δὲν
ἦρθε κανείς, μὲ τιμώρησε ὁ Θεός. –Ὄχι, λέει ὁ
ἀσκητής· αὐτὸ σημαίνει, ὅτι μὲ τὴ μέριμνά σουἐξέλιπε ἡ δυστυχία καὶ ἡ φτώχεια!… Ἔμοιαζε
στὸ σημεῖο αὐτὸ μὲ κάποιον καλὸ βασιλιᾶ πού,
ὅταν βράδιαζε καὶ δὲν εἶχε κάνει καλὸ σὲ καν -
ένα, ἔλεγε· Σήμερα δὲν ἐβασίλευσα!� Καὶ μὴ νομίσετε, ἀγαπητοί μου, ὅτι, ἐνῷ ἦ ταν
τόσο φιλάνθρωπος, τοῦ πέρασε ποτὲ ἀπ᾽ τὸ
νοῦ ἰδέα ὑπερηφανείας. Συνδύαζε φιλανθρω πίαμὲ βαθειὰ ταπείνωσι. Σὲ ὅσους τὸν ἐ παινοῦ -
σαν ἔλεγε· Τί μὲ ἐ παι νεῖτε; δὲν κάνω τί ποτα
σπουδαῖο. Ἕνας εἶ νε ὁ μεγάλος ἐλεήμων, ὁ Ἐ -σταυρωμένος, ποὺ ἔδωσε τὸ αἷμα του γιὰ ὅλους
μας. Ἔλεγε ἐπίσης· Καυχιέστε ὅτι δώσατε ἕνα
σπίτι ἢ τόσα φλουριά· μὰ τί εἶν᾽ αὐτά; Σᾶς δί-
νω ἕνα καθρέφτη νὰ καθρεφτιστῆτε. Καὶ διη-
γεῖτο ὁ ἅγιος Ἰωάννης τὸν βίο τοῦ ἁγίου Σερα- πίωνος, ὁ ὁποῖος τί ἔκανε! Μιὰ μέρα τὸ χειμῶ -
να βλέπει ἕνα γέρο νὰ κρυώνῃ, βγάζει τὸ πα-
νωφόρι του καὶ τοῦ τὸ δίνει· παρακάτω βλέπει
ἕνα φτωχό, βγάζει τὸ ἐσωτερικό του ροῦχο καὶ
τοῦ τὸ δίνει· προχωρώντας ἔτσι ἔμεινε γυμνός.
Στὸ μοναστήρι τὸν ρωτᾶνε· –Ποιός σὲ γύμνω -
σε, πάτερ; Κι αὐτὸς ἔδειξε τὸ Εὐαγγέλιο· –Αὐ -
τὸ μὲ γύμνωσε. Κι ἄλλη φορὰ πούλησε καὶ τὸ
Εὐ αγγέλιό του, γιὰ νὰ θρέψῃ ἕνα πεινασμέ-
νο. Τέλος, γιὰ νὰ βοηθήσῃ μιὰ χήρα, τί ἔκανε·
μὴ ἔ χοντας τίποτα πλέον, πούλησε σκλάβο
τὸν ἑ αυτό του καὶ τῆς ἔδωσε τὰ χρήματα!� Ἔτσι ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων κρατοῦ σε
σὲ ταπείνωσι τὸν ἑαυτό του. Κι ὅταν πλησία-
σε ἡ ὥρα νὰ πεθάνῃ, ἔγραψε μιὰ διαθήκη –ἄλ -
λοτε, ἂν θέλῃ ὁ Θεός, θὰ σᾶς τὴ διαβάσω– καὶ
στὸ τέλος ὑπογράφει· ὄχι «ὁ μακαριώτατος»,
«ὁ σεβασμιώτατος», «ὁ ἁγιώτατος», ἀλ λὰ «Ἰω-
άννης, ὁ δοῦλος τῶν δούλων τοῦ Θεοῦ».

* * *Τέτοιες ἦταν, ἀγαπητοί μου, οἱ ἐκδηλώσεις
τῆς ἀγάπης τοῦ ἁγίου Ἰωάννου, καὶ γι᾽ αὐτὸ ἡ
Ἐκκλησία τοῦ ἀπέμεινε τὸν τίτλο τοῦ «Ἐλεή-
μονος». Ἕνας σύγχρονός του ἱστορι κὸς λέει,
ὅτι ἡ Αἴγυπτος ἔχει δυὸ μεγάλα ποτάμια. Τὸ ἕ  να
εἶνε ὁ Νεῖλος πού, ὅταν πλημμύριζε μιὰ φορὰ
τὸ χρόνο, πότιζε καὶ πλούτιζε τὴν Αἴγυπτο. Τὸ
ἄλλο, τὸ πιὸ μεγάλο καὶ πιὸ εὐεργετικό, εἶ νε ὁ ἅ -
γιος Ἰωάννης, ποὺ ἡ ἐλεημοσύνη του στοὺς
φτωχοὺς παραβάλλεται μὲ μία διαρκῆ εὐεργετι - κὴ πλημμύρα ὅπως τοῦ Νείλου. Αὐτὸ ὑπαινίσ -
σεται ἕνας ὕμνος του ποὺ λέει· «Ἡ τοῦ ἐλέους
πηγὴ τοῖς ἐνδεέσι πλημμυρεῖ…» (δοξ. στιχηρ. ἑσπ.).

Ἀλλὰ θὰ συνεχίσουμε, γιὰ νὰ δοῦμε, πῶς ἀ  ξι -
ώθηκε νὰ φτάσῃ στὴν ἀρετὴ τῆς ἐλεημοσύνης.
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