
Σήμερα, ἀγαπητοί μου, ἑορτάζει ὁ ἅγιος
Ἰωάννης ὁ Θεολόγος καὶ εὐαγγελιστής.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης δὲν ἑορτάζει ὅπως οἱ ἄλλοι
ἅγιοι μιὰ φορὰ τὸ χρόνο, ἑορτάζει τρεῖς φο-
ρές· ἑορτάζει στὶς 8 Μαΐου, ἑορτάζει στὶς 30
Ἰουνίου μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους ἀποστόλους,
καὶ ἑορτάζει πάλι σήμερα 26 Σεπτεμβρίου ἡ -
μέρα τοῦ θανάτου του.

Τὸ θάνατό του ἑορτάζουμε; Ναί. Ἀλλὰ δὲν
λέγεται θάνατος. Ἂν πιάσετε τὰ βιβλία τῆς
Ἐκκλησίας μας σήμερα, θὰ δῆτε ὅτι ὁ θάνα-
τος δὲν ὀνομάζεται θάνατος ἀλλὰ κοίμησις
καὶ μετάστασις. Ὅπως κάθε ἄνθρωπος ἔχει
ἀρχὴ καὶ τέλος, ἔτσι καὶ οἱ ἅγιοι στὴν ἐπίγεια
ζωή τους ἔχουν ἀρχὴ καὶ τέλος. Γεννιέται ὁ
ἄνθρωπος; κάποια μέρα θὰ πεθάνῃ.

Καὶ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ἦταν νέος, ὁ πιὸ νέος
μέσα στοὺς ἀποστόλους, ὅταν τοὺς κάλεσε ὁ
Χριστός. Δεκαοχτὼ ἐτῶν παιδὶ ἀκολούθησε
τὸν Κύριο. Τὰ χρόνια ὅμως πέρασαν. Γέρασε πιά,
ἔφτασε στὰ ἑκατό, ἑκατὸν πέντε χρονῶν. Τὰ
μαλλιά του ἄσπρισαν, μὰ ἡ καρδιά του ἦταν
πάντα νέα καὶ φλογερὴ ἀπὸ ἀγάπη στὸ Χριστό.

Σὰν σήμερα ὁ Ἰωάννης ἐκοιμήθη, καὶ ἄγγε-
λοι πῆραν τὴν ψυχή του καὶ τὴν πῆγαν στὸν
οὐρανό. Τὸ θάνατό του, τὴν κοίμησι καὶ μετά -
στασί του ἑορτάζει σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας.

Χαρακτηριστικὸ γνώρισμα τῆς ζωῆς τοῦ Ἰ -
ωάννου εἶνε, ὅτι ἀγαποῦσε τὸ Θεὸ καὶ τὸν ἀ -
γαποῦσε ὁ Χριστός. Γι᾿ αὐτὸ ὠνομάστηκε «μα -
θητὴς τῆς ἀγάπης» καὶ «ἠγαπημένος» (συναξ.).

Ἂν διαβάσουμε τὸ Εὐαγγέλιό του καὶ τὶς
τρεῖς ὄμορφες Ἐπιστολές του, θὰ δοῦμε ὅτι μιὰ
λέξι ποὺ συχνὰ ἀναφέρει εἶνε ἡ λέξις ἀγάπη.

Ὁ Ἰωάννης ἔδωσε τὸν πιὸ ὡραῖο ὁρισμὸ
γιὰ τὸ Θεό, ὅταν εἶπε· «Ὁ Θεὸς εἶνε ἀγάπη»,
καὶ «ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ Θεῷ μένει
καὶ ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ» (Α΄ Ἰω. 4,16).

Ὁ Θεὸς εἶνε ἀγάπη, εἶνε ὅλος ἀγάπη. Τὸ ἔ -
χουμε καταλάβει αὐτό, ἀγαπητοί; Νομίζω ὄχι.

Θὰ προσπαθήσω, μὲ πολὺ ἁπλᾶ λόγια, νὰ
σᾶς δώσω νὰ τὸ καταλάβετε.

* * *
Ἀπὸ ἀγάπη ὁ Θεὸς δημιούργησε τὸν ἄν -

θρωπο. Δὲν χρωστοῦσε τίποτε στὸν ἄνθρω-
πο, δὲν τὸν δημιούργησε ἀπὸ μιὰ ἀνάγκη.

Καὶ ὅταν τὸν δημιούργησε δὲν τὸν ἔρριξε
σ᾿ ἕνα ξερονήσι ἢ σ᾿ ἕνα ἀπὸ τ᾿ ἄλλα ἀστέρια,
ποὺ ἔχουν ξεραΰλα. Τὸν ἔβαλε στὴ Γῆ, σ᾿ αὐ -
τὸ τὸν πλανήτη ποὺ ὑπάρχουν οἱ προϋποθέ-
σεις γιὰ τὴ ζωή. Ναί, τὸ τονίζω· ἀνάμεσα στὰ
ἀμέτρητα ἀ στέρια, μόνο ἐδῶ στὴ Γῆ ὑπάρ-
χουν οἱ κατάλληλες συνθῆκες γιὰ νὰ ζήσῃ ὁ
ἄνθρωπος. Ἄν τε στὸ φεγγάρι· ἀέρας ἐκεῖ
δὲν φυσάει, νερὸ δὲν τρέχει, δὲν ὑπάρχει τί-
ποτε· ἐρημιά. Ὅλα αὐτὰ τί μᾶς φωνάζουν·
«Ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστί» (ἔ.ἀ.).

Ἀλλ᾿ ἐὰν μὲ ρωτήσετε, ποιό εἶνε τὸ πιὸ με-
γάλο, τὸ πιὸ σπουδαῖο ἀγαθὸ ποὺ μᾶς ἔδωσε
ὁ Θεός, θὰ σᾶς πῶ, ὅτι δὲν εἶνε τὸ ὀξυγόνο,
τὰ νερά, ὁ ἥλιος, τὰ δέντρα, τὰ ποτάμια, τὰ
ζῷα, τὰ πουλιά. Ἂν γιὰ ὅλα αὐτὰ πρέπῃ νὰ
εὐχαριστοῦμε τὸ Θεό, πιὸ πολὺ πρέπει νὰ
Τὸν εὐ χαριστοῦμε γιὰ κάτι ἄλλο, ποὺ δυσ -
τυχῶς δὲν τὸ σκεπτόμαστε. Ποιό εἶν᾽ αὐτό;
Ὅτι ὁ Θεὸς δὲν ἀρκέστηκε νὰ μᾶς δώσῃ μό-
νο αὐτὰ τὰ ἀ γαθά, τὰ δικά του δῶρα. Μᾶς ἔ -
δωσε καὶ τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό του!

Πῶς, ἀδέρφια μου, πῶς νὰ σᾶς τὸ ἐξηγήσω
αὐτό; Θεέ μου Θεέ μου, κρύες εἶνε οἱ καρδιές
μας, δὲν αἰσθανόμα στε τὴν ἀγάπη σου. Θά ̓ θε -
λα νά ̓ μαι ἄγγε λος, ἀρχάγγελος, νά ̓ μαι Ἰωάν -
νης εὐαγγελιστής, γιὰ νὰ σᾶς ζωγραφίσω τὴν
ἀπέραντη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ποὺ δὲν ὑπάρχει
μέτρο νὰ τὴ μετρή σουμε, δὲν ὑπάρχει ζυγαριὰ
νὰ τὴ ζυγίσουμε, δὲν ὑπάρχει ζωγράφος νὰ τὴ
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ζωγραφίσουμε, δὲν ὑπάρχει ποιητὴς γιὰ νὰ τὴν
κάνουμε τραγούδι καὶ νὰ τὴν τραγουδήσουμε.

Ποιά λοιπὸν εἶνε ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ; Θὰ μι-
λήσω παραβολικῶς.

Ἦταν κάποτε ἕνας βασιλιᾶς ποὺ ἀγαποῦ -
σε τὸ λαό του. Ἦταν φιλόστοργος, γεμᾶτος
ἀ γάπη γιὰ τοὺς ὑπηκόους του. Μὰ στ᾿ αὐτιά
του δὲν ἔφτανε ἡ ἀλήθεια. Καὶ ἤθελε αὐτὸς
ὁ βασιλιᾶς, νὰ δῇ τὸν πόνο τῶν δυστυχισμέ-
νων· νὰ δῇ τὶς χῆρες καὶ τὰ ὀρφανὰ ποὺ ὑπο-
φέρουν, νὰ δῇ τοὺς ἀρρώστους, τοὺς φτωχούς,
τοὺς τσοπαναραίους, τοὺς γεωργούς· νὰ δῇ
τοὺς ταλαιπωρημένους ἀνθρώπους τοῦ βασι-
λείου του. Γιὰ νὰ μπορέσῃ ν᾿ ἀφουγ κραστῇ τὸν
πόνο τους, μιὰ μέρα ἔκανε τὸ ἑξῆς. Πέταξε ἀπ᾽
τὸ κεφάλι του τὴν κορώνα, ἔβγαλε τὰ μεταξω -
τά του καὶ τὰ σπαθιά του, καὶ φό ρεσε ροῦ χα
ζητιάνου. Πῆρε ἕνα ῥαβδί, καὶ ξυπόλητος ἄρ -
χισε νὰ περιοδεύῃ τὸ βασίλειό του. Ποιός μπο-
 ροῦσε νὰ φανταστῇ, ὅτι αὐτὸς ὁ φτω χός, ποὺ
πήγαινε ἀπὸ σπίτι σὲ σπίτι, ἔ παιρνε στὴν ἀγ -
καλιά του τὰ μικρὰ παιδιά, μιλοῦσε μὲ τοὺς ἀρ -
ρώστους καὶ τοὺς γέρους καὶ τοὺς σκούπιζε
τὰ δάκρυά τους, ὅτι αὐτὸς ὁ κουρελιάρης ἦ -
ταν ὁ βασιλιᾶς τους; Κανείς δὲν τὸν γνώρισε.

Ἔ, αὐτὸ ἔκανε ὁ Χριστός, ἀδελφοί μου. Μὴ
μοῦ μιλᾶτε γιὰ βασιλιᾶδες. Οἱ βασιλιᾶδες τοῦ
κόσμου μπροστά του εἶνε ἕνα μηδέν. Ἕνας εἶ   -
νε ὁ ἀφέντης, ἕνας εἶνε ὁ βασιλιᾶς μας, ὁ Χρι-
 στός! Ὁ Βασιλεὺς τοῦ κόσμου ὁλοκλήρου,
ποὺ εἶνε πάνω ἀπὸ τὰ ἄστρα, ὁ Βασιλεὺς τῶν
ἀγγέλων καὶ ἀρχαγγέλων. Αὐτὸς γδύθηκε ἀ -
πὸ τὴ δόξα τῆς Θεότητός του καὶ κατέβηκε ἐ -
δῶ στὴ γῆ. Ἔζησε φτωχὸς ἀνάμεσα στὸν κό-
σμο. Ποιός θὰ τὸ φανταζόταν, ὅτι πίσω ἀπὸ
τὸ φτωχὸ Ναζωραῖο κρυβόταν αὐτὸς ὁ Θεός;

Ἦρθε γιὰ νὰ μᾶς δῇ, νὰ μᾶς διδάξῃ, νὰ μᾶς
πῇ τὰ ὡραιότερα λόγια. Κατέβηκε ἀκόμη, γιὰ
νὰ κάνῃ τὰ μεγαλύτερα θαύματα. Καὶ τέλος,
γιὰ νὰ προσφέρῃ τὸ τίμιο αἷμα του. «Πίετε ἐξ
αὐτοῦ πάντες· τοῦτό ἐστι τὸ αἷμά μου» (Ματθ. 26,27-28).

* * *
Ὁ Χριστὸς ἦρθε στὸν κόσμο, γιὰ νὰ μᾶς

σώσῃ καὶ νὰ μᾶς λυτρώσῃ. Γι᾿ αὐτὸ κ᾿ ἐμεῖς
ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς μας νὰ τοῦ λέμε,
Εὐχαριστῶ. Βλέπετε τὴν κοττούλα τὴν καη-
μένη; Μόλις πιῇ λίγο νεράκι, σηκώνει τὸ κε-
φάλι της ἐπάνω, σὰν νὰ λέῃ στὸ Θεό· Σ᾿ εὐχα-
ριστῶ, ποὺ μοῦ ᾿δωσες τὸ νερό. Λοιπὸν κ᾿ ἐ -
σύ, ὅταν πίνεις ἕνα ποτήρι νερό, πές· Χριστέ
μου, σ᾿ εὐχαριστῶ. Τὸ κάνουμε; Τίποτα. Ἀντι-
θέτως· τὴ μπουκιὰ ἔχει στὸ στόμα τὸ κτῆνος
- τὸ κτηνάριο, καὶ βλαστημάει τὸ Θεό. Δὲν ὑ -
πάρχει πιὰ εὐγνωμοσύνη.

Τὸ παιδὶ ποὺ ἀγαπάει τὸν πατέρα δὲν τὸν
βλαστημάει. Κι ἂν ἀκούσῃ ἄλλον νὰ λέῃ κακὰ
λόγια γιὰ τὸν πατέρα του, διαμαρτύρεται καὶ
τοῦ λέει· Ἄλτ, κύριε! τί σοῦ ᾿κανε ὁ πατέρας
μου; Πιστόλι βγάζεις, ἂν κατηγορήσουν τὴ
μάνα ποὺ σὲ γέννησε. Δὲν ἐπιτρέπεις σὲ κα-
νένα νὰ τοὺς κακολογήσῃ. Καὶ ὅμως ἕνας εἶ -
νε ὁ Πατέρας μας, καὶ αὐτὸν τὸν βλαστημᾶνε
μέρα - νύχτα· μία εἶνε ἡ Μάνα μας ἡ γλυκειά,
ἡ Παναγιά, καὶ ὅμως παντοῦ ἀκοῦς νὰ τὴ βλα-
στημᾶνε.

Κανένα μὰ κανένα ἄλλο ἔθνος δὲν εἶνε τό-
σο βλάστημο. Καὶ ποιός διαμαρτύρεται; Ἀκού-
 ει ὁ πατέρας τὸ παιδὶ νὰ βλαστημάῃ καὶ γε-
λάει. Ποῦ φτάσαμε, σὲ τί χρόνια σατανικὰ
φτάσαμε!

Καὶ ὁ Θεὸς τί κάνει; Δὲν μᾶς συνερίζεται.
«Ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστί» (ἔ.ἀ.). Εἶνε ἀγάπη, μεγάλη
ἀγάπη. Σ᾿ ἀγαπᾷ ἡ μάνα σου, σ᾿ ἀγαπᾷ ἡ γυ-
ναί κα σου, σ᾿ ἀγαποῦν τὰ παιδιά σου, ἀλλὰ
κανείς δὲν σ᾿ ἀγαπᾷ ὅπως ὁ Χριστός.

Γι᾿ αὐτὸ κ᾿ ἐμεῖς νὰ Τὸν ἀγαποῦμε. Καὶ ἂν
Τὸν ἀγαποῦμε, νὰ μὴν ἐπιτρέπουμε σὲ κανέ-
να νὰ Τὸν βλαστημάῃ. Δὲν ἁμαρτάνει μόνο αὐ -
 τὸς ποὺ βλαστημάει, ὄχι· ἁμαρτάνεις κ᾿ ἐσὺ
ποὺ τὸν ἀκοῦς. Ἔχεις γλῶσσα; πιάσ᾿ τον καὶ
πές του· Γιατί βλαστήμησες τὸν Πατέρα μου;

Λέει ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός· «Νὰ βλα-
στημήσῃς τὴ μάνα καὶ τὸν πατέρα μου, σὲ
συγχωρῶ· νὰ βλαστημήσῃς τὸ Χριστὸ καὶ τὴν
Παναγιά μου, δὲν ἔχω μάτια νὰ σὲ δῶ». Αὐτό
θὰ πῇ ἀγάπη.

Ἐγὼ λέω, ὅτι ὅλα τὰ κακὰ ποὺ μᾶς βρί-
σκουν προέρχονται ἀπὸ αὐτὴ τὴ μεγάλη ἁ -
μαρτία μας. Ἂν μπορούσαμε νὰ πάρουμε μιὰ
ἠλεκτρικὴ σκούπα καὶ ἀρχίζοντας ἀπὸ πάνω
ἀπὸ τὰ σύνορα, ἀπὸ τὴ Μακεδονία καὶ τὴ
Θρᾴκη, τὴν Ἤπειρο καὶ τὴ Θεσσαλία, μέχρι
κάτω στὴ Ῥούμελη καὶ τὸ Μοριά, τὴν Κρήτη
καὶ τὰ νησιά, καὶ νὰ σκουπίσουμε αὐτὴ τὴν
ἁμαρτία, ὁ Θεὸς θὰ μᾶς εὐλογοῦσε.

Ἀλλοίμονο στὸ σπίτι κι ἀλλοίμονο στὸ χω-
ριὸ καὶ στὴν κοινωνία ποὺ ἀνέχονται τὴ βλα-
στήμια. Ἂν ἀκοῦς κάποιον νὰ βλαστημάῃ, συμ-
 βούλεψέ τον μιά, δυό, τρεῖς, τέσσερις φο ρές.
Δὲν ἀκούει; Ἔχεις χέρι; χτύπα τὸ βλάστημο.
Χέρι ποὺ θὰ χτυπήσῃ βλάστημο θ᾿ ἁγιάσῃ.

Ἔτσι ν᾿ ἀγωνιστοῦμε, ἀγαπητοί μου, νὰ σβή-
 σουμε τὴ βλαστήμια. Καὶ μέρα καὶ νύχτα νὰ
δοξάζουμε τὸ Θεό, ποὺ εἶνε ἀγάπη, ἀγάπη με-
 γάλη καὶ ἀπέραντη. Δόξα στὸ Θεό, τὸν Πατέ-
ρα καὶ τὸν Υἱὸ καὶ τὸ ἅγιο Πνεῦμα, νῦν καὶ ἀεὶ
καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.
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