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 Ἰωάννου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ  
     Χρυσοστόμου (407).  
 
 
 

 μεγάλος αυτός πατέρας και διδάσκαλος της Ανατολικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας γεννήθηκε στην Αντιόχεια το 347 
μ.Χ. (κατά άλλους το 354 μ.Χ.). Πατέρας του ήταν ο στρατη-
γός Σεκούνδος και μητέρα του η Ανθούσα. Γρήγορα έμεινε 
ορφανός από πατέρα, και η μητέρα του – χήρα τότε 20 ετών 
– τον ανέθρεψε και τον μόρφωσε κατά τον καλύτερο χριστια-
νικό τρόπο. Ήταν ευφυέστατο μυαλό και σπούδασε πολλές ε-
πιστήμες στην Αντιόχεια – κοντά στον τότε διάσημο ρήτορα 
Λιβάνιο – αλλά και στην Αθήνα, μαζί με τον αγαπημένο του 
φίλο Μέγα Βασίλειο. 
 

ταν αποπεράτωσε τις σπουδές του, επανήλθε στην Α-
ντιόχεια και αποσύρθηκε στην έρημο για πέντε χρόνια, όπου 
ασκήτευε προσευχόμενος και μελετώντας τις Άγιες Γραφές. 
Ασθένησε όμως και επέστρεψε στην Αντιόχεια, όπου χειρο-
τονήθηκε διάκονος – το 381 μ.Χ., σε ηλικία 34 ετών – από τον 
Αρχιεπίσκοπο Αντιοχείας Μελέτιο. Αργότερα δε από τον διά-
δοχο του Μελετίου Φλαβιανό πρεσβύτερος σε ηλικία 40 ετών. 
 

ατά την Ιερατική του διακονία ανέπτυξε όλα τα ψυχι-
κά του χαρίσματα, πύρινο θείο ζήλο και πρωτοφανή ευγλωτ-
τία στα κηρύγματά του. Έσειε και συγκλόνιζε τα πλήθη της 
Αντιόχειας και συγκινούσε τις  ψυχές τους βαθύτατα. Η  φήμη 
του  αυτή  έφτασε  μέχρι  τη  βασιλεύουσα  και  έτσι,  την  15η Δε- 
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ. ζ΄ 26-η΄ 2) 
 
 

    ᾿Αδελφοί, τοιοῦτος ἡμῖν ἔπρεπεν ἀρχιερεύς, ὅσιος, ἄ-
κακος, ἀμίαντος, κεχωρισμένος ἀπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν καὶ 
ὑψηλότερος τῶν οὐρανῶν γενόμενος, ὃς οὐκ ἔχει καθ᾿ 
ἡμέραν ἀνάγκην, ὥσπερ οἱ ἀρχιερεῖς, πρότερον ὑπὲρ τῶν 
ἰδίων ἁμαρτιῶν θυσίας ἀναφέρειν, ἔπειτα τῶν τοῦ λαοῦ· 
τοῦτο γὰρ ἐποίησεν ἐφάπαξ ἑαυτὸν ἀνενέγκας. Ὁ νόμος 
γὰρ ἀνθρώπους καθίστησιν ἀρχιερεῖς ἔχοντας ἀσθένειαν, 
ὁ λόγος δὲ τῆς ὁρκωμοσίας τῆς μετὰ τὸν νόμον, υἱὸν εἰς 
τὸν αἰῶνα τετελειωμένον. Κεφάλαιον δὲ ἐπὶ τοῖς λεγο-
μένοις, τοιοῦτον ἔχομεν ἀρχιερέα, ὃς ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ 
τοῦ θρόνου τῆς μεγαλωσύνης ἐν τοῖς οὐρανοῖς, τῶν Ἁ-
γίων λειτουργὸς καὶ τῆς σκηνῆς τῆς ἀληθινῆς, «ἣν ἔπη-
ξεν ὁ Κύριος», καὶ οὐκ ἄνθρωπος.  
 
 

κεμβρίου 397 μ.Χ., με κοινή ψήφο βασιλιά Αρκαδίου και 
Κλήρου, έγινε Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, κάτι που ο 
ίδιος δεν επεδίωξε ποτέ. Και από την θέση αυτή ο Ιερός Χρυ-
σόστομος, εκτός άλλων, υπήρξε αυστηρός ασκητής και δει-
νός ερμηνευτής της Αγίας Γραφής, όπως φαίνεται από τα 
πολλά συγγράμματά του (διασώθηκαν 804, περίπου, ομιλίες 
του). Έργο επίσης του Χρυσοστόμου είναι και η Θεία Λει-
τουργία, που τελούμε σχεδόν κάθε Κυριακή, με λίγες μόνο, 
από τότε μετατροπές. 
 

 ιερός Χρυσόστομος κατά τη διάρκεια της πατριαρ-
χείας του υπήρξε αδυσώπητος ελεγκτής κάθε παρανομίας και 
κακίας. Αυτό όμως έγινε αιτία να δημιουργήσει φοβερούς ε-
χθρούς, και μάλιστα αυτήν την αυτοκράτειρα Ευδοξία, επει- 
δή    ήλεγχε    τις    παρανομίες    της.    Αυτή    μάλιστα,   σε   συνεργασία 

 Κυριακή Η΄ του Λουκά 



Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η Σ 
 

 
 
 

    Αδελφοί, τέτοιος αρχιερεύς πραγματικά μας έπρεπε, άγιος, 
άκακος, αμόλυντος, χωρισμένος από τους αμαρτωλούς και υ-
ψωμένος τώρα επάνω από τους ουρανούς, ο οποίος δεν έχει 
ανάγκην, όπως οι αρχιερείς, να προσφέρη θυσίας κάθε ημέ-
ραν, πρώτα διά τας δικάς του αμαρτίας και έπειτα διά τας α-
μαρτίας του λαού· αυτό το έκανε μια για πάντα, όταν προσέ-
φερε τον εαυτόν του. Ο νόμος εγκαθιστά αρχιερείς ανθρώ-
πους, οι οποίοι έχουν αδυναμίας. Τα λόγια όμως του όρκου, 
που εδόθηκε ύστερα από τον νόμον, εγκαθιστούν αιωνίως 
τον Υιόν, τον τέλειον. Το βασικόν σημείον των όσων λέγομεν 
είναι τούτο: ότι έχομεν ένα τέτοιον αρχιερέα, ο οποίος εκά-
θησε εις τα δεξιά του θρόνου της Μεγαλωσύνης εις τους ου-
ρανούς, όπου υπηρετεί τα Άγια των αγίων και την σκηνήν την 
αληθινήν, την οποίαν έστησεν ο Κύριος και όχι άνθρωπος.   
 

(ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής Διακονίας) 
 
 

με τον τότε Πατριάρχη Αλεξαδρείας  Θεόφιλο, συγκάλεσε 
σύνοδο (παράνομη) από 36 επισκόπους στο χωριό Δρυς της 
Χαλκηδόνας και πέτυχε την καθαίρεση και εξορία του Αγίου 
σ’ ένα χωριό της Βιθυνίας. Η απόφαση αυτή όμως, τόσο εξε-
ρέθισε τα πλήθη, ώστε αναγκάστηκε αυτή η ίδια η Ευδοξία 
να τον ανακαλέσει από την εξορία και να τον αποκαταστήσει 
στο θρόνο με άλλη συνοδική αθωωτική απόφαση (402 μ.Χ.). 
Αλλά λίγο αργότερα, η ασεβής αυτή αυτοκράτειρα, κατάφερε 
και πάλι να εξορίσει τον Άγιο (20 Ιουνίου 404 μ.Χ.) στην Κου-
κουσό της Αρμενίας και από κει στα Κόμανα, όπου μετά από 
πολλές κακουχίες και άλλες ταλαιπωρίες πέθανε το 407 μ.Χ. 
 

 Μ. Ι. Γαλανός στον Συναξαριστή του, μεταξύ των 
άλλων,     αναφέρει    για    τον    Ιερό    Χρυσόστομο,    ότι    υπήρξε    και  
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αναγνωρίζεται ως ο πιο άριστος και δημοφιλής διδάσκαλος 
της Χριστιανικής Εκκλησίας. Κανένας δεν εξήγησε όπως αυ-
τός, με τόσο πλούτο και τόση σαφήνεια τα νοήματα των θεί-
ων Γραφών, ούτε δε υπήρξε εφάμιλλός του στην ετυμολογία, 
την απλότητα, αλλά και στη φλόγα και τη δύναμη της ρητο-
ρείας. Υπήρξε ρήτορας θαυμαστός, λογοτέχνης απαράμιλλος, 
βαθύτατος και διεισδυτικότατος, ψυχολόγος και καταπληκτι-
κός κοινωνιολόγος με αίσθημα χριστιανικής ισότητας, χωρίς 
προνομιούχους, με καθολική αδελφότητα. Ανήκει σ’ αυτούς 
που φαίνονται «ὡς φωστῆρες ἐν κόσμῳ» (Προς Φιλιππησίους, 
2:15), δηλαδή σαν φωτεινά αστέρια μέσα στον κόσμο. 
 

α σημειώσουμε εδώ, ότι ο ιερός Χρυσόστομος πέθα-
νε την 14η Σεπτεμβρίου, αλλά λόγω εορτής της υψώσεως 
του Τιμίου Σταυρού μετατέθηκε η εορτή της μνήμης του την 
13η Νοεμβρίου. Επίσης την 15η Δεκεμβρίου εορτάζουμε την 
χειροτονία του σε Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, την 27η 
Ιανουαρίου την ανακομιδή των λειψάνων του, αλλά η μνήμη 
του εορτάζεται και την 30ή Ιανουαρίου μαζί με τον Μέγα 
Βασίλειο και τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο. Και τέλος 
την 26η Φεβρουαρίου εορτάζουμε την μνήμη της χειροτονίας 
του σε πρεσβύτερο. 

(Πηγή: Ορθόδοξος Συναξαριστής) 
 

🌿 
 

 

       Ι Ε Ρ Ο   Σ Α Ρ Α Ν Τ Α Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ο   
Καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιερού Σαρανταλείτουργου, 15 Νο-
εμβρίου - 24 Δεκεμβρίου θα τελείται ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ στον 
Ιερό μας Ναό Όρθρος και Θεία Λειτουργία 7:00 - 9:00 π.μ. 
Μπορείτε και εσείς να συμμετέχετε φέρνοντας τα ονόματα υπέρ 
υγείας και υπέρ αναπαύσεως, κεριά, πρόσφορα, λάδι και νάμα. 
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