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"Εγκώμιο στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο." 
 

Με ποιο όνομα ιερό να ονομάσουμε τον Άγιο Ιωάννη τον 

Χρυσόστομο και να μη αρμόζει σε αυτόν; 

Να τον ονομάσουμε άγγελο; Και του πρέπει, διότι αυτός έζη-

σε στα αλήθεια μια ζωή ισάγγελη, με χαυμενίες, αγρυπνίες, 

προσευχές και ασκήσεις υπερφυσικές... Προ του θανάτου του, τρεις 

ολόκληρους μήνες δεν έφαγε ολότελα ανθρώπινο φαγητό, ως 

άσαρκος και άυλος μέχρις ότου κοιμήθηκε. 

Να τον ονομάσουμε Απόστολο; Και μάλιστα, διότι αυτός με 

την πάγχρυση διδασκαλία του εσαγήνευσε πολλά έθνη και τα 

έφερε στην πίστη του Χριστού. Γι' αυτό και οι θείοι Απόστολοι εφά-

νησαν οφθαλμοφανώς εις αυτόν, ως ισαπόστολο, τόσες και τόσες 

φορές, ο Πέτρος και Ιωάννης δύο φορές.... Ο Παύλος στην Κωνστα-

ντινούπολη, όταν του ομιλούσε μυστικά στα αυτιά, ερμηνεύοντας 

τις επιστολές του. 

Να τον ονομάσουμε Προφήτη; Ναι, και αυτό το όνομα το 

απέκτησε διά των έργων... Προφήτευσε στον άγιο Επιφάνιο πως 

δεν θα προφθάσει να πάει στον θρόνο του, αλλά και όταν ήταν 



καθοδόν προς την εξορία, περνώντας από την Νίκαια προφήτευσε 

στον πατέρα του βασιλιά Μαυρίκιου, που ήταν άτεκνος, ότι θα 

γεννήσει γιό που θα γίνει βασιλιάς. 

Να τον ονομάσουμε μάρτυρα; Ναι και του αρμόζει, επειδή 

εκτός από τις ασθένειες της υδρωπικίας, των πυρετών και της 

παντοτινής στομαχαλγίας, που έπασχε ο Τρισμακάριστος, έλαβε 

και πολλά βάσανα και μαρτύρια στις εξορίες του. 

Να τον ονομάσουμε Ιεράρχη και διδάσκαλο της Εκκλησίας; 

Ναι, βεβαιότατα! Θέλετε να το καταλάβετε; Ακούσατε την φοβερή 

οπτασία που είδε ο επίσκοπος της Αραβισσού Αδελφειός. Αυτός 

έχοντας πολλή αγάπη να μάθει για τον άγιο Χρυσόστομο ποια 

δόξα αξιώθηκε να λάβει από τον Θεό στους ουρανούς, και 

παρακαλώντας συχνά γι' αυτό τον Κύριο ήλθε σε έκσταση και είδε 

ένα ωραιότατο άνδρα που του έδειξε σε τόπο λαμπρό όλους τους 

πατέρες και διδασκάλους· αλλά δεν είδε ανάμεσά τους τον Ιωάννη! 

Και λυπήθηκε κατάκαρδα. Τότε άκουσε φωνή αγγέλου που του 

είπε: « Ιωάννην τον της μετανοίας λέγεις; Άνθρωπος, που είναι με 

σώμα, εκείνον να δει δεν μπορεί! διότι παρίσταται εκεί, όπου ο 

θρόνος ο Δεσποτικός». Την ίδια οπτασία είδε και ο άγιος Μάρκος ο 

ασκητής. 

Να τον ονομάσουμε ρήτορα και εξηγητή των Θείων 

Γραφών;... Ο ρήτορας Λιβάνιος μπροστά στον Ιουλιανό τον παρα-

βάτη, αν και ήταν εχθρός της πίστεως, κήρυξε ότι ο Άγιος Ιωάννης 

υπερβαίνει στην ρητορική και την σοφία και τον Δημοσθένη, και 

τον Πλάτωνα. Στην εξήγηση πάλι των Γραφών υπερέβαινε και 

αυτόν τον μέγα Θεολόγο Γρηγόριο. Ο βασιλεύς Θεοδόσιος ο μέγας, 

παρεκάλεσε τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο να εξηγήσει το ιερό 

Ευαγγέλιο, και το επεχείρησε. Παρακαλώντας τον Θεό να τον πλη-

ροφορήσει αν η εξήγησή του είναι ορθή, άκουσε από τον Θεό την 

εξής φωνή: «Ούτε σε σένα, ούτε σε κάποιον άλλο το χάρισμα αυτό 

έχει δοθεί παρά στον Ιωάννη της Αντιοχείας». Ο δε άγιος Πρόκλος 

ο Πατριάρχης, έλεγε: «Έτσι είμαι εγώ προς τον μακάριο Ιωάννη, 

όπως ακριβώς πηγή προς θάλασσα και ρυάκι προς ποταμό». 

Να τον ονομάσουμε φίλο γνήσιο της Θεοτόκου; Ναι, και 

αυτό το αξιώθηκε! Ευρισκόμενος ο Άγιος για την ασθένειά του έξω 



από την Κωνσταντινούπολη, εκεί που προσευχόταν κατά το μεσο-

νύκτιο, είδε ξύπνιος την Κυρία Θεοτόκο, η οποία ήλθε προς αυτόν 

με άπειρο φως και έχοντας τριγύρω της πλήθος αγίων του έδωσε 

δύναμη και θάρρος. 

Τι άλλο να τον ονομάσουμε Θαυματουργό; Ναι διότι τόσο 

πλούσια του εδόθη το χάρισμα των θαυμάτων, ώστε όλοι τον ονό-

μαζαν «Ιωάννη τον θαυματουργό». 

Να τον ονομάσουμε ελεήμονα; Και βέβαια, για την υπερβο-

λική του ευσπλαγχνία προς τους πτωχούς τον ονόμαζαν όλοι «Ιω-

άννης ο της ελεημοσύνης». 

Να τον ονομάσουμε κήρυκα της μετανοίας; Και ποιος μπο-

ρεί να το αρνηθεί! Τέτοια δύναμη είχε ο λόγος του στο να τραβά 

τους αμαρτωλούς σε μετάνοια, ώστε έφθανε μόνο να ακούσει κά-

ποιος την διδαχή του για να μετανοήσει και αλλάξει ζωή! Δίκαια 

λοιπόν από όλους ονομαζόταν «Ιωάννης ο της μετανοίας.» 

Αδελφοί, οι εορτές των αγίων δεν γίνονται για άλλο λόγο 

παρά για να συναχθούν σε αυτές οι Χριστιανοί, να ακούσουν τα 

κατορθώματα των Αγίων που εορτάζουν, να τα μιμηθούν και αυ-

τοί, όσο τους είναι δυνατόν, και έτσι να λάβουν στην ψυχή τους 

ευλάβεια και στην ζωή τους διόρθωση και ακρίβεια. Έτσι μάς διδά-

σκει η πάγχρυση γλώσσα του Χρυσοστόμου: «Εορτή είναι επίδειξις 

έργων αγαθών, ψυχής ευλάβεια, πολιτείας ακρίβεια». 

Και εμείς ας μιμηθούμε, κατά τις δυνάμεις  μας, τα έργα του 

Χρυσοστόμου και ας ακούσουμε τις χρυσές διδασκαλίες που μάς 

κάμνει. Ας μετανοούμε κάθε μέρα στον Θεό για τα σφάλματα που 

κάνουμε με τα έργα, με τον λόγο και με τον λογισμό, και ας πά-

ρουμε σταθερή απόφαση, για να μη πράξουμε ξανά την αμαρτία, 

επειδή αυτή είναι η αληθινή μετάνοια. 

Ας έχουμε υπομονή σε όλες τις θλίψεις που μάς έρχονται είτε από 

τους δαίμονες, είτε από τους ανθρώπους είτε και από φυσική 

ασθένεια του σώματος, και ας ευχαριστούμε πάντοτε τον Θεό σε ό-

σα μάς ακολουθούν είτε καλά, είτε κακά. Διότι και ο άγιος 

Χρυσόστομος υπέμεινε μετά χαράς τις εξορίες, τις οποίες του 

έκαμαν, και σε όλα ευχαριστούσε τον Θεό, συνηθίζοντας να λέει 



πάντοτε αυτό το αξιομνημόνευτο λόγιο: «Δόξα τω Θεώ πάντων 

ένεκεν.» 

Πάνω απ’ όλα, ας σπουδάσουμε να έχουμε την αγάπη προς 

τους αδελφούς μας, διότι η αγάπη είναι το κεφάλαιο όλων των 

αγαθών!  Χωρίς την αγάπη όλες οι αρετές είναι μάταιες! 
 

Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. 

 

 
 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 

Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισόν μου το σκότος. 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 

Δευτέρα 14/11.  7π.μ. Όρθρος & Θ.Λειτουργία.  

                             5μ.μ. Εσπερινός & Παράκληση Αγίου Στεφάνου. 

Τρίτη 15/11.      7π.μ. Όρθρος & Θ.Λειτουργία.   5μ.μ. Εσπερινός. 

Τετάρτη 16/11. 7π.μ. Όρθρος & Θ.Λειτουργία.   5μ.μ. Εσπερινός. 

Πέμπτη 17/11.  7π.μ. Όρθρος & Θ.Λειτουργία. (Άγ. Νεκταρίος) 

                            5μ.μ. Εσπερινός. 

Παρασκευή 18/11. 7π.μ. Όρθρος & Θ.Λειτουργία. (Ζωοδόχ. Πηγή). 

                            5μ.μ. Εσπερινός. 

Σάββατο 19/11.  7π.μ. Όρθρος & Θ. Λειτουργία.   5μ.μ. Εσπερινός. 

Κυριακή 20/11. 7.30π.μ. Όρθρος & Θ. Λειτουργία.   5μ.μ. Εσπερινός. 
 

ΙΕΡΑ  ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Κάθε Δευτέρα & Πέμπτη από τις 5.30μ.μ. στον Ι.Ν. Αγ. Στεφάνου, 

ή κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως με τον π. Παΐσιο. 
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Τηλ. Ιερού Ναού:  23720.23020 

Τηλ. Εφημερίων:  π.Παΐσιος    6944.214112 
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