
Πῶς, ἀγαπητοί μου, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐ -
λε ήμων ποὺ ἑορτάζουμε κατώρθω σε νὰ

φτά σῃ στὸ ὕψος τῆς ἐλεημοσύνης ποὺ εἴ δα-
 με χθές; Σ᾽ αὐτὸ συνετέλεσαν δύο παράγον -τες· πρῶτον ἕνα ὅραμα ποὺ εἶδε, καὶ δεύτε-
ρον ἡ θλῖψις ποὺ δοκίμασε στὴ ζωή του.

* * *⃝ Πρῶτον τὸ ὅραμα. Ὑπάρχουν ὁράματα ἀπὸ
τὸ διά βολο καὶ ὁράματα ἀπὸ τὸ Θεό. Μέσα
στὴ Βαβυλῶνα αὐτὴ ποιός ἀπὸ μᾶς εἶνε ἄξιος
νὰ δῇ ὁράματα θεϊκά; πρέπει νά ᾽χῃς καρδιὰ
κα θαρή. Στὰ βουνά, στὶς σπηλιές, στὸ Ἅ γιο Ὄ -
 ρος, ὅπου ὑπάρχουν ψυχὲς εὐλογημέ νες, αὐ -
 τὲς μπορεῖ νὰ ἔχουν τέτοιο «ραντάρ», «ἀ σύρ -
 μα  το», ποὺ ἑ νώνει τὴ γῆ μὲ τὸν οὐρανό.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης λοιπόν, ὅταν ἦταν 15 ἐτῶν
στὴν Κύπρο ἀπ᾽ ὅπου καταγόταν, εἶδε ὅραμα, ὅ -
ραμα θεϊκό. Μιὰ νύχτα, καθὼς κοιμόταν, τοῦ ἐμ -
 φανίστηκε σὲ ὄ νει ρο μία ὡραιότατη κόρη μὲ
λαμπρὴ στολὴ καὶ στεφάνι ἀπὸ κλαδιὰ ἐ λιᾶς
στὸ κεφάλι. Στάθηκε κοντά του καὶ μὲ τὸ χέρι
της τὸν χτύπησε ἐλαφρὰ στὸ πλευρό. Ἐ κεῖ νος
ξύπνησε ταραγμένος, ἀπὸ φόβο μήπως εἶνε
φάν τασμα, σατανικὸς πειρασμός, κ᾽ ἔκανε τὸ
σταυρό του. (Ἔτσι πρέπει· ἄν ποτε στὴ ζωή σου
δῇς ὅ ραμα, κάνε τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ «Εἰς
τὸ ὄ  νομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁ -
γίου Πνεύματος»· καὶ ἂν μείνῃ, σημαίνει ὅτι
εἶνε ἀ πὸ τὸ Θεό· ἂν φύγῃ, εἶνε σατανι κό). Ἀ -
φοῦ λοιπὸν τὸν ξύπνησε, τὴν ἔ βλεπε πλέ ον ξυ-
πνητός, ὄχι σὲ ὄνειρο. –Ποιά εἶσαι; τὴ ρωτάει,
ἀπὸ ποῦ ἦρθες; καὶ πῶς τόλμησες νὰ ταράξῃς
τὸν ὕπνο μου; Ἐκείνη τὸν κοίταξε μὲ γαλήνιο
βλέμμα καὶ μὲ γλυκὸ μειδίαμα στὸ πρό σωπο
τοῦ εἶπε· –Ἐγὼ δὲν γεννήθηκα στὴ γῆ· εἶ μαι ἡ
πρώτη ἀπὸ τὶς θυγατέ ρες τοῦ μεγάλου Βασι-
λέ ως. Ἂν μὲ ἀγαπή σῃς, μπορῶ νὰ σὲ φέρω σὲ
οἰ κειότητα μαζί του· κανείς ἄλλος δὲν ἔχει
περισσότερο θάρρος κον τά του ἀπὸ μένα, για -

τὶ ἐγὼ τὸν ἔπεισα νὰ κατεβῇ ἀπὸ τὸν οὐρανὸ
στὴ γῆ καὶ νὰ λάβῃ ἀνθρώπινη σάρκα. Αὐτὰ
εἶ πε κι ἀμέσως ἔφυγε. Ἐκεῖνος, μόλις συνῆλ -
θε ἀπὸ τὴν ἔκπληξι, ἀναλογιζόταν τί νὰ σημαί -
νῃ αὐτὸ τὸ ὅραμα· καὶ τότε γεννήθηκε μέσα
του ἡ πεποίθησι, ὅτι αὐτὴ ἦταν ἡ Ἐλεημοσύ-νη· γιατὶ καὶ ὁ Θεὸς ἀπὸ ἐλεημοσύνη καταδέ-
χτηκε νὰ ἔρθῃ πάνω στὴ γῆ καὶ νὰ ἐμφανισθῇ
ὅμοιος μὲ τοὺς ἀνθρώπους (βλ. Migne 114,905b-c).

Ἡ ἐλεημοσύνη εἶνε πράγματι ἡ πρώτη ἀνά- μεσα σ᾽ ὅλες τὶς ἀρετές. Ἐγώ, λέει, εἶπα στὸ
Θεὸ νὰ κατεβῇ στὴ γῆ καὶ νὰ σταυρωθῇ γιὰ
τὴ σωτηρία σας· καὶ ἐγὼ πάλι, λέει, παίρνω
στὰ φτερά μου τοὺς ἀνθρώπους ποὺ μὲ ἐγ -
κολπώ νονται καὶ τοὺς ἀνεβάζω ψηλά, μέχρι
τὸ θρόνο τοῦ Θεοῦ· κι ἂν μὲ ἀκολουθήσῃς,
θὰ σοῦ δώ σω τὰ παλάτια τοῦ οὐρανοῦ!… Ἀπ᾽
αὐτὸ τὸ ὅ ραμα εἶχε συγκινηθῆ ἀπὸ τότε βα-
θύ τατα ἡ παιδι κὴ καρδιὰ τοῦ ἁγίου Ἰωάννου.
⃝ Ὁ δεύτερος τώρα παράγων ποὺ τὸν ὤθησε
στὴν ἐλεημοσύνη ἦταν οἱ θλίψεις ποὺ δοκίμα-
 σε. Δῶστε μου τὴν πιὸ σκληρὴ καρδιά· ὑπάρ-
χει ἕνα ἀλέτρι, ποὺ μπορεῖ καὶ μέσα σ᾽ αὐτὴν ν᾽
ἀ νοίξῃ αὐ λάκια, γιὰ νὰ σπείρῃ ὁ Θεὸς τὸν σπό-
  ρο του· τὸ ἀλέτρι αὐτὸ εἶνε ὁ πόνος, ἡ θλῖψι.Γεύθηκε θλῖψι πολλὴ ὁ ἅγιος Ἰωάννης. Θὰ
σᾶς πῶ κάτι ποὺ θὰ ἐκπλαγῆτε· ὁ πατριάρχης
αὐ τὸς τῆς Ἀλεξανδρείας δὲν ἦταν ἀπὸ τὴν τά-
 ξι τῶν ἀγάμων· ἦταν ἔγγαμος, ὅπως ἦ ταν καὶ ὁ
ἅγιος Σπυρίδων. Ἀφοῦ ὅμως ἦταν ἔγ γαμος, πῶς
ἔγινε πατριάρχης; (Ὅπως τώρα, ποὺ κάποιοι
ζητοῦν –ὁ Θεὸς νὰ φυλάξῃ νὰ μὴ δοῦν τὰ μά-
τια μας τέτοια πράγματα, καὶ εὐ τυ χῶς ἡ Ἐκκλη-
 σία μας ἀντιστέκεται– τί ζητοῦν· νὰ παν τρεύων -ται κληρικοί! Θὰ γίνουν πολλὰ στὶς ἡ μέ ρες μας.
Καὶ ἂν δὲν βάλουμε χαλινάρι, θὰ χάσουμε τὴν
Ὀρθοδοξία, θὰ φύγῃ ἀπὸ μᾶς). Ὁ ἅ γιος Ἰωάννης
λοιπὸν πρὸ τῆς χειροτονίας του ἦταν ἔγγαμος
εἶχε γυναῖκα καὶ παιδιά· πέ θαναν ὅμως καὶ τὰ
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παιδιὰ καὶ ἡ γυναίκα του, κ᾽ ἔμεινε ἔρημος. Τί
ἔκανε τότε, ἔπεσε σὲ μελαγχο λία κι ἀπελπισία;
Ὄχι. Θέλημα Θεοῦ ἦταν, εἶ πε. Κι ἀπὸ τότε ἀφιε-
ρώθηκε στὴν Ἐκκλησία. Καὶ ἔγινε ἀκόμη περισ-
 σότερο ἐλεήμων. Ὅ,τι κάνω, ἔλεγε, ἂς εἶνε εἰς
μνημόσυνον τῆς γυναί κας καὶ τῶν παιδιῶν μου,
νὰ βροῦν τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ στὸν οὐρανό.

Μ᾽ ἀκοῦτε; Ὅσοι εἶστε ἐδῶ, ἂν ἀφαιρέσω
λί  γους, ὅλοι οἱ ἄλλοι ἢ ἀνήκετε σὲ οἰκογένειες
ἢ θὰ φτειάξετε –οἱ νέοι– οἰκογένειες. Εὐλο γη-
  μένος ὁ γάμος καὶ εὐλογημένες οἱ οἰκογένει -
ες ποὺ πιστεύουν στὸ Χριστό. Ἀλλὰ μέσα στὶςοἰκογένειες συμβαίνουν πολλὰ δράματα. Ὅ -
σοι εἶστε ἄγαμοι, εἴτε μὲ τὴ θέλησί σας εἴτε
χω ρὶς τὴ θέλησί σας, καὶ ὅσοι βρεθήκατε σὲ
χηρεία, νά τὸ πρότυπό σας, ὁ ἅγιος Ἰωάννης
ὁ Ἐλεήμων. Καὶ ὅσοι κάνατε οἰκογένεια, ἀλλὰ
στερηθήκατε προσφιλές σας πρόσωπο, νά τὸ
πρότυπό σας, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων.

Ἀπέθανε τὸ μικρὸ παιδί, τὸ ἀγγελούδι τοῦ
σπιτιοῦ σας; Μὴν τὸ κλαῖτε. Ἄγγελος εἶνε –
ἂν πιστεύῃς ἐννοεῖται· ἂν δὲν πιστεύῃς, ἀλ -
λάζει τὸ πρᾶ γμα. Τὸ μικρὸ παιδάκι ποὺ ἔφυγε
γιὰ τὸν οὐ ρανὸ εἶνε ἄγγελος, Χερουβίμ καὶ
Σεραφίμ. Μὴν τὸ κλαῖτε· ἔχετε ἕναν ἄγγελο,
ποὺ πρεσβεύει γιὰ σᾶς στοὺς οὐρανούς. –Μὰ
πῶς νὰ παρηγορηθοῦμε;… Ἂν εἶσαι Χριστια -
νὸς κ᾽ ἔχῃς λίγη πίστι, θὰ μπορέσῃς ν᾽ ἀκού -
σῃς τὸ ἀγοράκι ποὺ ἔφυγε νὰ σοῦ λέῃ ἀπὸ
τοὺς οὐρανούς· Πατέρα, μὴ μὲ κλαῖς. Θέλεις
νὰ μ᾽ εὐχαριστήσῃς, νὰ μὲ κάνῃς νὰ χαρῶ; Νά
τί νὰ κάνῃς· τὰ χρήματα, ποὺ θὰ ξώδευες γιὰ
μένα, νὰ μὲ μεγαλώσῃς, νὰ μὲ μορφώσῃς, νὰ
μὲ κάνῃς ἐπιστήμονα, τὰ χρήματα αὐτὰ νὰ τὰ
δώσῃς γιὰ ἄλλα παιδιά…

Καὶ τὴν κόρη ποὺ πέθανε στὰ ὡραῖα της χρό-
 νια, ἐπάνω στὸ ἄνθος τῆς ἡλικίας της, καὶ δὲν
πρόλαβε νὰ ἔλθῃ σὲ γάμο, μὴν τὴν κλαῖ τε. Ὅ -
πως κατήντησε ἡ κοινωνία, τί πιθανότη τες ὑ -
πάρχουν νὰ εὐτυχήσῃ ἕνας γάμος; Εἴδατε ποῦ
καταντήσαμε. Πρὶν ἀπὸ ἑκατὸ - διακόσα χρόνια
δὲν ὑπῆρχε οὔτε ἕνα διαζύγιο· στὴν εὐ λογημέ-
 νη πατρίδα μας τὸ διαζύγιο ἦταν ἄ γνωστο. Τώ-
 ρα, μέσα σὲ τέσσερις ἢ καὶ λιγώτε ρους γάμους,
ὁ ἕνας καταλήγει σὲ διαζύγιο. Λοιπὸν αὐτὴ ἡ
κόρη, ποὺ πέθανε προτοῦ νὰ παντρευτῇ, στέλ-
 νει μήνυμα - τηλεγράφημα ἀ πὸ τὰ οὐράνια καὶ
τί λέει στοὺς γονεῖς· Γιατί μὲ κλαῖτε; Ἔφυγα
ἀπ᾽ τὰ βάσανα τοῦ κόσμου κ᾽ εἶμαι στοὺς οὐ -
ρανούς. Θέλετε νὰ εὐχαριστηθῶ, νὰ μὲ κάνε τε
νὰ χαρῶ; Λοιπόν, αὐτὰ τὰ χρήματα, τὶς τόσες
χιλιάδες ποὺ θὰ μοῦ δίνατε γιὰ προῖκα, δῶσ -
τε τα τώρα σὲ φτωχοὺς εἰς μνημόσυνόν μου.

Τὸ ἴδιο καὶ ἂν πέθανε ὁ πατέρας ἢ ἡ μητέ-

ρα σας. Ὑπάρχει μιὰ μόδα σατανική, νὰ δημο -
σι εύουν μόνο μιὰ ἀγγελία στὴν ἐφημερίδα «ἀν -
 τὶ μνημοσύνου». Σιγὰ - σιγὰ ὁ διάβολος πάει
νὰ καταργήσῃ τὸ ἐκκλησιαστικὸ μνημόσυνο.
Ὄχι! θὰ κάνῃς τὸ μνημόσυνο στὶς 3 καὶ στὶς
40 μέρες, στοὺς 3 καὶ στοὺς 6 μῆ νες, στὸν 1
χρόνο καὶ στὰ 3 χρόνια. Ἀλ λὰ κοντὰ στὸ μνη-
μόσυνο κάνε καὶ κάτι ἄλλο· τὴν ἡμέρα τῆς μνή-
 μης τοῦ προσφιλοῦς σου κάνε μιὰ ἐλεημο  σύ-
νη. Ὅπως λέει ὁ ἱερὸς Χρυσό στομος, δύο πρά -
 γματα ἀνακουφίζουν τοὺς νεκρούς· τὸ ἕ να
εἶ  νε ἡ προσευχὴ τῆς Ἐκκλησίας στὴ θεία λει-
 τουργία, τὰ μνημόσυνα, καὶ τὸ ἄλλο ἡ ἐλεημο  -
σύνη. Αὐτὰ τὰ δύο γίνονται φτεροῦγες, ποὺ
παίρνουν τὶς ψυχὲς καὶ τὶς ἀνεβάζουν στοὺς
οὐρανούς. * * *

Ἀδελφοί μου, τελείωσα. Τί ἀπέδειξε ἡ ὁμι-
λία μας· ὅτι ἡ γλῶσσα τοῦ Θεοῦ διαφέρει ἀπὸ
τὴ γλῶσσα τοῦ κόσμου. Τί λέει ὁ κόσμος; Ἅμα
ρωτήσῃς τὸν κόσμο «ποιοί εἶνε μα κάριοι;»,
σοῦ λέει· Μακάριοι εἶνε οἱ κατέχον τες, οἱ
πλούσιοι, αὐτοὶ ποὺ κατέχουν πλούτη. Τί λέ-
ει ἡ γλῶσσα τοῦ Θεοῦ· «Μακάριοι οἱ ἐλεήμο-
νες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσον ται» (Ματθ. 5,7).

Τί ἦταν ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων; Ἕναςἥλιος ἀγάπης καὶ ἐλεημοσύνης μέσα στὴν Ἐκ -
κλησία. Ὅλοι ἐμεῖς νὰ μαζευτοῦμε, λαϊκοὶ - πα -
πᾶδες - δεσποτάδες, δὲν κάνουμε οὔτε τὸ νυχά-
 κι του. Δὲν μποροῦμε νὰ τὸν φτάσουμε; τοὐ -
λάχιστον ἂς τὸν μιμηθοῦμε, ὅσο μποροῦ με.

Στὸ στερέωμα ὑπάρχουν πολλοὶ ἥλιοι, ἄλ -
λοι μεγαλύτεροι καὶ ἄλλοι μικρότεροι. Ἂν λοι -
 πὸν ἐκεῖνος ἦταν ἕνας μεγάλος ἥ λιος, ἐμεῖςνὰ γί νουμε μικροὶ ἥλιοι. Δὲν μποροῦμε νὰ γί-
νου με μικροὶ ἥλιοι; νὰ γίνουμε ἕνας φάρος,
σὰν αὐτοὺς ποὺ φωτίζουν στὰ πελάγη. Δὲν
μποροῦμε νὰ γίνου με φάρος; νὰ γίνουμε μιὰ
λαμπάδα. Δὲν μποροῦμε νὰ γίνουμε λαμπάδα;
νὰ γίνουμε μιὰ κανδήλα, ἕνα μικρὸ καν τήλι,
σὰν αὐτὰ ποὺ καῖνε στὰ ἐρημοκκλήσια· ἂν
μπῆτε σὲ ἐρημοκκλήσι, «ἕνα καντήλι θαμπε-
ρό» ὅπως λέει ὁ ποιητὴς ῥίχνει τὸ φῶς του.Ἕνα καντήλι νὰ γίνουμε καθένας μας, καν -
τήλι τῆς Παναγιᾶς, καντήλι τοῦ ἁγίου, ποὺ θὰ
σκορπίζῃ φῶς, θὰ φωτίζῃ, θὰ ἐλεῇ, θὰ βοηθῇ.
Αὐτὸς εἶνε ὁ προορισμὸς τοῦ ἀνθρώπου· γι᾽ αὐ -
τὸ πλαστή καμε, γι᾽ αὐτὸ ἤρθαμε ἐδῶ στὴ γῆ·
γιὰ νὰ κάνουμε τὸ καλό, νὰ βοηθοῦμε ὁ ἕνας
τὸν ἄλλο, νὰ ᾽χουμε ἀγάπη στὶς καρδιές μας.
Τότε θὰ γίνουμε μιμηταὶ τοῦ ἁγίου καὶ ἄξιοι
κ᾽ ἐμεῖς τοῦ μακαρισμοῦ τοῦ Κυρίου «Μακά-
ριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται».
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