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Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 

Επί τη ανακομιδή των I. λειψάνων του 

ιιΤον βαnrισrriv εμιμriσω συνωνυμri

σας καflώς rn εγκραrεία, Πάrερ, και 
Hflίαv rov μέγαν, νnσrείαις και 

αγνεία, ζriflω rρωθείς αμφοrέροις, 

Χρυσόσrομε, βασιπικriς rυραννίδος 

καrαrοflμών, ως ποιμriν rnς Εκκfln

σίας Χρισrού. 

Μεγάλn μορφn του χριστιανισμού ο 

Άγιος Ιωάννnς ο Χρυσόστομος. Προσω

πικότnς μοναδικn και ανεπανάλnπτος. 

Δοκιμασθείς ως χρυσός εν καμίνω καθ' 

όλnν τnν μαρτυρικnν του ζωr'iν, προ

βάλλεται ιδιαίτερα υπό τnς Εκκλnσίας 

δις του έτους ως παράδειγμα προς 

μίμnσιν των aρετών Του, και διό τnς 

υπομονnς, τnς καρτερικότnτας και τnς 

ανεξικακίας. 

και κατά τον μnνα Ιανουάριον. ότε 

εκτός τnς πμέρας ότε τον εορτάζει μετά 

των δύο άλλων ιεραρχών, τnν 27nν του 

ιδίου μnνός εορτάζει φαιδρώς τnν επέ

τειον τnς ανακομιδr'iς των λειψάνων εκ 

των Κομάνων όπου απεβίωσεν εξόρι

στος, εις τnν Κωνστ:αντινούπολιν, τnν 

Βασιλίδα των πόλεων. 

Από τnς βρεφικnς του nλικίας ο Χρυσό

στομος εκεί εις τnν Αντιόχειαν τnν 

μεγαλούπολιν τnς εποχnς εκείνnς, 

όπου είχεν ιδεί το πρώτον φως του nλί

ου, είς nλικίαν 2 ετών εστερr'iθn του 
πατρός του, ο οποίος έφυγε δια τnν 

αιωνιότnτα. Βρέφος ίσως να nαρnκο

λούθnσε τnν κnδείαν και τnν εκφοράν 

του μακαριστού στρατιωτικού Σεκούν-

δου. Και όταν αργότερα, φοιτnτnς εις 

τας Αθr'iνας, οι έπαινοι και οι εγκωμια

στικοί λόγοι των καθnγnτών του nταν 

ένας μεγάλος πειρασμός και δοκιμασία 

δια τον νεαρόν τότε Χρυσόστομον ο 

οποίος απεφάσιζε να αφιερωθn εις τnν 

υπnρεσίαν του Κυρίου και τnς Εκκλn

σίας του. Ακόμn και n κλnσις του εις το 
επισκοπικόν αξίωμα υπι'iρξε δι αυτόν 

πειρασμός και δοκιμασία, δι' αυτό και 

πάσn θυσία απέφευγε τnν τοιαύτnν 

άνοδον. 

Και αργότερα επίσκοπος εις τnν Βασιλί

δα των πόλεων, άνθρωπος πλέον των 

έργων και τnς δράσεως των ιδρυμάτων 

τα οποία ίδρυσεν άφθονα n πατρικn 
του αγάπn προς τον λαόν, το ποίμνιόν 

του, αντί να κινnσn τnν αγάπnν και τnν 

υποστnριξιν των ισχυρών και nγετών 

τnς πολιτείας εν τούτοις εγένετο 

«βαρύς και βλεnόμενος», και n ανιδιο
τέλειά του, n δικαιοσύνn του και n αμε
ρολnψία του εκίνnσαν το μίσος και 

αυτnς τnς αυτοκρατείρας Ευδοξίας, n 
οποία ως άλλn Ιεζάβελ κατά του Ηλιού 

του προφnτου - ως άλλn Ηρωδιάς κατά 
του βαπτιστού Ιωάννου-εμαίνετο 

κυριολεκτικώς κατ' αυτού μr'ί διστάσας 

να τnν ελέγξn και δια τας αδικίας ενα

ντίον των αδυνάτων γενομένας παρ' 

αυτnς και συγκεκριμένως και κατά πτω

χnς χnρας τnς οποίας nρπασε τεμάχιον 

αγρού δια να ικανοποιnσn το άπλnστον 

μένος τnς κατώρθωσεν αυτn να επιτύ

χn τnν εξορίαν του εν n κατά τον Υμνω-
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δόν nξιώθn «μακαρίου τέλους». Εν τω 

προσώπω του εύρον πλnρn πλnρότnτο 

τα περιεχόμενα του ύμνου τον οποίον 

προετάξαμεν του παρόντος άρθρου και 

ο οποίος ψάλλεται κατά τον μικρόν 

εσπερινόν τnς nμέρας τnς μνnμnς του, 

τnν 13nν Νοεμβρίου αλλά και το ψαλ

λόμενον ως κάθισμα κατά τον Όρθρον 

τnς nμέρας αυτnς δίδει παραστατικώ

τατα τnν προσωπικότnτα του ιερού 

Χρυσοστόμου: 

«Ούτε έχθρα συνόδου ούσα παράνομος 

ούτε μ~ος Αυγούστnς ούσnς παρά

φρονος, τος αρετάς εν σοι, Πάτερ, 

κατέσβεσαν αλλ' ως χρυσός εν πυρί 

δοκιμασθείς των πειρασμών καθικε

τεύεις απαύστως τnν Παναγίαν Τριάδα, 

υπέρ nς nγωνίσω, ζέων τω Πνεύματι». 

Έτσι, εις τον Χρυσόστομον οι δοκιμασί

αι υπnρξαν αφορμαί δια άνοδον εις τnν 

αρετnν. Και δεν υπελείφθnσαν και ωρι

σμένοι μικροί άνθρωποι εις συκοφα

ντίας βρωμερός και ονnκούστους εις 

βάρος του Αγίου αυτού ανδρός. Τα 

έβλεπεν ο μακάριος ως επισκέψεις 

Θεού. Αναφέρεται κάποτε δι' ένα άγιον 

ότι, όταν παρnρχετο ένα χρονικόν διά

στnμα και δεν παρουσιάζοντο πειρα

σμοί, είχε τnν εντύπωσιν ότι τον εγκα

τέλειψεν ο Θεός. 

Και δια τους χριστιανούς το ίδιον πρέπει 

να γίνεται· οσάκις μία δοκιμασία παρου

σιάζεται ενώπιον μας, εις τον δρόμον 

τnς ζωnς μας, πρέπει, συνεργούντος 

του Θεού, να τnν αντιμετωπίζωμεν και 

κατόπιν αυτnς να εξερχώμεθα δυνατώ

τεροι. και ευσθενέστεροι· να έχουν 
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εφαρμογnν και δι' nμάς οι λόγοι του ι. 

Ιακώβου, ο οποίος τονίζει: «Πάσαν 

χαράν nγnσασθε, αδελφοί μου. όταν 

πειρασμοίς περιπέσnτε ποικίλοις» και 

«μακάριος ανnρ ος υπομένει πειρασμόν 

ότι δόκιμος γενόμενος λnψεται τον στέ

φανον τnς ζωnς». Φθάνει ο άνθρωπος 

να προσέχn να μn προκαλn ο ίδιος τος 

δοκιμασίας και τους πειρασμούς. 

Και οι πτώσεις ακόμn εις τnν αμαρτίαν 

nμπορούν με μίαν ειλικρινn μετάνοιαν 

και εξομολόγnσιν και μίαν γενναίαν 

προς τούτο απόφασιν να μας καταστn

σουν προσεκτικώτερους και καλύτε

ρους εραστάς και αγωνιστάς τnς αρε

τnς. 

Θαυμάζομεν τους αγώνας τnς αρετnς, 

το γενναίον και μακάριον τέλος του 

θείου και ιερού Χρυσοστόμου. Ας μιμn

θώμεν τος θείας αρετάς του· ας τον 

αντιγpάψωμεν εν παντί. Αι συκοφαντί

αι και αδικίαι των μικρών ανθρώπων ας 

μn μας πτοούν, αλλά ας γίνωνται 

αφορμn γενναιοτέρας συμπεριφοράς 

προς αυτούς, ας δοκιμάζεται n ανεξικα
κία και συγχωρnτικότnς μας. Άλλωστε 

nμείς αδικούμενοι και συκοφαντούμε

νοι δεν έχομε να χάσωμεν οτιδr'ιποτε· ο 

λόγος του Θεού και n πείρα των 

ανθρώπων μας διδάσκουν ότι αυτοί 

«δεν τα χαίρονται». Και ο Θεός απαντά 

εις τnν κατάλλnλον ώραν. 

Αι διδασκαλίαι και n μαρτυρικn ζωn του 
Ι. Χρυσοστόμου διακnρύσσουν διαπρυ

σίως τούτο. 

Ανδρέας Σοφοκflέους 




