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  Τῷ αὐτῷ μηνί τρίτη καὶ δεκάτη μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου 

ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου 

  

Οὗτος ὁ μέγας φωστὴρ καὶ διαπρύσιος τῆς οἰκουμένης διδάσκαλος ἦτον 

ἀπὸ τὴν μεγαλόπολιν Ἀντιόχειαν, ἀπὸ πατέραν Σεκοῦνδον στρατηλάτην καὶ 

μητέρα Ἀνθοῦσαν, εὐσεβεῖς καὶ πιστοὺς καὶ τοὺς δὺο. Λοιπὸν, παρευθὺς εἰς τὴν 

ἀρχὴν τῆς ζωῆς του, ἐπῆρε μεγάλην ἀγάπην εἰς τοὺς λόγους καὶ τὴν εὐ- 

  γλωττίαν καὶ μὲ τὴν σπουδήν, ὁποῦ ἔβαλεν εἰς τούτους καὶ μὲ τὴν ὀξύτη- 

τα τῆς φύσεώς του, ἐπαιδεύθη πᾶσαν ἐλληνικὴν παιδείαν, παγαίνoντας μα- 

θητὴς πρὸς τὸν Λιβάνιον καὶ Ἀνδραγάθιον τοὺς ἐν Ἀντιοχεία σοφιστὰς, ἔπει- 

τα πρὸς τοὺς εὑρισκομένους εἰς ταῖς Ἀθήναις, μελετώντας δὲ καλῶς τὴν 

τῶν Ἑλλήνων καὶ τὴν τῶν χριστιανῶν γραφὴν καὶ φθάσας εἰς τὸ ἄκρον τῆς 

  γνώσεως αὐτῆς καὶ στολίζοντας τὴν ζωὴν του μὲ ἀγνείαν καὶ καθαρότη- 

τα ἀναβιβάζεται εἰς τὸ σχῆμα τοῦ κληρικοῦ ἀπὸ τὸν ἐν Ἁγίοις Πατριάρχην 

Ἀντιοχείας τὸν Μελέτιον. Ἀπὸ δὲ τὸν Φλαβιανὸν γίνεται διάκονος καὶ πρεσβύ- 

τερος. Συντάσσοντας δὲ πολλότατους λόγους περὶ μετανοίας καὶ τοῦ στο- 

λισμοῦ τῶν ἠθῶν καὶ ἑρμηνεύοντας ὅλην τὴν θεόπνευστον γραφὴν, ἐπει- 

  δή ἀφῆκε τὴν παροῦσαν ζωὴν ὁ τῆς Κωνσταντινουπόλεως πρόεδρος Νεκτά- 

ριος, πεμφθεὶς ἀπὸ τὴν Ἀντιόχειαν μὲ ψῆφον τῶν ἐπισκόπων καὶπρόσταγ- 

μα τοῦ Ἀρκαδίου, γίνεται αρχιερεύς της βασιλίδος των πόλεων δεξάμενος 

την χειροτονίαν κανονικώς. Ἐξαπλώθη δὲ περισσότερον εἰς τὴν σπουδὴν 

τῶν ἑρμηνειῶν τῆς Γραφῆς, καὶ εἰς τὴν διδασκαλίαν τῶν διαλέξεων, διὰ μέσου 

  τῆς ὁποίας ἔσυρε πολλοὺς εἰς θεογνωσίαν καὶ εἰς μετάνοιαν. Τόσον δὲ ἐδό- 

θη εἰς τὴν ἄσκησιν καὶ εἰς τὴν ἐγκράτειαν, ὁποῦ ἔτρωγε μόνον ὀλίγον κρι- 

θόχυλον καὶ ἐκοιμᾶτον καὶ ὀλίγον, καὶ οὐδὲ εἰς κλίνην, ἀλλὰ στέκοντας 

καὶ διαβασταζόμενος μὲ σχοινία, καὶ ἂν ἤθελε κλονίζη καμίαν φορὰν ἐκαθέ- 

ζετον. Ὅσον δὲ εἰς τὸ περίσσευμα τῆς φιλανθρωπίας, ἔγινεν εἰς τοῦτο τύπος καὶ εἰς 

  πολλοὺς ἄλλους. Διὰ τοῦτο καὶ εἰς τοὺς λόγους του ἐδίδασκε νὰ δίδουνται 

ὁλοτελῶς εἰς τὴν τοιαύτην ἀρετὴν καὶ νὰ ἀπέχουσιν ἀπὸ τὴν πλεονεξίαν, 

διὰ τὸ ὁποῖον ἐσκανδαλίσθη καὶ πρῶτον μὲ τὴν Εὐδοξίαν ταὴν βασίλισσαν 

καὶ ἔγινεν ἐχθρός της. Ἐκείνη μέν γὰρ ἥρπασεν ἕνα ἀμπέλι κάποιας χήρας 

καὶ ἡ χήρα ἐφώναζε ζητοῦσα τὸ ἐδικόν της. Καὶ ὁ Ἁγιος τὴν ἐνουθέτα νὰ μὴν 

  κρατῆ τὸ ξένον πρᾶγμα, καὶ ἐπειδὴ δὲν ἐπείθετον, τὴν ἤλεγχε καὶ μὲ τὸ 

ὑπόδειγμα τῆς Ἰεζάβελ τὴν ἐστηλίτευεν. Ἐκείνη δὲ γίνεται ὁλότελα θη- 
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ρίον βαστῶντας δυνατὰ τὸν ἀμπελῶνα καὶ διώχνει τον ἀπὸ τὸν θρόνον, πρῶ- 

τον μὲν ἀπὸ λόγου της, δεύτερον δὲ διὰ μέσου ἐπισκόπων, οἱ ὁποῖοι ἐπολι- 

τεύουνταν πλέα ὀγληγορύτερα δυναστικῶς, παρὰ εὐσεβῶς. Ἕπειτα στρέ- 

  φεται πάλιν εἰς τὸν θρόνον του. Καὶ τέλος πάντων ἐξορισθεὶς ἐν Κουκουσῶ τῆς 

Ἀρμενίας, καὶ πέρνοντας πολλὰς θλίψεις τὴν τιμίαν αὐτοῦ ψυχὴν τῷ Κυρίῳ 

παρέθετο, καθὼς δὲ φανερώνει ἡ περὶ τούτου ἱστορία, ὕστερα ἀπὸ τὴν κάθο- 

δόν του ἀπὸ τὸν θρόνον, καὶ τὴν ἐξορίαν, ἐκεῖνοι, ὁποῦ ἐσυνήργησαν εἰς τούτην, 

πέφτοντες εἰς πολλὰς καὶ διαφόρους ἀῤῥωστίας, ἀπέθανον, ἀποῤῥήξαντες 

  τὰς ψυχὰς, πάσχοντάς το τοῦτο πρώτη ἡ Εὐδοξία, ὡσὰν ὁποῦ ἦτον πρώτη 

εἰς τὴν ἀνομίαν καὶ ὁποῦ ἔγινε πρόξενος ἀπωλείας εἰς τοὺς ἐπισκόπους. 

Λέγουσι δὲ ὅτι ὕστερα ἀπὸ τὸν θάνατόν της, διὰ σημάδι τῆς ἀδικίας ὁποῦ ἔ- 

καμεν εἰς τὸν Χρυσόστομον, τὸ κυβούρι εἰς τὸ ὁποῖον ἦτον βαλμένη ἐκινᾶτον 

χρόνους τριανταδύο, ὁπόταν δὲ ἀνακομίσθη τὸ ἁγίον λείψανον τοῦ Χρυσοστό- 

  μου καὶ ἐβάλθη ἑκεῖ ὁποῦ εὐρίσκεται τώρα, ἔπαυσεν ἀπὸ τὸν κλόνον ἐκεῖ- 

νον καὶ τὴν κίνησιν. 

Ταῖς τοῦ Χρυσοῤῥήμονος πρεσβείαις, Χριστέ ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς, 

ἀμήν. 
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