
ΚΟΣΜΑ ΒΕΣΤΙΤΩΡΟΣ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΚΩΜΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΝ ΤΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΤΟΥ 
ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΤ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Περί τοΰ βίου καί των έργων τοΰ Κοσμά Βεστιτωρος ελαχίστας έχο- 
μεν ειδήσεις καί ταύτας ώς τά πολλά εσφαλμένος.') Νομίζουσι συνήθως 
ότι ό Κοσμάς Βεστίτωρ, εκτός τοΰ εγκωμίου είς τούς δικαίους ’Ιωακείμ 
καί Άνναν, δπερ έχει εκδοθή τΰποις,* 2) έ'χει γράψει έτι λόγον εγκωμια
στικόν εις τον προφήτην Ζαχαρίαν, τον πατέρα τοΰ Προδρόμου, καί 
εγκώμιον εις την ανακομιδήν τοϋ λειψάνου τοΰ Ίωάννου Χρυσοστόμου.3) 
Έκ τής μελέτης δμως των καταλόγων των χειρογράφων διαφόρων βιβλιο
θηκών καί τινων χειρογράφων, περιεχόντων καί έ'ργα τοϋ Κοσμά τοΰ 
Βεστιτωρος, προκύπτει δτι ούτος έχει γράψει δύο εγκωμιαστικούς λόγους 
εϊς τον Ζαχαρίαν4) καί πέντε εγκώμια είς την ανακομιδήν τοΰ λειψάνου

’) Cave, Sript. eccl. hist. Lit. Dis. I σ. Q.—Ceillier, Hist, gener. aut. sacr. et 
eccl. XIX σ. 558-9.—Fabricius—Harles, VII, 457 X 221. 255. 344.—Lalong, 
Bibl. sacr. II 687 — Oudin, De script, eccl. II 400 πρβλ. καί Migne, Patr. gr. 106
o. 1003 Κρονμβάχερ—Σωτηριάδου, Ίστ. βυζ. λογοτ. τόμ. Α' σ. 337.

2) Έξεδόθη τό πρώτον ύπό τοϋ Ballerini, Sylloge monumentorum 2, 660-685. 
(Έν Ρώμη 1856) άνετυπώθη δέ παρά Migne Patr. gr. 106, 1005— 10ΐ2. Τό έγκώ ■ 
μιον τούτο, δπερ αναφέρει καί δ Φαβρίκιος (Fabricius-Harles, X. -55), εΰρηται έν 
πλείστοις χειρογράφοις. Οΰτω, ΐνα μή αναφέρω πάντα, έν κώδικι Αθηνών 217 (φ. 163α), 
Ζαγοράς 13 (φ. 61α), 16 (φ. 53α), Laud. XXXIII, 82 (πρβλ. κατάλ. Coxe) Bord. (πρβλ. 
κατάλ. Κυρίλλου τόμ. Α' ο. 127) καί έν πολλοϊς τοΰ άγ. Όρους (πρβλ. κατάλ. Σ„ 
Λάμπρου). Καί ό Συναξαριστής δέ σημειοΐ (σ. 27 έκδ. 1868) «Είς τήν σημερινήν μνή
μην τών άγιων Θεοπατόρων εγκώμιον έχει Κοσμάς ό Βεστίτωρ, οδ ή αρχή «Ή χθες τής 
Θεοτόκου» σώζεται έν τή μονή Λαύρας, Βατοπαιδίου, Ίβήρων καί Διονυσίου»,

s) ΙΙρβλ. τήν ανωτέρω έν σημ. 1. παρατεθεϊσαν φιλολογίαν. ’Εν τφ· καταλόγφ 
τοϋ Coxe (in Misc. VII, 1) άναφέρεται τοΰ Κοσμά Βεστιτωρος «Canon in Theo- 
phania», αποδίδεται δέ υπό τινων τώ ήμετέρφ Κοσμά καί λόγος είς τά Θεοφάνεια (πρβλ. 
ίδίφ Oudin εν. άν.), δν δμως δέν εύρίσκομεν έν τοϊς καταλόγοις τών χειρογράφων 
οΰδ’ άλλως πως μαρτυρούμενον.

4) ’Εν κώδικι 16 τής βιβλιοθήκης Ζαγοράς εΰρηται «Λόγος έγκωμιαστικός είς τόν 
άγιον προφήτην Ζαχαρίαν, τόν πατέρα τοΰ προδρόμου καί βαπτιατοΰ Ίωάννου» ( ρ. Ια) 
καί «Λόγος δεύτερος είς τόν άγιον προφήτην Ζαχαρίαν» (φ. 5β). Καί ό Συναξαριστής 
παρατηρεί (έν. άν. σ. 13) «Σημείωσαι δτι είς τόν άγιον τούτον Ζαχαρίαν λόγον πανη
γυρικόν έχει Κοσμάς Βεστίτωρ σωζόμενον έν τή μεγίστη Λαύρα, έν τή μονή τοΰ Παν- 
τοκράτόρος καί έν τή τοΰ Διονυσίου, οδ ή άρχή «Ώς χρυσοΰν θυμιατήριον». Ό αυτός
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του Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου, έκτος της βιογραφίας τοΰ αΰτοΰ1).
Έν τφ ύπ’αριθμόν 231 χειρογράφφ τής έν Άθήναις εθνικής βιβλιο

θήκης από φύλλου 360α—379β ευρίσκομεν τά πέντε εγκώμια τοΰ Κοσμά 
Βεστίτωρος εις την ανακομιδήν τοΰ λειψάνου τοΰ Ίωάννου τοΰ Χρυσο
στόμου ώς ακολούθως·
1. (φ. 360α—362β) «Κοσμά Βεατήρος ίγκώμιον εις την ανακομιδήν τοϋ

λειψάνου τοϋ iv άγίοις πατρός ημών Ίωάννου τοϋ Χρναοσιόμον. 
Ευλόγησαν πάτερ».

’Άρχ. Δεϋτε ακούσατε και διηγήαομαι νμϊν
2. (φ. 362β—367α) «Τοϋ αύτοϋ Κοσμά Βεατήρος εις την ανακομιδήν τοϋ

λειψάνου τοϋ ίεροϋ και &είου Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου. Έγκώμ ον 
δεύτερον. Ευλόγηοον πάτερ η.

”Αρχ. Πάλμν δ Χρυσόστομος είς μνήμην δικαιοσύνης ετοιμότατος και πάλιν 
εγώ προπετής

3. (φ. 367α—37Οβ) «Κοσμά Βεατήρος εις την ανακομιδήν τοϋ λειψάνου
τοϋ ίεροϋ και θείου Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου. Ευλόγηοον πάτερ». 

"Αρχ. Σήμερον ή τοϋ δνειδισθέντος διά Χριστόν παγκόσμιος επιτελεΐται 
πανήγνρις

4. (φ. 370β — 376β) «Κοσμά Βεατήρος εγκώμιον εις την ανακομιδήν τοϋ
εν άγίοις πατρός ’Ιωάννου τοϋ Χρυσοστόμου και περί τοϋ απολογητικού 
τοϋ βασιλέως εκ προσώπου τής εαυτοϋ μητρός καί παντός τοϋ πλή-

είς τον αυτόν, οΰ ή αρχή «Μϋστα τών αρρήτων ίερουργημάτων»· σώζεται έν τή μονή 
τοϋ Διονυσίου, Βατοπαιδίου, Ίβήρων καί Λαύρας». Τόν τελευταΐον τούτον, δν ανα
φέρει καί ό Φαβρίκιος ιένάν. X, 344) εύρίσκομεν καί έν πολλοίς άλλοις κώδιξι (πρβλ. 
τήν ανωτέρω παρατεθεϊσαν φιλολογίαν καί έτι κώδικα ύπ' αριθμόν 13 τής Μυτιλή
νης (Μαυρογ. βιβλ. παραρ. τοΰ 11*1' τόμ. τοϋ φιλ. συλ. Κωνσταντ.) καί Baroc. 
CCXXXIV 1 (πρβλ. κατάλ. Coxe). Έν κώδικι 60,1 τών 'Ιεροσολύμων εΰρηται «Κοσμά 
Βεστίτωρος λόγος έγκωμιαστικός Ζαχαρίου ου ή αρχή «Ποΰ τόν πρό τούτου λόγον» 
(Παπαδοπον Ιον Κεραμέως, Ίεροσολ. βιβλ. τόμ Β'). Εάν ή ανωτέρω μαρτυρία είνε 
ακριβής, τότε πρέπει νά δεχθώμεν ότι ό Κοσμάς Βεστίτωρ είχε γράψει τρεις έγκω- 
μιαστικοΰς λόγους είς τόν Ζαχαρίαν, τόν πατέρα τοΰ Προδρόμου.

‘)Ή βιογραφ α αϋτη, ήτις είνε διάφορος τών εγκωμίων είς τήν άνοκομιδήν τοΰ 
λειψάνου τοϋ Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου, περιέχεται έκτος τοΰ κώδικος Par. gr. 1454 
(φ 168 — 171, (Κρουμβάχερ-Σωτηριάδον, Ίστ. βυζ. λογ. τόμ. Α' σ. 337) καί τοΰ Αθη
ναϊκού 226 (έν τέλει) \Chr.Baur. S. Jean Ghrysostome et ses oeuvres dans l’hist. 
Litt. σ. 52) έν Escur. Y-ll-6 (πρβλ. κατάλ. Miller a. 273) Ζαγοράς 16 (φ. 172α) 
Άθωνος 3762, ιγ' (πρβλ. κατάλ. Σ. Λάμπρου), καί έν άλΛοις. Έν τφ Άθηναϊκφ 226 
άρχεται από τοΰ φύλλου 402α καί μένει κολοβός, φέρει δέ τήν επιγραφήν «Βίος καί 
πολιτεία καί άγων καί μετάστασις τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Ίωάννου αρχιεπισκό
που Κωνσταντινουπόλεως». Τήν βιογραφίαν ταύτην τοΰ Κοσμά Βεστίτωρος έχουσαν 
άρκοϋσαν αξίαν θέλω δημοσιεύσει προσεχώς.
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«9ους τον λαόν της προς i?εόν και τον άγιον Ιχτελείσ&ης δοξολογίας- 
Ενλόγησον π&τερ».

Άρχ. "fixovarm πάντως νμΐν, ώ φιλόπιστος πανήγνρις και φιλάγιον 
αϋροισμα τα μεγαλεία τον Θεόν

5. (φ. 376β—379β) «Τον αϋτοϋ Κοσμά Βεστηρος είς την ανακομιδήν τον 
λειψάνου τον §είου και ιεροϋ "Ιωάννου τον Χρυσοστόμου. Ενλόγησον 
πάτερ ».

’Άρχ. Τις τον άμετρον των εγκωμίων νετόν τοϋ άγιου και διδασκαλικού 
πατρδς ημών Χρυσοστόμου δυνατός εξαντλήοαι

"Οτι ό Κοσμάς δ Βεστίτωρ έ'χει γράψει πέντε εγκώμια εις την ανα
κομιδήν τοϋ λειψάνου τοϋ Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου καί ή χρονολογική 
σειρά αυτών είνε ή έν τώ ήμετέρψ κώδικι ύπάρχουσα γίνεται δήλον έξ 
αυτών τών εγκωμίων καί δή τοϋ τετάρτου καί πέμπτου. Έν τψ τετάρτφ 
έγκωμίφ άναγιγνώσκομεν «ήκω γάρ ύμΐν φέρων καί τον τέταρτον τοϋτον 
λόγον τής μεταθέσεως τοϋ αγίου», έν δέ τώ πέμπτφ «καί γάρ τέτρασιν, 
ώς είπεΐν, βολιστικών άποτόνοις τον βυθόν τών επαίνων αϋτοϋ συγγρα
φικούς μεμετρηκότες τό επάξιον αϋτψ δώρον προσενεγκεΐν διά τών λόγων 
οϋ κατελάβομεν». Έκ τών ανωτέρω γίνεται δφθαλμοφανώς δήλον δτι 6 
Κοσμάς Βεστίτωρ έχει γράψει πέντε εγκώμια είς τήν ανακομιδήν τοϋ λει
ψάνου τοϋ Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου, ών τό τέταρτον καί τό πέμπτον είνε 
τά τήν τετάρτην καί πέμπτην τάξιν κατέχοντα έν τώ ήμετέρψ χειρογράφψ. 
Έκ τών ύπολειπομένων τριών τό δεύτερον ού μόνον ως φέρονέν τή επι
γραφή τοϋ ήμετέρου κώδικος τό «εγκώμιον δεύτερον», αλλά καί ως άρχόμε- 
νον διά τοϋ «Πάλιν ό Χρυσόστομος είς μνήμην δικαιοσύνης ετοιμότατος καί 
πάλιν εγώ προπετής τών εγκωμίων αϋτοϋ διηγητής» προϋποθέτει έτερον 
εγκώμιον τοϋ Κοσμά Βεστίτωρος, δπερ αναμφιβόλους είνε τό πρώτον τοϋ 
ήμετέρου κώδικος ως έκ τής αρχής καί τοϋ περιεχομένου αϋτοϋ δείκνυται. 
Κατά ταϋτα ή έν τώ ήμετέρψ κώδικι σειρά τών έγκωμίων είνε χρονο
λογική.

’Αξία προσοχής είνε ένταΰθα ή ακόλουθος παρατήρησις τοϋ Συναξα- 
ριστοϋ (έν. άν. σ. 418)· «Σημείωσαι δτι Κοσμάς 6 Βεστίτωρ έγκώμια 
δυο έχει είς τήν έπάνοδον τοϋ λειψάνου τοϋ θείου Χρυσοστόμου, ών τοϋ 
μέν ενός ή αρχή έστιν αΰτη «ΤΗκεν ήμΐν ή λαμπρά καί χαρμόσυνος» τοϋ 
δέ ετέρου αυτή «’Αλλά πώς άν τις αιτίας καί μώμων». Σώζονται έν τή με
γίστη Λαύρα, έν τώ κοινοβίψ τοϋ Διονυσίου καί έν τή μονή τών Ίβή- 
ρων. Έν δέ τή μεγίστη Λαύρα σώζονται προσέτι καί άλλοι δύο λόγοι είς 
τήν αυτήν εορτήν, ώντοϋ μέν ή αρχή έστιν αυτή «Δεϋτε ακούσατε καί διη-
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γήσομαι ύμΐν», τοΰ δέ ετέρου αυτή «"Ηκουσται πάντως ύμΐν, ώ φιλόχρι- 
στος πανήγυρις».

ΕΙνε φανερόν ότι τά δυο τελευταία Ιγκώμια εΐνε τοΰ Κοσμά τοΰ Βε- 
ρτίτωρος (τά ΰπ’ αριθμόν 1 καί 4 τοΰ ήμετέρου χειρογράφου), τά δέ δύο 
πρώτα, άτινα αποδίδονται υπό τοΰ Συναξαριστοϋ εις τον Κοσμάν τον Βς- 
στίτωρα εΐνε γνωστά καί έξ άλλων χειρογράφων εγκώμια αγνώστων συγ
γραφέων. *) To σφάλμα τής ανωτέρω παρατηρήσεως τοΰ Συναξαριστοϋ δΰ- 
ναται άριστα νά έξηγηθή, εάν δεχθώμεν οτι οΰτος γράφων την ανωτέρω 
παρατήρησιν συνέχυσε τάς σημειώσεις του ούτως ώστε τά δυο ανώνυμα 
εγκώμια άπέδωκεν εις τον Κοσμάν τον Βεστίτωρα και τά δυο τοΰ Βεστί- 
τωρος εις ανώνυμους.

Έκ των ανωτέρω πέντε εγκωμίων τοΰ Κοσμά Βεστίτωρος εις την 
ανακομιδήν τοΰ λειψάνου τοΰ Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου τό τέταρτον μό
νον, τό άρχόμενον «’Ηκουσται πάντως ύμΐν, ώ φιλόπιστος πανήγυρις» εΰ- 
ρηται έν πλείστοις χειρογράφοις. Οΰτω, ΐνα μή αναφέρω πάντα, εν τώ ύπ’ 
αριθμόν 305 (φ. 110α) καί 422 (φ. 256α) των ’Αθηνών, εν τώ ύπ’ αριθμόν 
600 (φ. 122) τής βιβλιοθήκης τών Παρισίων, και έν τφ ύπ’ αριθμόν 807 
(φ. 117) τής βιβλιοθήκης τοΰ Βατικανοΰ. Έντεΰθεν εξηγείται τό οτι οί 
περί τον Κοσμάν Βεστίτωρα άσχοληθέντες. άναφέρουσιν οτι οΰτος συνέταξεν 
έν έγκώμιον εις την ανακομιδήν τοΰ λειψάνου τοΰ Ίωάννου τοΰ Χρυσοστό
μου, δπερ άρχεται διά τοΰ «Ήκουσται πάντως ύμΐν, ώ φιλόπιστος πανήγυ- 
ρις».1 2) ΕΙς τήν απάτην ταύτην άναμφιβόλως συνήργησε καί τό δτι μικρόν

1) Τό πρώτον τούτων, οΰ ή αρχή «ΤΗκεν ήμΐν ή λαμπρά καί χαρμόσυνος» εΰρηται 
έν κώδικι ’Αθηνών 217 (φ. 694) Μυτιλήνης 24 (πρβλ. Παπαδοπονλου Κεραμέως, Μαυρο- 
γορδάτειος βιβλιοθήκη σ. 41) Χάλκης 10 (φύλ. 289) καί Par. gr. 307 (φ. 216), τό 
δέ δεύτερον, οΰ ή άρχή «Άλλα πώς άν τις αιτίας μώμων» έν πολλοις χειρογράφοις καί 
μηνολογίοις τοΰ ’Ιανουάριου άνωνύμως. "Αξιόν σημειώσεως εΐνε ένταΰθα δτι έν κώ- 
δικι 20 τής μονής Φιλοθέου τοΰ “Αθωνος, ένθα εΰρηται τό κείμενον τοΰτο, σημειοΰ- 
ται «Έκ τής Μεταφράσεως», έν δέ τφ κώδικι 231 ’Αθηνών (φ. 354β) φέρει τήν έπι- 
γραφήν -<Ύπόμνημα τύπον ιστορίας κεφαλαιώδους έπέχον έπί τή ανακομιδή τοΰ λει
ψάνου τοΰ θείου καί ίεροΰ Χρυσοστόμου» καί έν τφ κώδικι 1053 ’Αθηνών (φ. 198α) 
τήν έπιγραφήν «'Υπόμνημα τύπον ιστορίας κεφαλαιώδους έπέχον έπί τή ανακομιδή 
τοΰ τιμίου λειψάνου τοΰ θείου καί ίεροΰ Χρυσοστόμου». Τό υπόμνημα τοΰτο έχει 
πολλήν ομοιότητα πρός τήν βιογραφίαν τοΰ Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου τοΰ Συμεών 
τον Μεταψραοτοϋ (Pair. gr. Migne 114,1045—1209), τοΰτο δέ πιθανώς δηλοϊ καί ή 
σημείωσις τοΰ κώδικος Φιλοθέου «Έκ τής Μεταφράσεως».

2) Πρβλ. τήν σχετικήν φιλολογίαν καί Ch. Baur, Ένθ’ άν. σ 53. "Αξιόν ση
μειώσεως εΐνε ένταΰθα δτι έν τή βιβλιοθήκη τών Ιεροσολύμων έν τοϊς άκολούθοις 
μόνον πέντε κώδιξι εΰρηνται εγκώμια τοΰ Κοσμά Βεστίτωρος εις τήν άνακομιδήν τοΰ 
λειψάνου τοΰ Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου- 18,18, (πρβλ. Παπαδοπού/.ου Κεραμέως, 
Ίερ. βιβλ. τόμ. Α') 219, 16 {έν. άν. τόμ. Β ) 17, 16. 35, 65 κσί 41, 16 (έν.
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απόσπασμα έκ τοϋ εγκωμίου τούτου έχει έκδοθή παρά Migne (Patr. gr.
65,825!)·

Τα πέντε εγκώμια τοϋ Κοσμά Βεστίτωρος εις την ανακομιδήν τοϋ λει
ψάνου τοϋ Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου έχουσιν άρκοϋσαν αξίαν οϋχί βε
βαίως έξ άπόψεως ιστορικής διά τάς περιεχομένας εν αύτοϊς περί τοϋ Χρυ
σοστόμου ειδήσεις, ών αί πλεϊσται είνε καί άλλοθεν γνωσταί, άλλ’ έξ από· 
ψεως θεολογικοφιλολογικής, διά το γλαφυρόν τής γλώσσης καί το ρητορι
κόν τοϋ ύφους. Έκ τής τελευταίας ταυτης άπόψεως τά πέντε εγκώμια τοϋ 
Κοσμά Βεστίτωρος εις την ανακομιδήν τοϋ λειψάνου τοϋ Χρυσοστόμου δεν 
υπολείπονται βεβαίως άλλων έκδεδομένων εγκωμίων καί λόγων γνωστών 
συγχρόνων συγγραφέων. Τουτου ένεκεν θεωρώ άναγκαίαν τήν έ'κδοσιν των 
εγκωμίων τούτων τοσούτω μάλλον, καθόσον δι’ αυτής καθίσταται γνωστή 
άγνωστός τις σχεδόν μέχρι τοϋδε προσωπικότης, ήτις αξίζει νά γνωσθή καί 
καταλάβη τήν προσήκουσαν θέσιν μεταξύ των συγχρόνων αυτής λογίων, με
ταξύ των ρποίων άναμφιβόλως διεκρίνετο.

Πότε ακριβώς ήκμασεν 6 ήμέτερος Κοσμάς δεν είνε γνωστόν. Ή 
γνώμη δτι οΰτος ήκμασεν επί τοϋ Λέοντος τοϋ σοφοΰ είνε αυθαίρετος, ως 
στηριζομένη επί εσφαλμένης βάσεως. Κατά τούς δεχομένους τήν γνώμην 
ταύτην, 6 πίναξ τών γραψάντων βιογραφίας τοϋ Χρυσοστόμου, 6 περιεχό- 
μενος εν τη τοϋ ’Ανωνύμου βιογραφία τοϋ Χρυσοστόμου, τή έκδοθείση τό 
πρώτον υπό τοϋ Savile * 1 2 *) είνε χρονολογικός. Έν τφ πίνακι δμως τοΰτφ, τφ 
περιέχοντι 20 βιογραφίας τοϋ Χρυσοστόμου, τήν 14 θέσιν κατέχει ή τοϋ 
Κοσμά τοϋ Βεστίτωρος καί τήν 15 ή τοϋ αύτοκράτορος Αέοντος τοϋ σοφού. 
Κατά ταΰτα ό Κοσμάς ήκμασεν επί τοϋ Λέοντος καί μιμηθείς τον αύτοκρά- 
τορα έγραψε καί αυτός εγκώμια είς τον Χρυσόστομον. Ή γνώμη δμως 
αυτή είνε αυθαίρετος ώς στηριζομένη επί τής Ιδέας δτι ό πίναξ τών γρα
ψάντων βιογραφίας τοϋ Χρυσοστόμου, ό περιεχόμενος εν τη τοϋ ’Ανωνύμου 
βιογραφία τοϋ Χρυσοστόμου, είνε χρονολογικός, έν φ όφθαλμοφανώς δεν είνε 
τοιοϋιος.8) Ό χρόνος τής ακμής τοϋ Κοσμά Βεστίτωρος ήδύνατο νά προσ- 
διορισθή άσφαλέστερον ούτως. Άφοϋ έργα τοϋ Κοσμά Βεστίτωρος εύρίσκο- 
μεν έν χειρογράφοις τοϋ δεκάτου αίώνος, 6 Κοσμάς θά ήκμασε προ τοϋ 
δεκάτου αίώνος, άφοϋ δέ έν τφ δευτέρφ έγκωμίφ είς τήν άνακομιδήν τοϋ

άν. τόμ. Γ'). Καί τά πέντε ταΰτα εγκώμια είνε τό τέταρτον τοΰ ήμετέρου κωδικός, τό 
άρχόμενον «"Ηκουσται πάντως ΰμΐν».

1) Πρβλ. Κρονμβάχερ - Σωτηριάδον, Ένθ’ άν. Α' σ. 337.
2) Christ, op. omn. τόμ. VIII, 293. έ.
■’) Πρβλ. Migne, Patr gr.106 σ· 1003 ύποσ. καί Baur, ΈνΟ. άν. σ. 37 ΰποσ. 1.
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λειψάνου τοΰ Χρυσοστόμου αναφέρει τον Νέον Παράδεισον, «Τούτην τήν 
όπτασίαν ό φιλομαθής κειμένην εΰροι εν τή τοΰ νέου παραδείσου βίβλφ», 
δηλαδή τό Λειμωνάριον τοΰ Ίωάννου Μόσχου (Migne, Patr. gr. 87,2992), 
τοΰ άποθανόντος κατά τάς άρχάς τοΰ εβδόμου αιώνος, θά ήκμασε μετά τον 
έκτον αιώνα. Οΰτω δυνάμεθα νά περιορίσωμεν ασφαλώς τον χρόνον τής 
ακμής τοΰ Κοσμά τοΰ Βεστίτωρος μεταξύ τοΰ εβδόμου καί ενάτου αΙώνος".

Ή έκδοσις τών πέντε εγκωμίων τοΰ Κοσμά Βεστίτωρος εις τήν ανα
κομιδήν τοΰ λειψάνου τοΰ Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου γίνεται έκ τοΰ ΰπ’ 
αριθμόν 231 κώδικος τής εθνικής βιβλιοθήκης Αθηνών, εν τφ όποίφ έχου- 
σιν αντιγραφή ταΰτα υπό πεπειραμένου άντιγραφέως μετά έπιμελείας καί 
προσοχής, ώς έπεισέ με ή προσεκτική άνάγνωσις τοΰ κειμένου καί ή άντι- 
βολή αύτοΰ προς τά κείμενα άλλων κωδίκων, καί δή τοΰ τετάρτου εγκωμίου 
προς τά κείμενα τών ύπ’ αριθμόν 305 (φ. 110α) καί 422 (φ. 256α) κωδί
κων τής εθνικής βιβλιοθήκης ’Αθηνών. Ούτως έχόντων τών πραγμάτων 
ελάχιστοι διορθώσεις τοΰ κειμένου ήσαν άναγκαΐαι, άςτινας ενόμισα περιτ
τόν νά αναφέρω.

Φυλ. 360α--362β

■j· Κοσμά Βεστίτωρος εγκώμιον είς την ανακομιδήν τοϋ λειψάνου τον εν 
άγίοις πατρδς ημών Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου. Ενλόγηαον πάτερ :

Δεΰτε ακούσατε καί διηγήσομαι ύμΐν, πάντες οί φοβούμενοι τον θεόν, 
τίσαπερ αυτός ο θεός μετά τής ψυχής τοΰ πατρός ημών πεποίηκε Χρυσο
στόμου- προς αυτόν γάρ, ως γέγραπται, διαφόρως τφ στόματι κέκραγε καί 
■ύψωσε μέχρις ουρανών τήν γλώσσαν, τήν αδικίαν τών σνομησάντων εις 
αυτόν τφ θεφ πιστώς αποδομένος. “Οθεν καί φωνή προς αυτόν τοΰ Χρι- 
στοΰ μυστικώς κατηνέχθη λέγουσα- άφες άρτι τήν Κόμαναν, Χρυσόστομε, 
άφες μαργαρίτα τής οικουμενικής εκκλησίας τον ξένον σε μέχρι τοΰ νΰν 
αγρόν κατακρυπτοντα. Καιρός λοιπόν πληρώσαί με πάσαν επί σοι δικαι
οσύνης υπομονήν. Πέφθακεν δ καιρός τοΰ οίκτειρήσαί με τήν αδολεσχίαν 
τών ζητούντων σε. Ευδόκησα τούτοις δοΰναι τό σώμά σου, άλλ’ άναστάς 
πορεύου προς τά ίδια, κατάλιπε τον άλλότριον τής ταφής σου συγκλεισμόν, 
άνάβηθι προς τον σόν θρόνον, Εΰ σοι δοΰλε πιστέ καί αγαθέ εισελθε εις 
τήν χαράν τοΰ κυρίου σου. ’Αγγελοι προπορεύονται τής όδοΰ σου, θυγα
τέρες βασιλέων εν τή τιμή σου, τουτέστιν αί τών αγίων μου κατά χώρας, 
ας μέλλεις διέρχεσθαι διδακτικοΐς εν ΰμνοις, έκκλησίαι, αϊτινες ώς εν ιμα
τισμό» χρυσώ τφ σφ τής διδαχής περιβεβλημέναι κεκόσμηνται ποικιλώματι.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:20:06 EEST - 3.236.241.27



56 K. I. Δυοβουνιώτου—Κοσμά Βεστίτωρος ανέκδοτα εγκώμια εις Χρυσόστομον

Τούτων ώς σάλπιγγος άναστάσεως άκούσας δ πατήρ ήσθάνθη καθώς τις 
Λάζαρος άλλος ύπνών έπί κοίτης. Και ιδού άρμα Ήλιου τοϋτον ύπεδέξατο 
ούκ έν συσεισμφ άλλ’ εν πραότητι τφ άγίφ παρασταθέν, ούχ ώς εις τον ου" 
ρανόν πεταζόμενον, άλλ’ εξ δμαλοΰ γης διασώζον τον όσιον, ούκ έν πυρί- 
νοις δρομηλασίαις, άλλ’ εξ ύμνων κα'ι δακρύων έξάλμασιν, ούκ έν μηλωτή 
δερμάτινη συναρπαγέντα, άλλ’ έν θήκη περιηργυρωμένη δορυφορούμενον. 
Έχαιρον οι Κωνσταντινουπόλεως λαοί τοΰτον περιμένοντες, έκλαιον οί 
Κομάνης δχλοι τοϋτον ζημιούμενοι καί ούκ ήθελον παρακληθήναι δτι 
κατά τό λεγόμενον τό ’ίσον άλυπον. ’Εκπορευόμενου γάρ τοϋ δικαίου έδά- 
κρυεν ή βασιλεύουσα πόλις καί έ'κλαιε βάλλουσα τής δρφανίας τα δάκρυα! 
έχάρη δέ πάλιν έπανερχομένου τοϋ πατρός αΐρουσα έν άγαλλιάσει τούτου τό 
λείψανον, ώσπερ καί έξ άντιστρόφου καί ή Κόμανα περί αυτού χαράν καί 
καί λύπην ΰπέστη. Τίς γάρ τοϋτον ίδών έξελαυνόμενον τοϋ οικείου θρόνου 
μΛ τεθρήνηκεν έπί τούτφ στενάξας; ή τίς έωρακώς αυτόν έπαναλύοντα 
σήμερον εις τά ’ίδια, ούκ εύφράνθη βοήσας έν τφ έπιστρέψαι Κύριον την 
άποικίαν τοϋ Χρυσοστόμου έγενήθημεν ώσεί παρακεκλημένοι, έμεγάλυνεν 
ώς αληθώς δ Κύριος τοϋ ποιήσαι μεθ’ ημών, έγενήθημεν ευφραινόμενοι! 
Πέπλήρωται χαράς τό στόμα ήμών καί ή γλώσσα ημών άγαλλιάσεως δτι 
περ έπέστρεψε Κύριος τον χειμάρρουν τής τρυφής ημών, την νηφάλιον μέ- 
θην τής κοσμικής άπολαύσεως. Είπον καί οί πένητες· πεπλουτήκαμεν τον 
εαυτών θησαυρόν άπολαβόντες, έχορτάσθημεν έν τφ δφθήναι πάσιν ήμΐν 
τον άπαρχήθεν τροφέα, άπεσώθη σήμερον έν ήμΐνό έλεήμων καί οίκτίρμων 
καί δίκαιος, δ χρηστός καί συμπαθής άνήρ, δ άκριβώς οίκτίρμων καί κι- 
χρών καί οίκονομών έν κρίσει τούς λόγους αύτοΰ· σκορπίσας γάρ έδωκε τά 
περί ημών έγγράφως τοίς πλουσίοις παραινέσεις καταλείψας καί ήμΐν κλη
ρονομιάν άδάπανον, τάς περί έλεημοσύνης αΰτοϋ βίβλους, καί ή δικαιοσύνη 
αύτοΰ μένει εις τον αιώνα τοϋ αίώνος. Συν τούτοις καί πας δ λαός μιφ 
προς αυτόν άνεβόησε φωνή· ίνατί, πάτερ, άφέστηκας μακρόθεν, ει μή δτι 
Κύριος έβοήθησεν ήμΐν έν τή παρουσία σου σήμερον ; Παρά βραχύ παρφ- 
κησαν τφ αδη κατά άπόγνωσιν αί ψυχαί ήμών, άλλά πεπιστεύκαμεν δτι 
καν πολλαί τών δικαίων αί θλίψεις, έκ πασών αυτών ρύσεται αυτούς δ 
Κύριος, δ δοκιμάσας έναντιολογίφ κατηγόρων τήν πίστιν σου, δ σκεπάσας έν 
άποκρύφφ τής έξορίας τό σώμά σου.· Όνειδισμόν προσεδόκησεν ή ψυχή 
σου, άλλ’ ούκ εύφράνθη φαντασμός έχθρών έπί σοι. Συνυπέμεινας συλλυ- 
πούμενος διά παντός καί ούδείς σοι συνεκαρτέρησε λυπουμένφ. Άντελάβου 
πολλών έν παρακλήσει καί ούχ’ εύρες παρακαλοΰντας έν ήμέρα πονηρά. 
Έπυρώθης ώς τό άργύριον καί ούχεύρέθη άδικία έν σοι. Είσήλθες είς
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την παγίδα τοΰ βίου καί έρρύσθη καθάπερ στρουθίον ή ψυχή σου. Έτέθιγ 
θλίψις έπί τόν νώτόν σου ίππηλατείν άσυνήθως βιαζομένου. Έπεβιβά- 
σθησαν φυλακές επί την κεφαλήν σου κατασκοποϋντες πότε βαρυθείς υπνώ
σεις εις θάνατον. Διήλθες διά ξηράς καί ύδατος καί έξηνέχθης εις αναψυ
χήν πνεύματος. Είσήλθες μετά χρόνους εν όλοκαυτώμασιν εις τά ίδια, άπέ- 
δωκας έν σιωπή τάς εΰχάς σου τφ Κυρίφ. Ό δέ Κύριος άπερ έλάλησε 
τό στόμα σου έν τή θλίψει σου καί διέστειλε τά χείλη σου διωχθέντος έδι- 
καίωσεν άποπληρώσας επί σόι' ου γάρ ώλιγώρησας έν παιδεία Κυρίου 
κατορθούμενος, οΰκ ειπας έν καρδία σου δεδικαίωμαι καί τί πάσχω, ούχ 
ήμαρτον, Κύριε, συ έγνως, ινάτι άπώσω με καί ίνατί σκυθρωπάζων πορεύ
ομαι έν τφ έκθλίβειν με τόν έχθρόν έν έξορία, άλλ’ εϊρηκας αντί τούτων· 
ως δ ’Ιώβ', ως τφ Κυρία) έδοξεν, ούτως καί έγένετο, εϊη τό δνομα 
Κυρίου εύλογημένον εις τούς αιώνας. Όταν ούν ή ύπερέχουσα πάντα νοΰν 
βουλή τοΰ θεοΰ τφ ίδίφ τόν Χρυσόστομον εύδόκησεν έπαναπαυθήναι 
θρόνφ, τότε δή τότε τής σωματικής αύτοϋ καί σεπτής άνακομιζομένης κι
βωτού έπεσε Δαγών δ Άζώτος, τούτέστιν δ ισχυρός καί πυργενής διάβολος- 
Δαγών γάρ ερμηνεύεται δ ισχυρός, Άζώτιος λέγεται πυρσοβολία, περί ου καί 
δ Κύριος έν Εύαγγελίοις έπίστωσεν ειπών- ούδείς δύναται τά σκεύη τοΰ 
πονηρού διαρπάσαι, εί μή πρώτον δέσει τόν ισχυρόν. Ό αυτός δέ καί έν τφ 
Ιώβ φησιν έν τραχήλφ αύτοΰ αύλίζεται δύναμις. Καί περί δέ τοΰ πυρός έν 

μέν τφ Εύαγγελίφ γέγραπται- εΐδον τόν Σατανάν ως αστραπήν πεσόντα έκ 
τοΰ ουρανού, έν δέ τφ Ίώβ έκ τοΰ στόματος αύτοΰ εκπορεύονται λαμπάδες 
καιόμεναι καί διαρριπτοΰνται έσχάραι πυρός, έκ δέ μυκτήρων αύτοΰ έκπο- 
ρεύεται καπνός καμίνου καί ή ψυχή αύτοΰ άνθρακες καί φλόξ έκ τοΰ στόματος 
αύτοΰ. Τούτου δή τοΰ Δαγών καί Άζωτίου διαβόλου ως έν τή τής διαθήκης 
πάλαι κιβωτφ, ούτως καί έν τή σαρκί ως κατοικιζομένη τοΰ Χρυσοστόμου 
κιβωτφ τής ίσχυρας άποπεπτωκότος έλπίδος τοΰ ισχυρού, έπλήγησαν αί γνώ- 
μαι τών φαυλισάντων άρπάγων, ήσχύνθησαν τά άσχήμονα χείλη τών αι
ρετικών καί άπεσώθη τή Κωνσταντινουπόλει τό λείψανον τής τοΰ Χρυ
σοστόμου σκηνής. Καί τή μέν ίσραηλιτική κιβωτφ χρυσού καρποφορία καί 
ζεύγος βοών συν καί άμάξη φόβφ καθυπηρέτησαν άναδιδομένη, τή δέ τοΰ 
πατρός ημών ένσάρκφ κιβωτφ άμαξαι πολλαί καί βόες περισσοί, άρματα 
λογικά καί νουνεχείς ίπποι καί έ'μφρονες ταύροι τή έκ πόλεως εις πόλιν 
καί αγρόν εις αγρούς διηκόνησαν τιμή αντί δώρων χρυσών, υμνωδίας καί 
ψαλμούς καί φώτα μεγάλα, στάσεις παννύχοος καί προπεμπτηρίους έντεύ- 
ξεις έν πόθφ προσήνεγκαν δορυφορίας. Ταΰτα τίς βαθύνων μή εϊπη άλη" 
θώς έν τή υπομονή αύτοΰ δ θεόφρων Χρυσόστομος έκτήσατο τή ψυχή

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:20:06 EEST - 3.236.241.27



58 K. I. Δυοβουνκότου—Κοσμά Βεσιίτωρος ανέκδοτα εγκώμια είς Χρυσόστομον.

αύτοΰ ; τον γάρ βίον αύτοΰ ωσεί τινα δυσήνιον βοϋν τή ζευνλτ] των εντο
λών έδάμασε τοΰ θεοΰ τον πανδαμάτορα καλούμενον χρόνον τοΐς τής καρ. 
τερίας ύποτραχηλώσας γυμνασίοις, δι’ δ μή φέρων βλέπειν τοΰτον ο Σα
τανάς πειρασμοΐς αυτόν έδοκίμασεν ύπτιώσαι καθώς και πάντας τους απ’ 
αίώνος αγίους. Είδε τον Άδάμ τιμηθέντα και έζήλωσεν δτι περ εις την 
εκείνου τιμήν ό άνθρωπος άντεισήχθη. Είδε τον Αβελ προ γεννήσεως 
άγαπηθέντα καί παρωξύνθη τοΰτον άδελφοκτονήσαι. Είδε την κτίσιν 
λατρεύουσαν τφ κτίστη, καί είδωλολατρείαν είσήγαγεν εν τφ κόσμφ. 
Είδε τούς ανθρώπους είς ουρανούς προσκαλούμενους καί πυργοποιίαν 
•ψκοδόμησε κατά τοΰ θεοϋ. Είδε τον Ίώβ θεοσεβή καί πειρασμφ τοΰτον 
•σαρκικής εταλαιπώρησε πληγής. Είδε τον ’Αβραάμ πιστεόσαντα τφ θεφ 
καί βαρβάρων επιδρομήν ώπλισε κατ’ αύτοΰ. Είδε τον Λώτ φιλόξενου καί 
αιμομιξίας τοΰτον έκάρωσε μεθύσματι. Είδε τάς εν τφ ’Ισαάκ υιοθεσίας 
καί τον 'Ισμαήλ άντιπαλαίειν αύτοΰ ταΐς εύτυχίαις έσπούδασεν. Είδε τάς 
εν τφ ’Ιακώβ κληρονομιάς καί τον Ήσαΰ μισαδέλφως ήγειρε κατ’ αύτοΰ. 
Είδε τον ’Ιωσήφ σώφρονα καί μοιχείας εξανήψε κατ’ αύτοΰ πυρκαϊάν. Είδε 
τον Μωυσήν άστεΐον παρά τφ θεφ καί τον σκληροκάρδιον τεθύμωκε Φαραώ. 
Είδε τον Σαμψών κριτήν δικαιοσύνης καί γυναικεία τοΰτον άνεΐλεν απάτη. 
Είδε τον Ήλίαν θεόπτην καί τήν Ίεζάβελ εθηρίωσεν εμμανώς κατ’ αύτοΰ. 
Είδε τον Δαβίδ μαρτυρούμενον υπό τοΰ θεοΰ καί διπλή τοΰτον κατε- 
πάλαισεν άμαρτίφ. Είδε τον Σολομώντα σοφόν καί ειδώλων αύτόν εμα- 
-θήτευσε τιμωρίφ. Είδε προφήτας καί μύστας καί σφαγάς αύτοϊς επινοεΐν 
σύν καί διωγμφ ού διέλιπεν. Είδε τον βαπτιστήν Ίωάννην θεόν τον 
Χριστόν είναι βοώντα καί θάνατον αύτοΰ κατωρχήσατο. Εΐδεν αποστόλους 
καί μάρτυρας καί θλίψεις αύτοϊς καί αναιρέσεις προξενεΐν ούκ επαύσατο 
πικρώς. 3ίδε καί τον μέγαν Χρυσόστομον κοινωφελίας χαριτωθέντα στόμα 
καί στόμα κατηγόρων εκίνησε κατ’ αύτοΰ. Φοβηθείς γάρ τό εύπειθές αύτοΰ 
προς άθέτησιν τών σατανικών έργων στόμα καί τήν άπληστου τοΰ αγίου 
προς ελεημοσύνην δεξιάν, χείλη δόλια καί λιβέλλους φαλσευμάτων έτεχνά- 
σατο κατ’ αύτοΰ- ού γάρ έφερε βαστάζειν, ήν ύπέμεινε, τήν διά τοΰ Χρυ
σοστόμου ζημίαν. "Οταν γάρ ό πατήρ διήνοιγε διδασκαλικώς τό στόμα, 
τά τοΰ διαβόλου κατεσκορπίζοντο βέλη, τά πάθη τούτου κατενεκροΰντο 
καί ή άδικος τούτου κατεκενοΰτο φαρέτρα. Έθεώρει τον Χρυσόστομον έλεη- 
μοσύνας διδόντα καί έπτώχεεεν οΰτοςτή δυναστεία βρύχων κατ’ αύτοΰ τούς 
δδόντας. Έώρα τοΰ Χρυσοστόμου τό βαλάντιον τή μεταδόσει μάλλον πλη- 
θυνόμενον καί τούς βόθρους εαυτού θρήνων έπικραίνετο. ’Επειδή γάρ ού- 
δέν μέγα ύπώπτευσεν δ πατήρ, ούδέ μικρόν άπεβάλετο, ού προς δικαί
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ους παρεσιώπα, ούχ αμαρτωλούς προσώχθιζεν. Έν πάσιν οΰν τοΐς συμβεβη- 
κοσιν αύτφ αφροσύνηςούκ έξήγαγε ρήματα, αλλά και τοΐς άπάγουσιν αυτόν 
εν εξορία ώς πρόβατον ήκολούθησεν ά'κακον και τοΐς άνακομίσασι τό τί- 
μιον αυτού λείψανον ώς ποιμήν συνεβάδισε καλώς χάριτι τού Κυρίου ημών 
Ιησού Χριστού φ ή δόξα και τό κράτος νΰν και άεί και εις τούς αιώνας 

τών αιώνων ’Αμήν.

Φυλ. 362β—367α.

Τον αύτοϋ Κοσμά Βεστίτωρος εις την ανακομιδήν τον λειιράνου τον 
Ιερόν και θείου Ίωάννον τον Χρυσοστόμου. Έγκώμιον 

δεύτερον. Ευλόγησον πάτερ.

Πάλιν ό Χρυσόστομος εις μνήμην δικαιοσύνης ετοιμότατος και πάλιν 
ίγώ προπέτης τών εγκωμίων αυτού διηγητής. Πάλιν ό χρυσός τού Χριστού 
τοΐς λόγοις υπατεύεται καταλάμπων και πάντες αντί χειρών τάς άκοάς 
υμών έξηπλώσατε. Πάλιν τό γάλα τής εκκλησιαστικής άμέλγεται ποίμνης 
κάγώ τό σκεύος προς επαίνων καταγγισμόν ύποτίθημι. Πάλιν τό μέλι τής 
διδασκαλικής τρυγάται γλυκύτητος κα'ι ού βαστάζει μου ή ψυχή τοΐς τούτου 
μή κατευφρανθήναι τερπνοΐς. Άγάλλου τοιγαροΰν βασιλεύουσα πόλις, 
εύφραίνου δικαίως ή χριστιανική κτίσις, σκίρτησον τής ίερωσύνης ή δόξα, 
εντεινε τής βασιλείας τό κράτος, κατευοδοΰ τών ανθρώπων ή σωτηρία δτι 
Κύριος έξ ουρανών διέκυψε σήμερον εν τώ άνακαλέσασθαι τού αδίκου τής 
φατρίας διωγμού τον μέγαν έν ιερεΰσι Χρυσόστομον, δπατς μή μωρανθή 
καθόλου στερούμενον τό τής θεοπνεύστου γνώσεως άλας, άλλ’ έν ά'ρτφ 
θώσιν ώς άπ’ αρχής τής ωφελίμου Γραφής τήν εκκλησίαν διατελεΐν. Τούτων 
,χάριν έπανήλθεν ή υδρία τής διδαχής καταχορτάζουσα καί ό καμψάκης 
τής έλεημοσύνης έπανάγεται μυστικώς καταπιαίνων και καν έδίψησαν προς 
ολίγον αί πηγαι τής έκκλησίας, αύθις έν αύταΐς δ τής σοφίας τού θεού 
ποταμός έπευλογεΐται Χρυσόστομος, ό διωχθεις τοπικώς και κατασκηνώσας 
οίκουμενικώς, δ άρπαγείς έξ ανθρώπων καί έκ τών Ιδίων καί απολαβών 
παρά τού θεού τά ίδια·, δ μόνος έκδημήσας καί μετά μυριάδων έπανα- 
κάμψας. Έξωρφανίσθη τών τέκνων καί τά τέκνα τά σπλάγχνα τού πατρός 
έξεζήτουν. Άφηρέθη τό ποίμνιον καί τά πρόβατα τού ποιμένος άνεκα- 
λοΰντο τήν φωνήν. Ο φιλόπτωχος άπηλάθη καί ή τής εύποιίας ένάρκωσε 
δεξιά. Ό λιμήν τής διορθώσεως συνεχώσθη καί ή τής μετάνοιας θάλασσα 
προς χρόνους τινάς κατεξηράνθη. "Ωσπερ γάρ τά τών αγίων μαρτύρων
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λείψανα μετά τελευτήν δυνασπκώτερα, ούτως και τό τοΰ Χρυσοστόμου 
σώμα περιφανέστερον μετά νέκρωσιν ό θεός άπειργάσατο και μετ’ έκβίω- 
σιν πλειόνων αυτόν εχαρίτωσέν εν άνθρώποις προς συνέσεως φωτισμόν? 
σοφίας σκορπισμόν, σεβάσματος αγιασμόν ου γάο τοσοϋτον ό χρυσός εις 
τόν τής γής εμπορεύεται κόσμον, όσον τοΰ πατρός ημών Χρυσοστόμου 
κατεσπαρμέναι τυγχάνουσιν αι βίβλοι. Έχρήν γάρ τόν χρυσεπώνυμον άγιον 
πλούτου ψυχικού διαθήκην τοΐς πνευματικοΐς αυτού τέκνοις εαυτόν καταλι- 
πεΐν- δθεν κα'ι θαυμάζων έξίσταμαι πώς τόν άναίτιον και καθαρόν εις πάντα 
αίτιολογήσαίτινες ουκ ενεδοίασαν παρανόμως. Πλήν έπειδάν καί τών τελείων 
άπτεται διαφόρως δ μώμος, ου δέον τών άτόπως πραχθέντων εις αυτόν 
λεπτολογήσαι τό κρυφός· έν ημέρα γάρ φησιν αγαθή αμνησία κακών. Θερα
πεύεται δε καί ό πατήρ ημών εν τούτω Χρυσόστομος, διότι προφάσει τών 
έναντιωθέντοιν αυτώ προσκαίρως λυπηθείς αιωνίως χαροποιηθή, επί καιρώ- 
άτιμασθείς άκηράτως τιμηθή, τής Ιπιγείου καθέδρας στερηθείς τώ ουρανίαν 
θρόνφ παρασταθή καί τόπον άμείψας Ικ τόπου τή τοΰ φωτός τών ζώντων 
κατοικήσει χώρα. Πώς γάρ ήν ενδεκτόν τόν ά'λλοις μνησικακίαν κηρυξαντα 
άδόκιμον πρόςτό οίκεϊον κήρυγμα καταφανήναι καί τόν αγαθόν σύμβουλον 
κακίας παράδειγμα χρηματίσαι, πώς δέ καί ταΐς ήδυτάταις αυτού παραινέσεσι 
χολής επέσμιγεν ανατροπήν, πώς δέ καί τφ ανθεί τών βιβλίων αύτοΰ παρα
φυάδας συνεφυτευεν άκανθών;Τοίνυν άμνησικακίαν πάντως αυτός έξασκήσας 
άμνησικακίας έμπλαστρον εαυτόν ήμΐν ΰπετυπωσεν είπών ναι περί νη
στείας καί ελεημοσύνης, άνθρωπε, προφασίζει πενίαν καί ασθένειαν, περί 
προσευχήςτήν ασχολίαν, περί μετάνοιας τόν πόνον, περί τής μνησικακίας ποία 
σοι προς θεόν αφορμή γενήσεται; Διό τοΐς παρανομοΰσι μή παρανομεΐν 
έδίδαξας, συγγνώμην τοΐς ήμαρτηκόσιν αυτώ τόν θεόν ικέτευσε παρασχεΐν- 
τό γάρ λύειν καί δεσμεΐν έπεξουσίως καί αυτός λαβών αντί τής έκδική- 
σεως τήν συγχώρησιν αΰτοΐς έπρέσβευσε φιλοτιμηθήναι, δ,τι περ έζήτει καί 
ήθελεν, επένευσεν δ Χριστός πληροΰντος καί τοΰ Χρυσοστόμου τά περί άμνη- 
σΐκακίας εντεταλμένα. Οί τρέμοντες γάρ φησι ρήμα Κυρίου είπατε αδελ
φοί καί τοΐς μισοΰσιν υμάς καί βδελλυσσομένοις, ΐνα τό δνομα τοΰ Κυρίου 
δοξασθή καί δφθή εν τή ευφροσύνη υμών, κάκεΐνοι αίσχυνθήσονται. "Ωσπερ 
ουν τοΐς φίλοις τοΰ Ίώβ συνεχώρησε δι’ αυτόν δ θεός άπερ διά τών λό* 
γων αυτών εις τό άλγος τών τραυμάτων προσέθηκαν τοΰ δικαίου, ούτως 
καί διά τήν τοΰ Χρυσοστόμου πατρός ημών ακακίαν τοΐς συκοφαντήσασιν 
αυτόν έγγράφως παρεχώρησεν δ τής ειρήνης Κύριος- ου γάρ άντέβη τοΐς 
άδικήσασιν αυτόν δ δίκαιος, άλλ’ ύπετάγη τή δοκιμασία καί ανοχή τοΰ 
θεοΰ μή παραζηλώσας τοΐς πονηρευσαμένοις κατ’ αύτοΰ. Εί γάρ έστέναζε

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:20:06 EEST - 3.236.241.27



K. I. Δυοβουνιώτου—Κοσμά Βεστίτωρος ανέκδοτα εγκώμια είς Χρυσόστομον. 61

περί αυτών, ήδΰνατο πεΐσαι τον Χριστόν αγγέλων αύτφ παραστήσαι λεγε
ώνας. Άλλα πώς εμιμεΐτο τον διδάσκαλον αυτού Χριστόν φαπιζόμενον και 
μή όργιζόμενον,, σταυρούμενον καί άνεχόμενον ; ή πώς είχεν δ τής υπο
μονής αύτόύ πληρωθήναι μισθός; Έστέναξε δή και έπεισε τούς μέν τών 
λυπησάντων αυτόν καί προ θανάτου, τούς δέ καί έτι ζώντας, δτι περ ούκ 
ήρεσε θεφ ή προσενεχθεΐσα τούτφ συσκευή καί δτι άπ’ αρχής ευάρεστος 
δούλος υπήρχε τού Χριστού καί μετά τελευτήν φίλος γνήσιος τού θεού ως 
δεδοξασμένος εξ αυτού καί παρρησίας άφάτου καταξιωθείς εϊς αυτόν. Καί τά 
περί τούτου πιστώσομεν άπερ !π’ αλήθειας ήκούσαμεν καί αι χεΐρες ημών 
εψηλάφησαν τή άναγνώσει. Κατά τον καιρόν τού διωγμού τού πατρός ημών 
θεόφρονος Χρυσοστόμου εγένοντο δύο θεοφιλείς αδελφοί οί άμφότεροι 
καί Ιπίσκοποι, ό μέν Άδελφιός καλούμενος, ό δέ Παύλος λεγόμενος, καί 
τοΐςδε ήν αδελφή Μαρία τό δνομα, διάκονος κεχειροτονημένη, γυνή πάνυ 
θεοσεβής καί ευλαβής. Ό ούν ταύτης αδελφός Άδελφιός, δ καί Ιπίσκοπος 
γεγονώς Κουκουσοΰ, μιας τής πρώτης τών ’Αρμενίων επαρχίας πόλεως, εξ- 
ηγήσατο λέγων ούτως δή ρητώς· δταν δ Ιπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως 
Ιωάννης δ Χρυσόστομος είς Κουκουσόν εξωρίσθη, είς τον οίκον ημών 
παρερχόμενος έ'μεινεν. Έκ τούτου ούν πολλήν παρρ'ησίαν καί αγάπην ε'σχο- 
μεν προς αυτόν. "Ελεγε δέ δτι δταν δ μακάριος ’Ιωάννης ετελεύτησεν εν 
τη εξορία, λύπην είχον άφατον δτι περ δ τοιοϋτος άνήρ καί τής οικου
μένης διδάσκαλος, δ τοϊς λόγοις εύφραίνων τήν εκκλησίαν τού χίεοΰ, έξω 
τού ίδιου Ικοιμήθη θρόνου. Έδεόμην ούν, φησι, τού θεού μετά πολλών 
δακρύων, ινα δείξη μοι αυτόν εν ποία καταστάσει εστί καί εί μετά πατρι- 
αρχών έτάγη. ’Επί πολύν ούν χρόνον τούτο προσευξάμενος εν μιφ γίνομαι 
εν έκστάσει καί θεωρώ ά'νδρα πάνυ ευειδή κρατήσαντά με τής δεξιάς μου 
χειρός, δστις καί άπαγαγών με είς τόπον λαμπρόν καί υπερένδοξον εδεί- 
κνυέ μοι τούς μεγάλους τής εκκλησίας διδασκάλους. Έγά> δέ, φησι, περι- 
ριεσκόπουν ΐδειν δν κατεπιθυμίως είχον, τον εμόν Ίαιάννην τον αγαπητόν. 
"Οταν ούν έδειξέ μοι πάντας καί ενός έκάστου τό ίδιον δνομα είπε, κρα- 
τήσας πάλιν τής χειρός μου εξήγαγέ με έξω. Έγώ δέ .λελυπημένος ήκολού- 
θουν αύτώ μή εωρακώς μετά τών πατέρων τον μακάριον Ίωάννην. 'Ως 
ούν έξηρχόμην, δ εφεστώς τή θύρα κατασχών με λέγει μοι’ τί έχεις, τί λυπή; 
Εμού δέ μή άποκριθέντος αύτφ, πάλιν λέγει μοι- ούδείς εισερχόμενος !ν- 
ταΰθα λυπούμενος εξέρχεται. Τότε λέγω αύτφ- αύτη μοί εστιν ή λύπη δτι 
τον έμόν προσφιλέστατον Ίωάννην, τον επίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως, 
ούχ εώρακα μετά τών άλλων. Ό δέ πάλιν λέγει μοι’ Ίωάννην, τον τής 
μετάνοιας λέγεις; Λέγω αύτφ ναί. Ό δέ άποκριθείς λέγει μοι- άνθρωπος
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Ικεϊνον εν σαρκί ών ίδεϊν ού δύναται' εκεί γάρ παρίσταται, δπου ό θρόνος 
έστίν ό βασιλικός. Ταύτην την οπτασίαν ό φιλομαθής κειμένην ευροι εν 
τή τοϋ νέου παραδείσου βίβλφ. "Οπως δέ κμί φήμην άκαιρον εν τισι των 
άφρονούντων έξάρω, προσθήσομαι και τάδε' φασί τινας τφ Χρυσοστόμφ 
τό δοκεΐν χαριζόμενοι, Έπιφανίφ, τω μεγάλφ πατρι και τής νήσου τών 
Κυπρίων ιεράρχη, τον άγιον μηνιάσαι Χρυσόστομον, άτε δή τοΰ θεόφρο- 
νος Έπιφανίου τή εξορία τούτου συναινέσαντος, δπερ ψευδές και μει- 
ρακισμός κατά τό γεγραμμένον αύλούντων εν αγορά καί οίκος εν άμμφ 
κτιζόμενος. Πώς γάρ ό τω Χρυσοστόμφ προφητεύσας αγαθά, τω τουτου 
διωγμφ συνεψηφίζετο; Τουναντίον μέν γάρ και άντέστη πολλά τή Ευδοξία 
είρηκώς προς αύτήν τοιαϋτα- θεός σοι τό κράτος έδωρήσατο, ανθρώπων 
άρχεις, Ευδοξία, θεός δέ καί σου μετά πάντων κατάρχει. Έάν ούν δι’ οί- 
κείαν υβριν άγανακτής, άφες τό σόν πάθος σε έκδικεΐν, εί δέ πίστεως χά- 
ριν καταβοάς τοϋ άνδρός, άκουσώμεθα άμφοτέρων υμών τάς αντιρρήσεις. 
Εί δέ βούλει μή πεισθήναι, σκόπει τί ποιείς. ’Αθώος έγώ τής προς τον αν- 
θρωπον κατακρίσεως. Τουτοις μή άρεσθείσης τής βασιλίσσης, αλλά και 
μάλλον έξαναφθείσης και τούς ναούς τών ειδώλων άνοίγειν έπομοσαμένης 
βύσας Έπιφάνιος τά ώτα και σπουδή τό παλάτιον έγκαταλείψας άσυντάκτως 
ούτως εκ τής βασιλίσσης άνεχώρησεν. Εϊπάτωσαν ούν ήμΐν οί μεμψολόγοι πώς 
ό τφ Χρυσοστόμφ δεδηλωκώς Έπιφάνιος' ’Ιωάννη άθλητά δέρου καί νίκα, 
ούμή ΐδης τήν εξορίαν σου, συνήγορος τής εξορίας εγένετο τοϋ Χρυσοστόμου; 
Καί εί μή διεγίνωσκε πάλιν άδικεΐσθαι τον δίκαιον, πώς τά μή προβαί- 
νοντα τοΰτφ προέμήνυε διορατικώς; Καί εί μή διά τοΰ δέρεσθαι καί 
άθλεΐν νικάν έψυχαγώγει τον Χρυσόστομον, πώς δι’ επάθλων υπομονής 
προσδοκίας άγαθάς έχειν αυτόν έδικαίου; Εί γάρ ούκ αθώος τοΰ εγκλή
ματος ύπήρχεν, ουδέ σύμβουλος μακροθυμίας ετύγχανε τφ όσίφ Φιλίας' 
τοιγαροΰν συνάλγημα τό δήλωμα καί ελπίδων οσίων τό προφήτευμα' ού 
γάρ λυπουμένου τά καλά προεπαγγέλματα, ούκ έχθροΰ τά αγαθά προ- 
μηνΰματα, άλλ” έκβάσεως έλπίδος ευαγγέλια, τούτέστιν ούκ έπιχαρώσι τή 
έξορίφ σου οί διώκται τής εύσεβοΰς πολιτείας σου, ούκ ΐδης ταύτην καί 
ού μή θλιβής Ιξ αύτής. Τό δέρου καί νικάς, τί δ’ αν έτερόν εστιν, εί 
μή βάστασον πληττόμενος- ως μάρτυς γάρ θεοϋ στεφανωθήση νικών. Καί 
πώς ό άθλητήν καί νικητήν τον Χρυσόστομον καλέσας τή τούτου συνευ- 
δόκησεν έξορίςι, διότι προεγίνωσκεν Έπιφάνιος εκ πνεύματος αγίου τά 
μέλλοντα τφ Χρυσοστόμφ συμβαίνειν. "Ενθεν προς άντίχαριν ώσπερ προ
φητείας καί ού θλίψεως άνθομοίωσιν καί ό Χρυσόστομος δεδήλωκεν Επι- 
φανίφ· ουδέ σύ φησιν Έπιφάνιε τον θρόνον σου θεωρείς. ’Ιδού πώς καί
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παρ’ άλλου τής δυναμεως τό άντάλληλον τής προφητείας έβεβαιώθη. Και 
γάρ και οΐ τά ετέρων προλέγοντες εαυτών γεγόνασιν ενδεείς, δπως καί 
άλλήλοις άμφότεροι δεξιοί καταστώσιν οί άγιοι καί καθά γέγραπται πνεύ
ματα προφητών προφήταις ΰποταγώσι'. Άρα δη λέγειν Έπιφάνιον ουκ 
ατοπον αγίου τοιουτου διωγμφ συγκοινωνήσαι; Έπιφάνιον λέγω τον 
άνθρωπον τοϋ θεοϋ καί θαυματουργόν μέγαν, τον έκλάμψαντα πολιτείφ 
χρηστή καί λόγοις τε καί εργοις καί δόγμασι δυνατόν, τον δαιμόνων καί 
νόσων φυγαδευτήν, τόν την ορθόδοξον πίστιν έξ αιρετικών στομάτων ίοβο- 
λίας άσφαλώς κυρώσαντα, φόβον τε θεοϋ καί αγάπην καί κρίσεως ενδοι
ασμόν έχειν έκδιδάξαντα. Ό τών τοιούτων κατορθωτής άλλότριον ουκ 
άναδέχεται κρίμα. Καί τοσοϋτον αληθές τό λεγόμενον δτι περ άποπλεύσας 
Κωνσταντινουπόλεως ό θεουργός Έπιφάνιος, καταλαβών εν Άνδριάκη, τή. 
πόλει τής Λυκίας, προς τό τέλος τοΰ τιμίου αυτού καταφθάσας θανάτου 
εν ημέρα Κυριακή μετά την θείαν καί μυσταγωγόν λειτουργίαν λέγει τοΐς 
εαυτού μαθηταΐς άνελθών έν τφ πλοίφ παρόντος έκεϊ καί τοΰ επισκόπου 
Μύρων τεκνία μου νΰν ή προφητεία τοΰ αδελφού μου πληρωθήσετα» 
Ίωάννου- σήμερον γάρ ενταύθα τελευτήσω. Είδες πώς ως έκ προφήτου τά 
ρήματα τοΰ Χρυσοστόμου δεξάμενος αληθή ταΰτα δημοσιεύσας έκύρωσε; 
Πάντως δέ καί ό Χρυσόστομος τήν εις αυτόν τοϋ Έπιφανίου προφητείαν 
τή ώρα τής έκβιώσεως αυτού πεφανέρωκεν έπιμνησθείς. Ταΰτα μικρόν επε- 
ξεργασάμην δεΐξαι βουλόμενος μηδέ τοΐς πταίσασιν αύτώ μνησικακήσαι τόν 
Χρυσόστομον, μηδέ τοΐς άνεγκλήτοις λέγειν άδιαφορήσαι τό συνολον. Έπεί 
καί Κυρίλλου, τοΰ έν άγίοις πατρός ημών καί αρχιεπισκόπου γενομένου 
’Αλεξάνδρειάς, χάριν τώ ϊδίφ νέμοντος θείφ Θεοφίλφ καί πάπα προ αυτού 
τής αυτής ’Αλεξανδρείας χρηματίσαντι μητροπόλεως άποκήρυκτον ποιήσαν· 
τος πρός ολίγον τόν Χρυσόστομον φαίνεται καθ’ ύπνον ίδειν δτι περ άμα 
τή Θεοιόκφ συνήν περιπατών έν τόπω μεγάλου φωτός ό Χρυσόστομος, 
δς ίδών τόν Κύριλλον έκεϊσε σπουδαίως είσελθόντα κωλύει τούτον πρός 
τά παρέσω πλησιάσαι έπεγκαλών δι’ αυτόν τή Θεοτόκφ καί λέγων ναί 
Θεοφίλφ δώμεν δτι έπταισα ως έν ζώσι τώ έτι ζώντι προσοχθίσας, 
Κυρίλλφ δέ μηδέν ήμαρτηκώς διατί παρ’ αυτού μετά θάνατον μάτην 
έχθραίνομαι, δν ουδέ τεθέαμαι, ούτε μην έξ αυτού κατά τήν πρόσκαιρον έωρά- 
θην ζωήν; Έπί πολύ δέ καταβοώντος αυτού μεσιτεϋσαι τούτοις τήν Θε
οτόκον είποΰσαν τφ Χρυστόμφ' μή λυποϋ πρός Κύριλλον δι’ έμέ,έμοί χαρί
ζει Κυρίλλφ φιλούμενος, έ'ργον δτι καλόν είργάσατο είς έμέ, τόν υβριστήν 
μου καταισχύνας Νεστόριον κεκοπιακώς πολλά διά τό μεγαλΰναι καί κρα- 
τήσαι τό δνομά μου. Ταύτην θεασάμενος τήν όπτασίαν ό αοίδιμος Κύ-
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•ριλλος παρευθύς κοινωνεΐ κατά ψυχήν, πίστιν και άνάμνησιν έν δλαις ταΐς 
δπ' αυτόν έκκλησίαις τφ Χρυσοστόμφ πατρί και από τότε μή μόνον καί 
αυτόν συν δλφ τφ κόσμφ Χρυσόστομον προσαγορεύειν τον δσιον, άλλα 
*αί χρήσεων αΰτώ έπιμνησθήναι διαφόρων, προσμαρτυρουσών τοΐς ύπ’ 
αΰτοϋ πίστεως έκτεθεΐσιν εν τε τφ βιβλίφ, τφ έπικληθέντι θησαυρφ, είϊα 
καί εν τφ πρώτφ λόγφ, τφ προς τάς βασιλίδας ΰπ’ αΰτοϋ τοϋ αγίου 
λεχθέντι Κυρίλλου. Λοιπόν δε καί δι’ ών την εν Χαλκηδόνι φέρει μνη- 
μονευσας μακαριστικώς σύνοδον εκδηλώσει τοϋ μεγάλου Κυρίλλου προς 
τον οικουμενικόν ημών διδάσκαλον καί πατέρα Χρυσόστομον άγαπητική 
καί όμόφρων οίκείωσις1 όντως γάρ καί έν τούτφ την δόξαν έδει τοϋ θεού 
φανερωθήναι τού μίαν είναι σύμπνοιαν Ίωάννου καί Κυρίλλου των 
θεοφθόγγων φωστήρων. Ούτως μεν ούτως τά περιττής μνησικακίας είρήσθω 
τοϋ Χρυσοστόμου καί μακάριος αληθώς καί προ θανάτου καί μετά θάνα
τον ό άγιος καί έτι καθ’ υπερβολήν τρισμακάριστος εν τη δευτέρφ τοϋ 
Χρίστου φανή παρουσίφ δτι περ επικερδής κληρονομιά τοΐς άνθρώποις ή 
πολυποίκιλος τής σοφίας αΰτοϋ κατελείφθη διδαχή, τά χείλη τούτου τά 
άγια, τά λαλοϋντα μέχρι τής συντέλειας τοϋ αίώνος τήν κατά τών ψυχι
κών παθών καί σαρκικών μολυσμών ίατρείαν, τήν έξ δλων τών αμαρτιών 
επιστροφήν καί κατά πάντων τών αιρετικών ραγδαιοτάτην βροντήν, τον 
υπέρ λόγον αγωνιστήν καί υπέρ νοϋν κατορθωτήν, τον υπέρ φύσιν εγκρατή 
καί υπέρ άσκησιν κοπιαστήν, τον πατριάρχην κατά τό πράγμα καί μοναχόν 
κατά τό πνεύμα καί ιερέα κατά τήν τάξιν, τον άκοίμητον τής προσευχής 
οφθαλμόν, τον άοκνον τής είρηνοποιΐας πόδα καί άσιώπητον τής νουθε
σίας στόμα· οΰ γάρ άπέγνω ποτέ τίνος, άλλ’ έκαστον σώζεσθαι διαβεβαι- 
ούμενος τή θύρα κρούειν τοϋ θεού διά παντός προέτρεπε παρακαλών. Τί 
γάρ είχεν, δ οΰκ έ'λαβε παρά θεοϋ, δ κολακευτής πατήρ, ό μειλίχιος άρχι- 
ερεύς, ό μελλίρρντος φθόγγος, ό διδακτικός λόγος, ή ανυπόκριτος αγάπη, 
<5 εγγυητής τής μετάνοιας, ή έλεήμων ίλαρότης, δ συνασθενής τών άσθε- 
νούντων, τό κοινόν τής συμπάθειας τραύμα, δ παιδεύων ϊαματικώς καί 
ελέγχων είρηνικώς, δ ηθικώς νουθετών καί εΰπειθώς επανορθών, δ παιδα
γωγών πατρικώς καί οίκειοπαθών συμφυώς, δ τών ζώντων εν παραινέσει 
μεριμνητής καί τών νεκρών έν έλεημοσύναις άντιλήπτωρ; ’Αλλά πολλά 
λέγειν έχων περί αΰτοϋ άρκοϋμαι τά γεγραμμένα δι’ αΰτόν καί πάλιν 
παραθέσθαι τοΐς έγκωμίοις. Εΰρον καί είδον καί άνέγνων ούτως έ'χοντος 
τοϋ ρητοϋ· έ'λεγον περί τοϋ Ίωάννου Κωνσταντινουπόλεως τοϋ άξίως καί 
δικαίως κληθέντος Χρυσοστόμου διά τό τοϋ διδασκαλικοϋ άρρύπωτον καί 
τίμιον καί καθαρόν καί διαυγές δτι άφ’ οΰ περ τό σωτήριον έ'λαβε βάπτι-
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«μα οΰτε ώμοσεν οΰτε τινά ώρκισεν, οΰτ5 έψεύσατο οΰτε τινά κατηράσατο, 
-ούτε ευτράπελα έλάλησεν οΰτε μην εύτραπελοΰντων ήνέοχετο. Διά τοι ταΰτα 
*αί εν όφθαλμοΐς αφρόνων τεθνάναι κατά τό γεγραμμένον νομίζεται. Ζή 
τφ θεφ καί εν ειρήνη δ τόπος αύτοΰ καί δ συρραφείς κατ αύτοΰ φθόνος 
στέφος αύτφ σωτηρίας άμάραντον Ιπλεξεν. Ει γάρ καί κάτω θρόνος ανο

μίας κατ' αΰτοϋ προετέθη, άνω θεός δι’ αυτόν έφθέγγετο μη άπτεσθαι 
τοΰ χριστού μου καί εν τφ θεράποντί μου μη πονηρεύεσθαι Χρυσοστόμφ 
καί εί κάτω συνέδρων κατ’ αυτού ματαιότητος εκραζεν άρωμεν άφ’ ημών 
τον δίκαιον δτι δύσχρηστος ήμΐν έστιν, άνο>θεν δ θεός ως επί τού Ίώβ 
Ύοητώς προς αυτόν διελέγετο' θάρσει, Χρυσόστομε, ή κρίσις σου μετά ικα
νού κριθήσεται, σύ δέ- μη άποποιοΰ τό κρΐμά μου, μηδέ πάλιν οΐου με 
•άλλως σοι κεχρηματικέναι, εί μη, ϊνα φανής δίκαιος, δπως σε δίκαιον έμοί 
προγινωσκόμενον είναι δίκαιόν σε καί παρά πάσιν τυγχάνειν φανερώσω· 
δθεν απ’ άρτι λαληθήσεται έν δλφ τφ κόσμφ ή ευσεβής δικαιοσύνη σου 
•μένουσα καί διαμένουσιι καί τιμώμενη νύν καί αεί καί εις τους αιώνας 
των αιώνων ’Αμήν.

Φυλ. 367α—370β

f Κοσμά Βεστίτωρος είς την ανακομιδήν τον λειψάνου τον ιερόν και 

θείου , Ιωάνναν του Χρυσοστόμου. Ευλόγησαν πάτερ.

Σήμερον ή τού όνειδισθέντος διά Χριστόν παγκόσμιος έπιτελεΐται παν- 
ήγυρις. Σήμερον ή τού εύσεβώς ζήσαντος καί διωχθέντος ασεβώς εορτάζεται 
ΐκδίκησις. Σήμερον δ διά ζήλον δικαιοσύνης έξορισθείς πατριάρχης προς τον 
ίδιον καί άποστολικόν άνεκλήθη θρόνον, φτινι πάσαι αί τών ανθρώπων 
πατριαί χρεωστούσι δόξαν καί τιμήν άναπέμψαι, δόξαν έν δνόματι αύτοΰ καί 
προσκύνησιν εν αυλή αγία αύτοΰ, μεθ’ ών κάγώ τάς τών ύμνων άρας θυσίας 
εις τά τών αρετών τού πατρός είσπορεύομαι βάθη τον δνειδισμόν αύτοΰ 
τιμών, δτι διά τον Χριστόν εξουθενίσθη, δτι μακαριστός δ τοιούτος' αληθώς 
γάρ ψυχωφελής ή τούτου διήγησις καί ή τούτου πάλιν άνάμνησις ως εύχής 
επιτυχία, προς δν έν δίψη δράμωμεν καί μάλιστα σήμερον δτι περ αγαθόν 
τοΐςτούτου προσέχειν έγκωμίοις καί έπεύχεσθαι διά παντός άξιους ημάς τών 
-αρετών αύτοΰ καί διδαχών άναδειχθήναι, δν δ θεός σκεύος δεύτερον άποστο- 
λικής είς περιουσιασμόν εαυτώ καί καλλονήν ίερωσύνης άνεπιλήπτου δικαίως 
έκλεξάμενος έκ πολλών κλητών αντί πολλών έκλεκτών ποιμένα κοσμικών λαών 
προεχειρίσατο. Ούκ ένέδωκε γάρ ποτέ βρύων τά λόγια Κυρίου, ώστε τήν σή
μερον αύτοΰ διδασκαλίαν τή αΰριον προστιθεμένην προσομιλίφ τών άκροα*

5
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τών αυτοί) καταγεμίζειν τα ώτα· περισπώμενοι γάρ περί την πολλήν τών 
δμβρων αύτοΰ φωνήν ούκ έφθανον τόν χθες αύτοϋ καταγγίσαι τής διδα

χής ύετόν καί ή τής αΰριον τοϋ στόματος αυτού κατεθαλάσσιζε δρόσος* 
Άλλα γε καί τού κόσμου τούτου μεταστάς τής παροικίας ήσυχαζόντων 
αύτοΰ τών χρυσοσταλάκτων χειλέων ώφθησαν καί μάλλον είπεΐν άνα- 
πλεώτεραι τών σοφών αύτοϋ λόγων αί πηγαί καί άνεκαλύφθησαν τά θε
μέλια τής τερπνής αύτοϋ γλώσσης καί έπληθύνθησαν άβυσσοι τών διδα
χών αύτοΰ καί αϊ βίβλοι τούτων ούκ έσμικρύνθησαν μή μέτροις άριθμού- 
μεναι ψήφου, αλλ’ εις συμμετρίαν σωρευόμεναι πλήθους. Καί διά τούτο 
θαυμαστός έν σώματι δτι περ ού μετρητός εν συγγράμμασι, καί διά τοΰτο 

γλυκύς εν εξηγήσει δτι περ εύφραδής έν παραινέσει. Ό μετρών τοϋ Χρυ
σοστόμου πονήματα έξαριθμήσει καί τής θαλάσσης τά κύματα, αλλ’ δσα 
καν σύναξη, τοσαΰτα παρεάσει, καί τοϋ σωρευομένου μέτρου ύπερανέξει τό 
άσύλλεκτον πλήθος, δμοιούμενος έν τούτω τφ άφερεπόνως, ως λόγος ποτέ, 
τά τής θαλάσσης έπιτηδεύσαντι μετρήσαι κυματοκύλιστα ρείθρα, δς δταν 
πολλά διήλθε μετρών, φυρείς την ψήφον, προς την ε'ναρξιν τής ματαιοπο- 
νίας πάλιν ύποστρέψας προς τό ανύπαρκτον τής έγχειρήσεως τόν νοϋν έν- 

ησχόλει τόν ίδιον, τοιοϋτος ό τάς τοϋ Χρυσοστόμου σχολάζων ένθηκεϋσαι 
νομισθήσεται βίβλους, δν τρόπον καί τινες, ως λόγος, τετρακισχιλίας όκτακο- 
σίας αύτοΰ συναγαγόντες βίβλους περί τών λοιπών αύτοϋ ήτονήκασιν έκδοϋναι. 
Ούκ άπεικός γάρ λέγειν περί αύτοΰ' έξήλθεν ύδωρ έκ πέτρας χρυσοτμήτου 
φλεβός καί έπότισε χρυσοστομικής διδασκαλίας καί έκλήθησαν ·αί συναγω- 

γαί τών λόγων αύτοϋ δεξαμεναί θαλασσών καί αί βίβλοι τών πόνων αύτοϋ 
ωκεανοί σοφίας κυκλοϋσαι πάσαν την ύπ’ ουρανόν. Καί γάρ ως δ χρυσός 
έν ύπατεία ριπτόμενος τάς χεΐρας τών ανθρώπων διαπετάζεσθαι προς αύτόν 
παρασκευάζει καί τούς οφθαλμούς εις αύτόν άναβλεφαρίζειν άναγκάζεφ 
έ'τι δέ καί τά χείλη κεχηνότα προς τά ριπτόμενα ποιεί, τοιαύτη καί ή τοϋ 
Χρυσοστόμου πατρός ομιλία, δτι πάς ό άκούων τών θεοπνεύστων αύτοϋ 
ρημάτων ως χρυσόν τόν έξ αύτών περιπτύσσεται πλοϋτον. Άμέλει τινές 
έπί τών διιππευσάντων καιρών κληρικοί καί τών ωκεανικών υπάρχοντες 
διατριβών προφάσει τινών έκκλησιαστικών παραδόσεων καί τής τοϋ πασχα- 

λίου τελείας καί άκριβοΰς καταλήψεως την βασιλίδα καταλαβόντες πόλιν τφ· 
ταύτης πατριάρχη έμφανισθέντες τηνικαϋτα πόθεν τε καί τίνος χάριν ήκειν 
έρωτηθέντες, τόν ώκεανικόν, έ'φησαν, οικεΐν κόλπον, καί την αιτίαν δι’ ήν παρ- 

εγένοντο σαφώς διεξήλθον. Τοϋ πατριάρχου πάλιν αύτούς προσερωτήσαντος 
ποίαις τής Γραφής οί τών έκεΐσε σχολάζουσι βίβλοις, τφ Εύαγγελίω καί 
τφ Άποστόλω χράσθαι μόνοις άπελογίσαντο. Αύθις τοϋ πατριάρχου και.
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ποίαις, φασίν, είρηκότος προς αυτούς πατέρων παρ’ ύμΐν καί διδασκάλων 
έκδόσεσιν, έν καί μόνον βιβλίον είναι παρ’ αύτοΐς άπεκρίναντο, Ίωάννου 

τοΰ λεγομένου Χρυσοστόμου, δι’ ού πολλής ώφελείας συνέθεντο καθ’ ημέ
ραν πληροΰσθαι καί την μέν εκκλησίαν ώς έν τινι τουτφ μονογενεΐ κατευ- 

φραίνεσθαι τέκνφ,χόν δέ λαόν ως έν τινι τουτφ μονοφεγγεΐ καταλάμπεσθαι 
όφθαλμώ, ειναί τε παρά πάσιν επιθυμητόν χό τοιοΰτον βιβλίον παρ’ άλλου 

καί άλλου καθ’ έκάσχην έμπόθως μεταγραφόμενον, καθάπερ τινά σπόρον 
προς επικαρπίαν καρδιών έμπονουμενον καί βότρυν ευφραντικόν χερσίν 

έκθλιβόμενον καί μελιφθόγγως άκοαϊς έκχρυγώμενον καί άλας ευαγγελι
κών γλωσσών λογιξόμενον γεόσει καί γάλα θρεπτικόν άποστολικώς άμελ- 

γόμενον καί ώς επί πέτρας οικοδομεΐν διά τής χοϋ χοιοΰχου βιβλίου στη- 
ρίζεσθαι διδαχής. Όρφς, ώ άνθρωπε, πώς καί έν τφ κυκλοϋντι την γην 
ώκεανφ ή χάρις τών χειλέων τοΰ Χρυσοσχόμου πατρός κατεξεχΰθη ; Όρας 
πώς καί δ πολύς έν ύδασιν ωκεανός τής πηγής προσεδεήθη τοΰ αγίου; Όρφς 
πώς καί ή άλμη τών ωκεανικών ύδάτων τφ μέλιτι καχεγλυκάνθη τοΰ Χρυ

σοστόμου ; 'Οράςπώς καί χά χοσαΰχα συστήματα τών πελαγών την τοΰ οσίου 
δεδιψήκασι γνώσιν; Είδες πώς μέχρι τών περάτων τής οικουμένης τό κοι

νωφελές στόμα διήλθε τοΰ δικαίου φθεγγόμενον; Είδες πώς ό Παύλος μέ
χρι τοΰ ’Ιλλυρικού καί 6 Χρυσόστομος έως τού ωκεανού γέγονε κήρυξ ; "Ον 
γάρ τρόπον μία τού αποστόλου βίβλος πάντα τά προς σωτηρίαν περι- 
έσφιγξεν άνθρώποις, ουχως είπεΐν μία καί τού Χρυσοστόμου βίβλος τούς 
έν ώκεανφ κατοικούντας ισχυσε θεοσεβήσαι. Δεινόν, ώς δ λόγος, τό ύδωρ 
τού ώκεανοΰ κοχλάζον τή υπερβολή τής θέρμη; βιοφέρει, δ λόγος τού 
Χρυσοστόμου προς πόθον ακοής ώτίου τούς έν τφ ώκεανφ διάγονχας έξ- 
έκαυσε φωτισχικώς1 ού γάρ μόνον αύτοΐς ήμερινός φωστήρ έγεγόνει, αλλά 
καί νυκτερινός έχρημάτισεν ήλιος απ’ άκρου τοΰ ούρανού την έξοδον τής 
διδασκαλίας άκτινοβολών καί τό κατάντημα τού στόμαχος αύτοΰ εως άκρου 
τού ούρανού καχαλάμπων ού τής ψυχοιφελοΰς θερμασίας καί οί τον ωκεα
νόν οίκούνχες ούκ άπεκρΐίβησαν λαοί, περί ού πρόσφορον λέγειν δ νυμφίος 
τής έκκλησιαστικής πασχάδος ήλιος καί γίγας άγαλλόμενος έν στομάχι τού 

δρόμου τών έντολών τού Χριστού, δ έν τφ παραδείσφ σήμερον τοΰ άπο- 
σχολικοΰ ναού χό σκήνωμα θέμενος εαυτού, έπιστρέφων ψυχάς, ό έν μαρ
τυρία τής πίστεως σοφίζων νηπίους τής ορθοδοξίας τά δόγματα, δ τοΐς δι- 

καιώμασι Κυρίου τάς εύθείας προς αύτόν έν προσδοκία τών μελλόντων 
εύφραίνων καρδίας, δ χαΐς ένχολαΐς τού Κυρίου οφθαλμών χηλαυγίζων διά
νοιας, δ χόν φόβον τού Κυρίου άγνώς διδάξας διαμένειν, ό χά κρίμαχα 
Κυρίου αληθινά πισχοφορήσας ύπάρχειν καί χαΰτα παρεγγυών φοβεΐσθαι,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:20:06 EEST - 3.236.241.27



68 K. I. Δυοβουνιώτου - Κοσμά Βεστίτωρος ανέκδοτα εγκώμια είς Χρυσόστομον.

δ επιθυμητός υπέρ χρυσίον και λίθον τίμιον πολύν καί γλυκύτερος υπέρ 
μέλι παί κηρίον διδάσκαλος. Τοίνυν τα εις αυτόν πραχθέντα παραπτώματα 
τις συνήσει; Όταν γάρ ένομίσθη παρά των εχθρών αΰτοΰ κατακυριευθή- 
ναι, τότε και μάλλον άνυψώθη παρά τοΰ θεοΰ καί καθαρισθέν τών άνομη- 
σάντων εις αυτόν διά κενών εγκλημάτων μείζω τούτου τό όνομα'μετά θά 
νατον έγνωρίσθη. ’Αλλά καί έ'σονται μέχρι συντέλειας τοΰ αίώνος είς ευ

δοκίαν κατανύξεως το λόγια τοΰ στόματος αυτοΰ καί ή μελέτη τής καρδίας 
αυτοΰ ενώπιον τών ( /θρώπων διά παντός δτι καί βοηθός ευφρόσυνης καί 

λυτρωτής ραθυμίας καί παρεγγυητής μετάνοιας πάσιν. εγένετο θεοπαρό- 
χως· ήράσθη γάρ Κύριος τοΐς λόγοις αυτοΰ, ηΰφράνθη τοΐς έ'ργοις αυτοΰ, 
κατεδόξασε την έν τφ κόσμφ ζωήν αυτοΰ, ύπερανεβίβασε τήν μετεκβιώσει 
τελευτήν αυτοΰ, έδοκίμασεν αυτόν επί ψευδομαρτύρων αντιλογίας, εδυνά- 

μωσε ιόν και’ αυτοΰ φατριασμόν, διό πρόσφορα καί ταΰτα λέγειν- εχθρός 
ωνείδισε τον Κύριον, ένεκεν οΰ ωνείδισε τον Χρυσόστομον Κυρίου. Λαός 
ά'φρων παρώξυνε τό όνομα αυτοΰ χάριν δι’ ών έλογίσαντο κατά τοΰ ήγα- 
πημένου μεγάλως υπό τοΰ θεοΰ. Είπαν τά χείλη ημών παρ’ ήμϊν έστι, 
τίς εκζητήσει; Ώ τοΰ φθόνου, ώ τοΰ μίσους, ώ τής αδίκου μανίας. ’Αλη
θώς κατά τό γεγραμμμένον καί τών τελείων δ μώμος καθάπτεται. ΓΙώς οΰκ 
ένάρκωσαν τό καθαρόν μεμψολογίαις στόμα τοΰ χρυσοΰ παραχαράξαι, τά 

χείλη τά άγια κατά προαίρεσιν καί οΰκ άπόδειξιν βεβηλώσαι, τήν γλυκύ- 
τητα παραπικράναι τοΰ κόσμου, τον πατέρα τής εκκλησίας άποκηρΰξαι συν 
τοΰτοις καί κατά τοΰ Κυρίου φρυαχθήναι καί κατά τοΰ Χριστοΰ αυτοΰ 
κενά μελετήσαι; ’Αλλά ταΰτα μέν ζητεΐν ήμέτερον οΰκ έστιν οΐδε γάρ δ 
Κύριος τούς όντας αΰτοΰ καί δ φοβούμενος τον Κύριον άποστήτω, φησίν 

από αδικίας. Τών δέ τοΰ Χρυσοστόμου καί πάλιν έπιλάβωμαι θριάμβων, 
κόρον γάρ οΰκ έχει τό άνυμνεΐσθαι τον Χρυσόστομον, λέγω τον φίλον τοΰ 
θεοΰ. Κατάδηλον ποιώ τον θησαυρόν τής εκκλησίας, τον πλοΰτον τής ορθο
δοξίας, τον χρυσόν τής διδασκαλίας, τήν δεξιάν τής ελεημοσύνης, τον άντι- 
φωνητήν τής μετάνοιας, τον εκδικητήν τής αδικίας καί πάντων τών αρετών 
κατορθωτήν. Τί γάρ έσχεν, δπερ οΰκ έλαβεν εκ τοΰ θεοΰ καί ως πάντα 

δυνηθείς λαβεϊν υπό τοΰ θεοΰ όλων ανελλιπής διά τοΰ θεοΰ τών αγαθών 
άνεδείχθη; Ό μετά τον βαπτιστήν Ίωάννην δεύτερος μετανοίας κήρυξ, ού 
καί συνώνυμος καί συνδίαιτος τή πολιτεία τοΐς άνθρώποις άνεδείχθη συν 
τώ φωτίζειν έν βαπτίσμασι καί κολυμβήθρας καθ’ ημέραν δακρύων συγκε- 
ράνας έν τή έκκλησία διά τής αΰτοΰ προσομιλητικής κατανύξεως. Tfj γάρ 

χρυσή τοΰ στόματος άξίνη, τουτέστι τή διστόμψ αΰτοΰ τών χειλέων προ- 
φορρ, τάς άκάρπους προς έπιστροφήν άνακόψας ξηράδας ταΐς έρήμαις ψυ-
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χαΐς φωνή βοώντυς xul αυτός γέγονεν εκκλησιαστική, ό μετά τον θεολόγον 
καί ευαγγελιστήν τρίτος εν εργφ καί λόγφ φανείς Ιωάννης ου κατά τό 
δνομα καί τήν αΐνεσιν έσχε τής χρήσεως σαγηνεύσας ψυχάς τή πίστει, άλι- 
εύσας προς αρετών κτήσεις τάς πολυγενείς των άνθρώπων άγρας; θεολο- 
γήσας τον Χριστόν εξ αύτοϋ κυρίως τού πνεύματος αυτού- στήθος γάρ 
Χριστού τό πνεύμα τό άγιον λέγει γάρ αυτός ό Χριστός· τό πνεύμα έξ 

εμού λαμβάνει καί άναγγελεϊ ύμιν. Τό δέ λαμβάνει δηλοΐ τό άρύεσθαι καί 
άντλεΐν ώς από πηγής. Βροντής υιός ό θεολόγος, εις πάσαν τήν γήν έξ- 
άκουστος τού Χρυσοστόμου δ φθόγγος, ό μετά τούς αγίους αποστό
λους τρισκαιδέκατος μαθητής τού Χριστού, μη χρυσόν καί αυτός εν ζώ- 
ναις βαστάζων, αλλά στόμα χρυσοΰν χαριτωθείς έχειν προς νουθεσίαν, ό 
μετά Παύλον τό τής εκκλησίας σκεύος, ως από τής των εκείνου φλεβών 
έκκεχυμένης χάριτος ποταμός, δ μετά μαρτύρων ούχ ήττον ταϊς ύπομοναΐς 
άθλοφόρος, έλιθάσθη ταΐς λοιδωρίαις, επρίσθη ταΐς διχοστοσίαις, έπειρά- 

σθη ταΐς έπηρείαις, φόνφ μαχαίρας πλειστάκις, υπέρ δικαιοσύνης άπέθανε, 
περιήλθεν έν άδίκοις στόμασιν, υστερούμενος δ μηδέποτε περισσευθείς, θλι- 
βόμενος δ πάντοτε τών έν θλίψει γεγονώς παραμυθία, κακουχούμενος δ 
τήν νέκρωσιν έκάστοτε τού Χριστού έν τή ιδία φορέσας σαρκί, ου κατ’αλή
θειαν ουκ ήν άξιος δ κόσμος, έν πελάγει συμφορών ταραχθείς, έν βυθφ 

κατηγόρων κατενεχθείς, έν γυμνότητι τής έκκλησίας κατακριθείς, έν δίψη 
καί πείνη τού οικείου χάριν κατολιγωρήσας ποιμνίου, έν έρημίαις άπενε- 
χθείς, έν δρεσι δυσβατήσας, έν οικοπέδοις αΰλισθείς, έν σπηλαίοις καί 
δπαΐς τής γής συγκλεισθείς, δίς έξορισθείς, τρις φατριασθείς, περί ών μαρ- 
τυρηθείς διά τής πίστεως έπέτυχεν ουτος καί προ τής έπαγγελίας τού αι
ωνίου μισθού, ως τού θεού περί τών έν βασιλευούση κατοικούντων κρεΐτ- 

τόν τι προβλεψαμένου, ΐνα μή χωρίς τών εαυτού προβάτων δ ποιμήν άνα- 
παύηται κατά τά ξένα. “Οθεν ή προσαχθεΐσα τφ Χρυσοστόμω πατρί διά 
κενής ως γέγραπται τών άνομησάντων εις αυτόν προς τήν έξορίαν έξοδος 
ουκ έλογίσθη τούτφ διωχθέντι κάκωσις, ουδέ πάλιν ή άφ’ ημών πορεία 
σύντριμμα, δτι περ έφύλαξε Κύριος πάντα τά οστά αυτού. “Εν έξ αυτών 
ού συνετρίβη- καθάπερ γάρ καί τά πατριαρχικά τού ’ίακώβ οστά έκ τής 

τών Αιγυπτίων άνακομισθέντα χώρας κατά τήν γήν τής έπαγγελίας τοϊς 
πατράσιν αυτού κατατεθέντα συνεταφιάσθησαν, ούτως καί ό Χρυσόστομος 
είς άλλοτρίαν ταφείς παροικίαν, είς τήν τών πατέρων αυτού καί αποστό
λων τού Χριστού μετετέθη σήμερον έκκλησίαν. Διό καί έν ήμέρφ τής έπι- 
σκοπής τού Κυρίου λάμψει τούτου τό φώς καί οί σπινθήρες αυτού, καθά 
φησιν ή Γραφή, έν καλάμη τών έχθρών αυτού δραμοΰνται δτι χάρις έν αυιώ
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και έλεος ως έκλεκτώ τοΰ θεοΰ καί οί άσεβήσαντες εις αυτόν έ'ξουσιν έπι- 
τιμίαν, δτι παιδείαν αύτοΰ καί σοφίαν έξουθενήκασι καί ή ελπίς αυτών, ως 
γέγραπται, καί οί κόποι άνόητομ καί άχρησ,τα τά· τούτων έργα, κατά δέ τό 
γεγραμμένον καί περί τούτου ένέμειναν οί πιστοί εν τή προς αυτόν αγάπη 
καί οί πεισθ^ντες τών λόγων αΰτοΰ συνήκαν αλήθειαν. Ό μετά πατριάρχων 
μείζων πατριάρχης καί δικαίων πλείων δίκαιος καί μετά οσίων δσιώτερος καί 
μετά προφητών σεβασμιώτερος. Ό μετά μοναχών ύπερεγκρατής. Εις όλα 
μοναχός καί καθηγητών ύπερθαύ μαστός, έν πάσιν ηγούμενος, ό μετά προ
βάτων ποιμήν καί μετά ποιμένων άρνός, ό μετ’ ασκητών άναχωρητής εγκό
σμιος καί μετ’ άναχωρητών ίδιάζων όχλούμενος’ ούκ ήν γάρ ό άκούων 
τοΨ λόγον αύτοΰ έν έκκλησίαις δστις προς άποταγήν τών φθαρτών έλθεϊν 
ού κατενύγετο, ευλαβής αντί κοσμίου μεταποιούμενος, ειρηνικός αντί θυ
μώδους εναλλασσόμενος, σώφρων έξ ακολάστου μετατιθέμενος, έλεήμων έξ 
άμεταδότου γινόμενος, έξ αμετανόητου κατανυκτικός, έξ απίστου πιστός, έξ 
άνοήτου γνώστης, έκ πεπωρωμένου διακριτικός, βία φύσεως προς τό αγα
θόν έκαστον μετιχνηλατούμενος δι’ αύτοΰ τό πολίτευμα έν Χριστφ Ίησοϋ 
τφ Κυρίφ ημών, φ ή δόξα νΰν καί αεί καί εις τούς αιώνας τών αιώνων 
’Αμήν.

Φυλ. 370β -- 376β

Κοσμά Βεστίηύρος εγκώμιον είς την ανακομιδήν τοΰ εν άγίοις πατρός 

Ίωάννον τον Χρυσοστόμου και περί τοΰ απολογητικού τον 

βασιλείας εκ προσώπου τής εαυτόν μητρός καί παν

τός τοΰ πλήθους τον ?.αοΰ τής προς Θεόν 
καί τόν άγιον εκτελεσΟείσης δοξο

λογίας. Ευλόγησαν πάτερ.

’Ήκουσται πάντως ύμΐν, ώ φιλόπιστος πανήγυρις καί φιλάγιον άθροι
σμα, τά μεγαλεία τοΰ θεοΰ καί τούς λίθους αύτούς κεκραγέναι, τουτέστιν 
δτι καί οί λίθινης καρδίας άνάμεστοι έξ αύτής είπεΐν τής φύσεως δοξολο- 
γεΐν τόν θεόν εκπαιδεύονται καί πάλιν δτι περ έπί τών δωμάτων αί άρε- 
ταί καί οί βίοι τών δούλων τοΰ θεοΰ λαλόΰνται πολυθαυμάστως. ’Όκνον 
τοιγαροΰν άποθέμενοι πάντα καί την εύπερίστατον ακηδίαν φιλοκροάμονα 
σπουδήν τοϊς περί Χρυσοστόμου καί αύθις διηγήμασι παρασχεΐν επινεύσατε’ 
αγαθόν γάρ τό έντρυφάν ταϊς τών τούτου έπαίνων προαναμνήσεσιν’ ήκω 
γάρ ύμΐν φέρων καί τόν τέταρτον τούτου λόγον τής μεταθέσεως τοΰ αγίου, 
φιλόχριστοι, τοΰ δρόμου μέν εύλαβούμενος την βαλβίδα, τώ δέ θεω πεποι- 
θώς τή έλπίδΐ’ δθεν καί νΰν την νύσσαν τοΰ λόγου ή προς τόν άγιον ύμνο
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λογία φθάσαι προθυμουμένη, τον πώλον τοΰ λογισμοί κατακεντήσει επί 
to στάδιον τής επιτυχίας εύκτικώς επειγομένη’ ώσπερ δέ οι τα ρόδα τρυγών- 
τες έπ'ι to ετέρους τή όσφρήσει τη: ευωδίας θεραπείσαι οΰιοι πρώτοι της 
ευωδίας μεταλαμβάνουσιν, οΰτω κάγώ τής ευωδίας τών τοΰ πατρός πρώτος 
μεταλαμβάνω κατά τό έμοί δυνατόν καϊ ύμϊν μεταδίδωμι. Άλλ’ άνάσχου 
τής ημών προπέτειας, Χρυσόστομε, έπίδος κάμοί σαύτόν ως έπέδωκας τή 
πίστει τών άνακομισάντων τό σώμα σου. Μεινάτω καί παρ’ ήμΐν τό πνεΰμά 
σου σήμερον. Έμφάνισον ήμΐν τών άγιασμών σου την χάριν καί δίδαξον 
ημάς α δει λαλεΐν καί πάλιν περί σου, επειδή καιρός λοιπόν καί τής μεταθέ- 
σεώς σου δοξολογήσαι την χάριν ποία τε τοΰ ζήν σε κατά θεόν καί υπέρ 
αυτοί άποθανεΐν γέγονε προθυμία. Ό γάρ κατά θεόν ζών καί άποθνήσκων 

ζή, ό δέ μή ζών θεαρέστως καί προ τελευτής θανατοΰται. Οΰκοίν καλόν τό 
ζήν έν Χριστώ, αλλά καί τό άποθανεΐν διά τον Χριστόν, ώς γέγραπται, 
κέρδος. Έπεί διατί μνήμη δικαίου μετ’ εγκωμίων, ει μή τοι γε καί τελευ- 
τήσας ό θεοσεβής άνήρ επαινείται; Τοιοΰτος ό πατήρ ημών Χρυσόστομος, 
δι’ δν ύμΐν τούτο τής περί αυτοί ΰποθέσεως τό αληθινόν καί έ'κθαμβον 
τοΰ λόγου συμπέρασμα ποιήσομαι. Ούκ έ'στιν ό θεός άδικος έπιλανθάνε- 
σθαι κατά τό γεγραμμένον έ'ργου δικαιοσύνης ανθρώπου. "Ωσπερ οΰν μετά 
τήν εξ Αίγυπτου μετοικεσίαν τοΰ ’Ισραήλ άπέδωκε τοϊς άπογόνοις τοΰ 
Σήμ τά παρά τών Χαναναίων εν τή χώρφ τής Παλαιστίνης δίκαια, οΐς 

διά τών φυσικών υιών αυτοί ό πατήρ τούτων καί τοΰ κόσμου κληρο
νόμος Νώε μεθ’ όρκων ασφαλείας μετά τον κατακλυσμόν έμέρισε διαθή
κην τοΰ μή καιρώ ποτέ τινι τά άλλήλων καθαρπάζειν κτήματα καί άνομίαις 
ώς άπ’ αρχής καί αϊμασι τήν γήν καταμολύνειν, ούτως καί επί του Χρυ
σοστόμου πατρός ημών ό διακρίνων πεποίηκε θεός.'Ως γάρ τφ Σήμ μετά 
δέκα καί οκτώ γενεάς τά τής κληροδοσίας άποκατέστησεν ίδια, οΰτω καί 

τφ Χρυσοστόμφ μετά τριάκοντα καί τρεις χρόνους τον οίκεΐον άπέδωκε 
θρόνον, ΐνα μή τούς πόνους αυτοί τής διδασκαλίας άκληρονομήτως ή κιίσις 
αυτοί ζημιωθή. Καί γάρ κατά τό γεγραμμένον εις πολλάς γενεάς διεκδικών 
ού λανθάνει μακροθυμών ό θεός ό κατά τον τοΰ Μωϋσέως θάνατον καί τό 

πνεΰμα τοΰ Χρυσοστόμου μετατεθεικώς πατρός· αντί γάρ τοΰ άκοΰσαι άνά- 
βηθι εις τό όρος κάκεΐ τελευτά, έ'ξελθέ, φησι, Κωνσταντινουπόλεως, Χρυσό
στομε, καί προς ολίγον τής Κομάνων καταλαμβάνων πόλεως εκεί μετάσιηθι 
τοΰ βίου τοΰ φθαρτοί" επανακάμψεις γάρ μετά τινας καιρούς όθεν άπη- 
λάθης· διότι θεός εκδικήσεων εγώ καί Κύριος έκζητών διωκόμενον. Καί 
επειδή αδύνατον ψεύσασθαι θεόν ούτως συμβέβηκε τφ Χρυσοστόμφ πατρί. 
Πρόκλου γάρ του αοιδίμου τον πατριαρχικόν τής βασιλίδος πόλεως διιθύ
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νοντος θρόνον μετά κθ' τοΰ διωγμού τού αγίου χρόνους κατασταθέντος τής. 
εκκλησίας προέδρου, τού λαού μηκέτι τον δδυρμόν ύποφέροντος άκοΰειν διά 
το μή τον Χρυσόστομον τή των διπτύχων άναφέρεσθαι μνήμη καί .ήν εκκλη
σίαν εις σχίσματα περιελθόΰσαν όραν άδολεσχαΰντος εν τφ τετάρτφ έτει τής 
αυτού άρχιερωσύνης ευθέτου δραξάμενος καιρού δήλα ταύτα τφ βασιλεΐ πε- 
ποίηκε Θεοδοσίφ τφ νέφ. Ήν δέ λέγων αύτώ ούτως' Ευδοξίας μεν σαρκικώς 
και έκ θελήματος άνδρόςτέκνον υπάρχει ό νύν κρατών τής βασιλείας, πνευμα
τικός δέ καί από κολυμβήθρας υιός τού Χρυσοστόμου πατρός. "Ενεκεν δέ 
τούτου προς την παράκλησιν δχυρωθείς ό θεοφόρος Πρόκλος παρρησία τό 

συμφέρον τή βασιλείφ καί τή πόλει συνιστάνων καί τον κόσμον ευεργετών 
προσανατίθεται Θεοδοσίφ τοιαύτα προς αυτόν μεσιτεύσας' ζήτησον, βασιλεύ, 
τον σέ διά πυρός καί ύδατος, δταν άνεκαινίζου διά τοΰ βαπτίσματος, γεγεν- 
νηκότα καί ταϊς ίεραΐς άγκάλαις, καθάπερ Συμεών ό πρεσβύτης, εν νόμφ 
Κυρίου μετά τό βάπτισμα πατρικώς άναδεδεγμένον. Ή εκκλησία βοα σου ή 
στολή μου διέσχισται, τό στόμα συγκέκλεισται, τό κάλλος ήμαύρωται, ελυμή- 
νάτο μονιός άγριος τον ποιμένα τών προβάτων μου Χρυσόστομον καί ΰες 

φθινοπώροι τούς καρπούς τών χειλέων μου. Έβεβήλωσε φθόνος τό άγιασμα 
τοΰ λειτουργού μου. Ώς εν δρυμφ ξύλων άξίναις εξέκοψαν αυτόν απ’ εμού. 
Έπι τό αυτό εν μνήματι καί μετοικεσία ξένη κατέρρηξαν αυτόν. ΕΙπον 
αί συγγένειαι τών αιρετικών έπί τό αυτό' καταπαύσωμεν τό στόμα τό λαλή- 

σαν πολλά καθ’ ημών. Ήτιμάσαμεν τον χρυσόν αυτού, ούκ έστιν έτι ό δι
δάσκων καί ημάς συστομίζων λοιπόν. “Εως πότε, βασιλεύ, διά τον Χρυ
σόστομον δνειδιεΐ 6 εχθρός ; Άποδος μοι τον αντιπρόσωπον τοΰ νυμφίου 
Χριστού. Άποκατάστησον τή μητρί σου τον πνευματικόν ooj πατέρα· 
Καν ή σαρκική σου μήτηρ Ευδοξία τούτον με εζημίωσεν άσπλάγχνως, 
σαρκός σύ μη ζηλώσης προαίρεσιν, άλλ’ αγιασμόν πνεύματος, ου χωρίς ούδείς 
δψεται τον Κύριον. Παρήλθεν ή Ευδοξία, μένει διηνεκώς ή εκκλησία. Έγώ 
σου μήτηρ αιωνίζουσα, χαροποίησαν μου τά προς τον Χρυσόστομον σπλάγ
χνα, δπως κάμε μεσιτεύουσάν σοι τά προς τον θεόν σχής καί τού Χρυ
σοστόμου την ψυχήν πρεσβεύουσαν κτήση περί σοΰ. ’Αλλά γενού δικαιο

σύνης υιός καί προσευχής στηριγμός. Ταύτα τοίνυν τού Πρόκλου ώς έκ 
προσώπου τής εκκλησίας τφ βασιλεΐ μεμηνυκότος καί εί προς τον θρόνον, 
φησί, τον ίδιον τό σώμα τού Χρυσοστόμου κελεύσεις μετακομισθήναι, συν- 
τόμως ού μόνον τάς εκκλησίας ενώσεις, αλλά καί την πίστιν κραταιαίσεις. 
Πείθεται ταύταις ταΐς παραινέσεσιν ό βασιλεύς, δς παρευθύς τινας τών 
έπ' ευλαβείς γνωρίμων καί χρησίμων τής συγκλήτου τάξας κελεύσεις τε 
τούτοις εγχειρήσας απολύει τούς άνδρας έν Κομάνη σύν καί γλωσσοκόμφ
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πάντοθεν περιηργυρωμένφ προστάξας διά τάχους γενέσθαι κατά την λεχθεΐ- 
σαν πόλιν και τιμή πολλή τό λείψανον άραντας τοΰ αγίου τή έκ χώρας ε!ς 
χώραν και επαρχίας εις επαρχίαν ύπαλλακτική φωταγωγία και ψαλμψδίας 
διαδοχή καί τή λοιπή κατά την οδόν χρειώδει δορυφορία άνακομίσαι τούτο- 
προς αυτόν. Πεφθάκασιν οΰν οί επί τούτο σταλέντες τοιαύτα προς τούς 
εν Κομάνη κατοικοΰντας διεξελθόντες- πού τεθήκατε τον φωστήρα τού 
κόσμου Χρυσόστομον; είπατε ήμΐν πού ή τής άναπαύσεως κεΐται ζύμη, πού 
ή βασιλική κέκρυπται δραχμή, πού ό τής εκκλησίας κέχωσται μαργαρίτης; 

Λέγετε ήμΐν πού οί γρηγοροϋντες ύπνοϋσιν οφθαλμοί, πού ή ήδύφθογγος 
λύρα σιωπά, πού ό τής διδασκαλίας φυλάττεται θησαυρός, πού ό έμψυχος 
έβαλαντώθη χρυσός, πού ό ένσαρκος κατεκερματίσθη πλούτος, πού ό δόκι
μος ταμιουχεΐται τής εύχρηστίας άργυρος καί πού τό ύπερβλΰζον έχωνεύθη 
στόμα; Ού κλέψαι τον ου κλέπτην αλλά φανερώς λαβειν τον καλόν παραγεγό- 
ναμεν ποιμένα. Ό τών επιγείων άνακτορικώς κατάρχων νεύματι τοΰ έπου- 
ρανίου βασιλέως ημάς έξαπέστειλε λέγων πορευεσθε εις την Κόμαναν πόλιν 
καί εύρήσετε έκεΐ τον οικουμενικόν διδάσκαλον καί κοσμικόν πατέρα Χρυ

σόστομον έν μνήματι έξω μικρόν τοΰ άστεος κατακείμενον. ”Αραντες αυτόν 
φέρετε πρός με καί εάν τις ύμΐν εΐπη τι, έρεΐτε προς αυτόν ή θυγάτηρ τού 

βασιλέως τών βασιλευόντων καί μήτηρ πασών τών εκκλησιών εκκλησία ώσπε(> 
κροσσώ τον χρυσούν τής ιδίας ωραιότητος ζητεί τούτον περιβαλέσθαι. Έλυ- 
πήθησαν οί Κομάνης λαοί τούτων άκηκοότες, υποδεικνύουσι τοΐς βασιλικοΐς 
άνδράσι τον τάφον άνατινάξαιτούτον αυτοί γάρ την ιδίαν ζημίαν ύπεστάλησαν 

αύτουργήσαι. Άναρρώνυνται τοΰ Χρυσοστομικοΰ σώματος οί διασώσται, 
άνακομβοΰνται τούς εαυτών χιτώνας, καθάπερ οί επί τό Πάσχα τής ευωχίας 
Ίσραηλΐται, εγχειροΰσι τή αφή τού ορύγματος χαίροντες δμοΰ καί τρέμον- 
τες χαρφ διά την επιτυχίαν, τρόμφ διά τό ανάξιον. Άποκυλίουσι τον λίθον 
τοΰ μνήματος ώσεί τινες λέγειν άγγελοι σαρκικοί τώ άντιτύπφ τοΰ Χριστού 

καθυπουργούντες, τώ Χρυσοστόμφ. Ό τάφος αναπτύσσεται, ό ουρανός παρα- 

νοίγεται, παρέκυψαν άγγελοι ήγαλλιάσαντο άνθρωποι, έσκίρτησεν ή γή καί, 
ώς ή παράδοσις έχει, εις στήλην κοιμωμένου λίθου μεταποιηθέν τού 
αγίου τό λείψανον εύρον. Γνόντες δε μή έπιδούναι τούτοις εαυτόν εύδο- 
κήσαντα τον Χρυσόστομον ήδολέσχησαν, κατησχύνθησαν, τρόμος επελάβετο 
αύτούς καί άρξαμένων κλαίειν μετεκιρνώντο τών Κομάνης λαών επ’ αύτφ 
τά δάκρυα καί ταπεινούμενοι δημοσίως έξωμολογούντο λέγοντες* ούχ ή 
καρδία ημών καιομένη ήν έν ήμΐν, δταν άναξίως διανοίγειν τό μνήμα 
κατετολμώμεν. Πολλφ τοιγαρούν τφ τάχει τώ βασιλεΐ τό πραχθέν άναφέ- 
ρουσι. Στενάζει τούτων άκούσας ό βασιλεύς. ’Απορεί τί διαπράξασθαι.
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Σοφίζει τούτον διά την πίστιν δ θεός τί ποιήσει. Προσκαλεσάμενος γάρ 
τον πατριάρχην καί τον άπαντα λαόν φησι προς αυτούς· υπολαμβάνω μή 
κατά παραίτηδιν άνανεΰσαι προς ημάς έλθεϊν τον Χρυσόστομον, αλλά κατ’ 

αυθεντίαν, δτι δυναστείφ τούτον μετενέγκαι κατηυθαδιάσαμεν. ’Ενδεείς 
αυτού τοίνυν τυγχάνοντες δεύτε καί παρακλήσει την επίνευσιν αυτού ζητή- 
σωμεν. ’Ήρεσε δέ πάσιν ή βασιλική βουλή καί έπήνεσαν είπόντες· ακρι
βώς καρδία βασιλέως εν χειρί θεού. Καί λαβών χάρτην ό βασιλεύς εξ 
Ιδιοχείρου τήν δέησιν έποιήσατο περιέχουσαν ούτως τφ οικουμενικά) 
διδασκάλφ καί πνευματικφ μου πατρί ’Ιωάννη, τφ άγιφ καί χρυσοστόμω 

πατριάρχη, Θεοδόσιος βασιλεύς. 'Ως νεκρόν σου το σώμα κρίνας καί κε- 

λευστικώς άνακομίσαι τούτο διαπεμψάμενος τού έσπουδασμένου τυχεΐν 
δικαίως έκωλύθην. ’Ιδού νύν ως προς ζώντα τήν παροΰσάν μου καί χειρό
γραφον πέμπομφα δέησιν αϊτών συμπαθήσαι τή έμή καί τού λαού σου 
πίστει. Σύγγνωθί μοι τφ το βάθος τής σής μή προκαταλαβόντι σοφίας. Νύν 
δέ έπέγνων καί βίας έκτος ικετεύω καί ού κελεύω' μή άποστραφείην τό 
δεύτερον κατησχυμένος. Έπίδος σεαυτόν τοΐς ποθοΰσί σε. ΈλΘέ μετ’ ειρή

νης είς τά ίδια. Καί οί ίδιοι σου προθύμως σε παραλαμβάνουσι. Ταύτα 
γράψας καί ύπαναγνούς παντί τφ λαφ έπιδίδωσιν αυτά τοΐς ταχυδρό- 

μοις έντειλάμενος άνοίξαντας τό μνήμα τφ στήθει τού αγίου προ μιας 

ημέρας παννυχικαΐς ψαλμφδίαις καταθέσθαι. Φθάνουσιν οί σταλέντες τή 
Κομάνη. Πληρούνται τά κελευσθέντα παρά τού βασιλέως. Έπικάμπτεται 
τοΐς δεηθεισιν ό Χρυσόστομος. 'Εναλλάσσεται τό δοκεΐν ό λίθος είς τό ίδιον 
καί φυσικόν σώμα. "Απτονται αυτού γεγηθότες οί προστεταγμένοι. Σ ιν- 

επικουφίζει τούτοις εαυτόν δ πατήρ. Έξίσιανται πάντες επί τφ πραχθέντι. 
Καταφιλούσι τον άγιον. Λούουσι τούτον τοΐς δάκρυσιν. Εύωδιάζουσι τοΐς 

μύροις. Έκφέρουσι τής θήκης καί συνταξάμενος νοητώς τοΐς έν Κομάνη 
υπέδυ προς τό βασιλικόν γλωσσόκομον ώς είς τον τού Χριστού προσανα- 
παύεσθαι νυμφώνα. Παρήσαν πάντοθεν οί όχλοι. Αί λαμπάδες αυτών ώς 
επίγεια φωτός ά'στρα, οί ύμνοι, σύμφωνος ή δοξολογία, ίσοκάματος ή φωνή, 
κατά γάρ βήμα καί φθέγμα ψαλμού, καί δκνος ούδείς ότι κόρος ουδέ είς προς 
τον άγιον. Χαρά τοΐς αντιλαμβάνουσιν αυτού τό λείψανον, λύπη τοΐς άντιπα- 

ραδιδούσιν αυτού τό σκήνωμα, προς δέτήν πίστιν ίσος τοΐς έκατέροις ό μι
σθός Ούτως δή τάς επαρχίας άμοιβαδόν διανύσαντος τού λειψάνου καί τον 
ναύσταθμον Χαλκηδόνος πεφθακότος γνούς δ πιστός τούτο βασιλεύς Θεοδό
σιος καί δ σεπτός καί φιλοχρυσόστομος πατριάρχης Πρόκλος σύν πάση τή συγ
κλήτου καίτφ φιλοθεάμονι παντί λαφ έξήλθον πρός συνάντησιν τιμητικώς τού 
αγίου συνεξαγαγόντες έαυτοΐς κεκοσμημένον δρομικόν σκάφος, έν φ τον άγιον
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Ιμβαλέσθαι συνετίθεσαν. Και γίνεται τις όίφνω δι’ οικονομίαν βιαίας πνοής 
άνεμική λαΐλαψ καί τρικυμίας συστροφή καί πάντων ως είπεΐν τών πλοιαρίων 
τήδε κάκεΐσε κατά την πάλιν διασκορπισθέντων μένει μόνος ό προς υπο
δοχήν τοΰ Χρυσοστόμου δρόμων διαρρήξας γάρ τον δεσμόν τής παρολκά- 
δος μέσον τοΰ διάπλου σκαρίζων εφέρετο. Καί ήν Ιδεϊν θέαμα θαυμαστόν 
χωρία γάρ χειρών ανθρωπίνων διαπορθμευθείς ό δρόμων τή παρατάσει τοΰ 

αίγιαλοϋ Χαλκηδόνος κατά τινα τόπον εμβολής αυτομάτως προσώρμησε 
καί εύρέθη τής όρμησίας ή τοποθεσία, ή σκάλα τοΰ άγροΰ τής χήρας εκεί

νης γυναικός, δι’ ήν ό Χρυσόστομος σκαιωρηθεΐς έξωρίσθη· ΐνα γάρ τον 

ταΰτης αμπελώνα διεκδίκηση, ποτήριον θανάτου δι’ αυτήν πιεΐν κατεκρίθη. 
Δι’ ήν τοιγαροΰν έδιώχθη, προς αυτήν ό δρόμων έπώκειλε τοΰ Χρυσοστό

μου. Βλέπεις- άνθρωπε, πώς τό πλοΐον τοΰ ψυχικοΰ κυβερνήτου τφ αίγι- 
αλω τοΰ προαστείου παρέστη τής χήρας εις μισθόν ώσανεί τής εκδικήσεως 
άποναυλωθέν δώρον τφ άγίφ καί πώς καν ή Ευδοξία τήν χήραν έπλεο- 
νέκτησεν, ή θάλασσα τό σκάφος προς ανταμοιβήν τοΰ Χρυσοστόμου τή 
χήρα προσήνεγκε καί πώς ή άψυχος ναΰς τους έμψυχους τοΰ πατρός 
κατήγορους διελέγχουσα μετά χρόνους τοσούτους τήν άδικον εκείνων έπι- 
στοΰτο προαίρεσιν; Βαβαί τοΰ θαύματος, τό έκ ξύλων κατασκευασθέν σκάφος 

τή δίκαιοπραγία συνηγορεί τοΰ δικαίου καί οί λογικοί τήν διάπλασιν παρα
νομίας κατασκευασταί κεχρηματίκασι τφ δικαίω. Άλλ’ επί τό προκείμενον 
έπανέλθωμεν. 'Όρα μοι τήν θάλασσαν γαλήνης παγετφ παρευθύςκαταστρω- 
θεϊσαν καί τον πορθμόν Χαλκηδόνος τοϊς άμέτροις τών σκαφών λεπτουρ- 
γηθέντα σανιδοόμασι καί βροντήν ύδατοκτύπου φωνής τοΐς τών κωπίων 
τροχαζομένην κατακρούσμασι. Σκόπει μοι καί πάλιν τήν θάλασσαν τή 
τών θυμιαμάτων μυρίζουσαν ευωδία καί τον βυθόν τάς τών λαμπαδόΰ- 
χων φώτων καταυγάζοντα μαρμαρυγάς καί φέγγος αστραπής κυματιζόντων 
οπλών καί φώς βολίδων ένύγρως είπεΐν διαπορευομένων. Έν τούτοις τής 

θαλάσσης μεταβληθείσης έπέβη προς τήν ναΰν ό άγιος. Έστησεν ή θά
λασσα, κατά τό γεγραμμένον, τό δρμημα, επεβίβασεν εις αύτύν τούς πόδας, 

ταράσσοντας ΰδατα πολλά, έσκόρπισεν ΰδατα πορείας αντί κόπων ων εΐδον 
τά ίχνη τοΰ διωκομένου. “Εδωκε δέ φωνήν αυτής ή άβυσσος τφ ΰψει τής 
δόξης φανταζομένη τοΰ αγίου καί τών ύμνων τάς κωπηλασίας ύπερνικών- 
των καί τής τών κηρών αυγής τάς ήλιακάς ύπερβαινούσης ακτίνας κατα· 
σύρεις δ ψυχοτρόφος εκείνος στόλος τφ ρεύματι τό τοΰ αποστόλου καί 
αγίου Θωμά τοΰ έπίκλην Άμαντίου παρέβαλεν αίγιαλφ, ου προς τον ναόν 
άπενεχθείς ό Χρυσόστομος καί μονήν παρ’ αυτφ ποιήσας όλονυκτί τούς 
ύμνους έδέξατο. Έχρήν γάρ καί αυτόν ούκ απιστίας άλλα περιχαρίας ένε-
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κεν ψηλαφητήν τής πλευράς τοϋ Χριστού διά τής υπέρ αυτού μυστικώς 
έπιτελεσθείσης τότε λειτουργίας γενέσθαι και των τύπων τής υπομονής των 
δεσποτικών ήλων έκεϊσε την άνάμνησιν λαβόντα την ιδίαν υπομονήν στεφα- 

νούσθαι βεβαιωθήναί τε και ευχαρίστως καί αυτόν άνακράξαι' ο κύριος μου- 
και ό θεός μου. Εύφράνθη και ό βασιλεύς εν τή δυνάμει τού αγιασμού τής 
τούτου παρουσίας. ’Ανοίγει περιχαρώς το γλωσσόκομον, ευρίσκει τούτον ως 
έκ κλινοβάτου θέας ήνθηρευμένον, ως το κρίνον το γεγραμμένον τού Λιβάνου, 
ώς το Ιαρινόν και όλόφυλλον ρόδον, ώς τό μυρεψικόν τής σκηνής τού θεού 

θυμίαμα, ώς τήν δρόσον τού Άερμών επί τον πώγωνα τού Άαρών. Καταφι- 
λεϊ πάντα τα μέλη καί τήν πορφυρόν θερμώς έκδυσάμενος χλαμύδα άπλοι 
ταύτην ύπεράνωθεν τού λειψάνου καί πεσών επί τό στήθος τού Χρυσοστό
μου Ιπταΐσθαι έκραξε, πάτερ, όίφες τό παράπτωμα τή παραβούλως ενεχθείση 
κατά σοΰ. Ή κατ εκείνης υμών άγανάκτησις κοινωνόν με τής μητρικής 

απεργάζεται βλάβης· ό γάρ όμφακιασμός τών γονέων αιμωδιασμός τοΐς 
τέκνοις διαφόρως φυλάττεται. Πλήν καν άνετράπη τούτο παρά θεού- έφψ 

γάρ διά τού προφήτου μή είναι τό ρήμα τούτο, αλλά τού φαγόντος τον 
ό'μφακα τούς δδόντας αίμωδιάν, κάμπτω τήν ύπόληψιν, καν εί άθφός εϊμι 
προ σού, ού γάρ ανέχομαι διωκτρίας άρχιερέως τοιούτου κληθήναι τέκνον. 

Άλλ’ άνες τήν αμαρτίαν εκείνην καί καθαρίζομαι τής επιψόγου προλήψεως 

εγώ’ διά γάρ τούτο καί τό σύμβολον τής βασιλείας μου τοΐς σοΐς εξήπλωσα 
γόνασιν ύποτάξας εις πρεσβείαν σοι τήν πάσαν εξουσίαν μου. Δέξαι δή τήν 
πλημμελήσασαν είς σέ δι’ εμού σοι φθεγγομένην τοιαύτα- Συγχώρησόν 
μοι πάτερ άγιε καί οικουμενικέ διδάσκαλε τή άδιακρίτφ δυναστεία λυπη- 

σάση πολλά. Μεταμεμέλημαι κάγώ τοΐς πραχθεισιν, άλλ’ ούκ έστι μοι α 
Ιλεών, ούκ έστιν ό είσακούων τής φωνής μου, ούκ έστιν ό λυτρούμενος 
μοι τής καταδίκης καί τής φθοράς, εί μή σύ πρώτος έπικαμφθείς 
έλεήσης με. Μνήσθητι ών εδίδαξας διά τήν άμνησικακίαν λέγων. Έγερ- 
θήναι τού πτώματος επιζητώ. ’Αλλά δός μοι χεΐρα ό είπών οσάκις πέσης 
έγειραι καί σωθήση. Ού βαστάζει με λυπεΐσθαί σε κατ’ εμού. ’Ιδού γάρ 
καί τό μνήμά μου διά σέ σαλευόμενόν συνθλά τά οστά μου καί δειλιώ τό 
υπόδειγμα μή καί τήν επί τού βήματος τού Χριστού παρασαλεύσης μου 
στάσιν. Πολλούς έσωσας ταϊς διδαχαΐς σου καί μή καταλειφθώ μόνη τής σής 
σωτηρίας εκτός. Μή άφήσης με κράζειν όπίσω σου, άλλ’ έκδίκησόν με από 
τού άντιδίκου μου διαβόλου" αύτός γάρ παρεσκεύασε πταϊσαί σοι ώς τήν 
Εύαν τώ θεφ. Μή παροργίζου κατ’ εμού διηνεκώς καί δ μή έκτήσω κατά 

τον φθαρτόν κόσμον, κατά τήν άφθαρτον μή κτήση ζωήν. “Οταν έζων εγώ 
,τήν φθειρομένην ζωήν βλαπτική σοι κατεστάθην, δταν ζής αύτός τήν μή
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4κλείπουσαν ζωήν ψυχωφελής γενού μοι Παρήλθεν ή δόξα μου μή βοη
θούσα μοι, βοήθησόν μοι, πάτερ, έν τή δόξη σου καί προτού τήν απολο
γίαν τήν διά σέ κατά τήν κρίσιν έπιζητηθϋναί μβ συγχώρησόν μοι τή άνα- 
πολογήτφ πρός σε. Ταϋτα φήσας ως έκ προσώπου τής μητρός ό βασιλεύς 
ούκ ήθελε τής κατανύξεως ένδοΰναι, ούκ εύψύχει τού σώματος άνανεϋσαι 
τού αγίου' ή γάρ οσμή τού παραδείσου τήν ήδύτητα τφ βασιλεΐ χαριζο- 
μένη χρονίζειν αυτόν εν τφ στηθεί κατηνάγκαζε τού Χρυσοστόμου. Έδροσί- 
ζετο δακρύων, έκουφίζετο στενάζων, παρεμυθεϊτο δυσωπών, έστηρίζετο κατα- 
φιλών, ζητών τι πρός άνάπαυσιν και συννεκρωθήναι τφ ζώντι τούτου λει- 
ψάνφ. Κατεπλάγη βλέπων τον άγιον σώον, ολόκληρον, ούκ άχροον, ούκ 

αηδή. “Οθεν άλλος εξ άλλου γενόμενος περιφρονεΐ τής εξουσίας, ύπερορρί 
τής βασιλείας κατανυγείς πρός ταΰτα. Τί φώμεν ημείς; Συγκεχώρηκεν δ 
Χρυσόστομος πατήρ τή βασιλίδι ταΐς τού υίοϋ ταύτης έπικαμφθείς παραι- 
νέσεσι; Ναι καί πάντως συγκεχώρηκεν' εί γάρ δ Χριστός καί θεός ημών 
τοΐς τής πρωτομάρτυρος Θέκλης γονεΰσι διά τάς εκείνης υπέρ αύτών ικεσίας 
άφήκε τάς αμαρτίας, άρα καί δ Χρυσόστομος ως τού Χριστού μαθητής τή 
Εύδοξίφ διά τάς τού υιού δυσωπήσεις ΐλεως γέγονε. Καί πιστοί τούτο 
σαφώς τό παρευθύ μετά τοσούτους χρόνους ένδεδωκέναι τό ταύτης σα- 
λεύεσθαι μνήμα, τό άφ’ οΰπερ έξωρίσθη τής εκκλησίας δ μακάριος μή 
παυσάμενον μέχρι τής άποκαταστάσεως τού τιμίου αύτοΰ λειψάνου επί 
τριάκοντα καί τρεις χρόνους τρέμειν έν συσσεισμφ. Τί δέ καί δ πατριάρχης 

Πρόκλος; άσπασάμενος καί αύτός έν φιλήματι άγίφ τον δίκαιον, χαίροις 
έβόα, χρυσοφιλή πάτερ, διδακτά γλυκύτατε, σός εγώ καί τού γάλακτος τών 
σών εύπότων αγγείων ανατροφή. Σύ καί προ έμοΰ ποιμήν καί νΰν ποιμήν 
σά γάρ τά έμά πρόβατα' έκ σοΰ γάρ αύτοΰ αί τούτων απ’ αρχής άγέλαι 

καί οί μετά σέ ποιμένες τήν σήν έμπορεύονται τών προβάτων ένθήκην, διό 

καί σέ ποθοΰντα αλλφ μετά σέ άκολουθήσαι προθύμως ούκ ήνέσχοντο 
ενθεν κάκείθεν τοΐς έξαγγελισμοΐς άποκλίνοντα. Δεΐξον αύτοΐς τήν δψιν 
σου, άκούτισον αύτοΐς τήν φωνήν σου καί γενήσονται πάλιν μία ποίμνη 
τής σής ποιμνιαρχίας. Τούτων ακολούθως περατωθέντων ήσπάσαντο καί 
οί λαοί τήν ώαν τού ενδύματος τού Χρυσοστόμου καί έπί τήν αύ'ριον όχλος 
πολύς μετά κηρών καί θυμιαμάτων έλθόντες ήγαγον έν τή άγιωτάτη αύτοΰ 
καί καθολική μεγάλη έκκλησία καί έκάθισαν αύτόν έπί τον υψηλόν αύτοΰ τού 
κηρύγματος θρόνον. Είπεν έκαστος εύχαριστών εύφραίνου καί σύ θρόνε 

παμμακάριστε καί δέχου τό σόν έδραίωμα, δέχου δν παρά πολλούς ήρε- 
τίσω καί δν άπώλεσας ευρών, μηκέτι δι’ αύτόν σκυθρώπαζε στυγνάζων 
λυπηρά. Έχάρη καί ή έκκλησία τούτον ίδοΰσα, εύφράνθη τήν αγαθήν
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άπολαβοΰοα μερίδα, ήτις μέχρι τού αίώνος ούκ άφαιρεθήσεται απ’ αυτής. 
Είπεν άνθομολογουμένη δι’ αυτόν τφ θεφ' μεγαλύνει ή δόξα μου τον 
Κύριον δτι έπέβλεψεν επί την ταπείνωσιν των έξουθενισμών μου καί 
έποίησέ μοι μεγαλεία σήμερον ό δυνατός .άποδούς μοι τον έμόν νυμφα- 
γωγόν καί τής πείρας μου στηριγμόν, την ύπόληψιν των έμών αξιωμάτων 
καί άνάπαυσιν των έμών κροτάφων, τον οχετόν των έμών μαστών καί γλυ
κασμόν των έμών χειλέων, τό ύψος τής ταπεινοφροσύνης καί βάθος τής 
διδασκαλίας, τό πλάτος τής ελεημοσύνης καί μήκος τής μετάνοιας, τον 
άγρυπνον ποιμενάρχην καί ού μισθωτόν ποιμένα- έως γάρ οΰτος τάς εμάς 
ένόμευεν άγέλας, ούκ έλειψάν μοι προβάτων πλήθη, εως αυτός τάς εμάς 
ήσφαλίζετο μάνδρας, πρόβατον έμόν ούκ έπλανήθη, αμνός έμός ούκ έσπα- 
ράχθη από λύκου επιβουλής, ούτε μην παρά κλέπτου καθηρπάγη ψυχοβλα

βούς αΙρέσεως. Νυχθημερευσάντων τοίνυν εν τή εκκλησία τών λαών έπί 
τή τού λειψάνου δοξολογική τιμή, έωθεν Πρόκλος ό ενάρετος έπί την βασι

λικήν καθίσας διά την εύλογίαν καροΰχαν καί τοΐς εαυτού κόλποις προσεγ- 
γίσας τό λείψανον έπί τον ναόν τών ’Αποστόλων λιτανευόμενον διέσωζε 
πάντων τών συνελθόντων από άνδρός φημι γυναικός τε καί παιδιού άνά 
κηρόν ένα λευκόν βασιλική παροχή βεβαστακότων εδει γάρ τον οίγιον 
ως φωτισμόν γνώσεως ψυχικής καί αίσθητφ φωτί λευχειμονηθήναι 
παρά παντός λαού καί πάλιν έγκαινισμόν αρετής χρηματίσαντα ως εν 
έγκαινίοις δευτέροις τφ τούτου στόματι έπιστηριχθήναι τήν εκκλησίαν, ος 
προς τφ άποστολικφ θαλάμφ έπί τον ίδιον ένιδρυθείς θρόνον κεκίνηκεν 
όραθεις παρά τών άξιων τά χείλη ειρηνεύσας πάντας τφ πανταχώς έμπνέοντι 

πνεύματι. Καί έλθών έπί τήν τής ιδίας προσκομιδής λειτουργίαν Πρόκλω 
δανείσας τήν οίκείαν φωνήν, ως δ βαπτιστής ’Ιωάννης τήν προφητικήν τή 
μητρί φωνήν, αύτός τφ λαώ προσφέρειν έπιστώθη καί τεθείς έπί τήν κοίτην 
τής ταφής έθερμάνθη ή καρδία αύτού έντός αύτού καί ήγαλλιάσατο ή 
σάρξ αύτού ώς ζώσα καί έμπνους έπί τον ζώντα θεόν καί είπεν αύτη ή 
κατάπαυσίς μου είς αιώνα αίώνος. ’Άρας δέ προς τον ουρανόν καί τό τής 
διανοίας ό'μμα εύχαριστώ σοί, φησι, Κύριε μου ’Ιησού Χριστέ, δτι καίη- 
ξίωσάς με άπαλαβεΐν τά ίδια και ίδείν έν τή σή πίστει πεφυλαγμένα τά 
τέκνα μου, άπερ έγώ πολλά κοπιάσας άποστολικώς ωδίνησα άχρις ου, 
κατά τό γεγραμμένον, μορφωθής έν αύτοϊς. "Εως ήμην έγώ μετ’ αύτών, ού 

παρέλειπον τούτοις τά περί σού διηγούμενος. Άλλ’ έγώ ιδού πρός σε 

έρχομαι και τους έμούς σοι καταλιμπάνων σοι καί τό πνεύμα μου πάλιν 
παρατιθημι. Εχαρησαν πάντες τον ίδιον έωρακότες ποιμένα. Ήνώ- 
θησαν οι διασχισθέντες γλυκέα σκορπίσαντες δάκρυα" οιδε γάρ, ώς τό τής
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λύπης επείσακτον, ούτω και to τής χαράς άπροσδόκητον τοΐς τής επι
τυχίας ενηδύνεσθαι δάκρυσι. Κηδεύσαντες τοίνυν κατά τάξιν τό σώμα κα- 
τέθεντο τοϋτο μετ’ευφροσύνης πορευθέντων τηνικαϋτα και αγγέλων αορά
τους, καθάπερ και επί τφ τοϋ μωσαϊκού σώματος έντίμφ κατά τό δρος εν
ταφιασμό). Άλλ’, ώ πάιερ εύδιάγνωστε καί ωφέλιμε, χρυσεπώνυμε και χρύ- 
σόστομε, εΰγευστον ψυχής βρόιμα, ήδύποτον χείλεων νάμα, γλυκυτάτη τών 
εκκλησιών μέλισσα, τράπεζα βίβλων Ιερών, νήψεων κρατήρ, ά'ρτος λογικός, 
έ'λαιον ίλαρΰνον σκυθρωπίαν φρονημάτων, λύρα θεοσεβείας, αυλός παραι- 
νέσεως, πλούτος φιλοπτωχίας, άντιφώνημα μετάνοιας είθε μένειν σε και μή 
έκδημήσαι μέχρι τού νΰν, πλήν και μετατεθέντα σε παρόντα κεκτήμεθα· 6 
γάρ λαός ό κτιζόμενος αίνεΐν ούκ έκλείψει διά σού τον θεόν δτι τούς πόνους 
των διδαχών σου κεκληρονομήκαμεν. Σέ τίς ού ποθεί ; Σέ τίς ου τιμοί τό κατ’ 
αξίαν; Πάντεςσου χρεώσται, επειδή πάντων οίκειώσω τά πάθη. “Ελκει ό μα- 
γνίτης τον σίδηρον καί συ προς τάς έντολάς τού θεού τον ά'νθρωπον. ’Ανοίγεις 
ιύτα κωφεύοντα, διακρίνεις τά κεκρυμμένα τής Γραφής, έμπλαστρον ει πά- 
σης τραυματίας ψυχικής· δθεν εί καί ποθητός τοΐς άνθρώποις δ χρυσός, 
δός άνθρώπφ φρονίμω χρυσόν καί βίβλον σήν διδακτικήν καί άφήσας τον 
χρυσόν τούς σούς περιπτύσσεται λόγους, δτι καθ’ ημέραν έαυτφ θησαυρί
ζει ό ταΐς σαΐς πειθόμενος διδαχαΐς. Την πίστιν έπιστήριξον, τάς εκκλησίας 
έ'νωσον, την ίερωσύνην καταλάμπρυνον, τον βασιλέα περιτείχισον, την οι
κουμένην ειρήνευσον, τον λαόν σου ταΐς σαΐς διαφύλαξον πρεσβείαις’ δ 
γάρ θέλων καί μετά θάνατον την όντως ζήσαι ζωήν καί τή διδασκαλία σου 
πείθεται καί τάς σάς εύχάς επιζητεί, δι’ ών από γής άνυψούμενος συνοι- 
κεΐν μετά θεού καταξιούται, <δ ή δόξα καί τό κράτος νΰν καί αεί καί εις 
τούς αιώνας τών αιώνων Αμήν.

Φυλ. 376β — 379β.

Τον αυτόν Κοαμα Βεατίιωρος εις την ανακομιδήν τον λειψάνου τοϋ 

&είου καί ίεροϋ Ιωάννου τοϋ Χρνοοοτόμου. Εύλόγηοον πάτερ.

Τίς τον ά'μετρον τών εγκωμίων ύετόν τού αγίου καί διδασκαλικού πα- 
τρός ημών Χρυσοστόμου δυνατός έξαντλήσαι καί ίχνηρεύτοις ρημάτων στα- 
γόσι τό πέλαγος τών αρετών αυτού διαπεράσαι; Μοχθεί μέν πας ό τούτο 
κατατολμών έγχειρήσαι' καί γάρ τέτρασιν, ως ειπεΐν, βολιστικών άποτόνοις 
τον βυθόν τών επαίνων αυτού συγγραφικώς μεμετρηκότες τό επάξιον αύτώ 
δώρον προσενεγκεϊν διά τών λό^ων ού κατέλάβομεν. Έδοξεν ούν ήμΐν καί 
πάλιν παρρησιασθήναι προς τον άγιον ούκ άχρονία τοσούτον νικηθέντες,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:20:06 EEST - 3.236.241.27



80 K. I. Δυοβουνιώτου—Κοσμά Βεσιίτωρος ανέκδοτα έγκο'ιμια εις Χρυσόστομον.

αλλά πληροφορίαις εύλόγοις τον ύμνον έτι καί έτι περί αυτού δικαιώσαν- 
τες* πάσι γάρ τοΐς άρέσασι τφ θεφ συγκρίναι τον Χρυσόστομον έθέμεθα 
πρόσφορου, όπως τό ύπερέχον αυτού τής σοφίας καί πολιτείας μέγεθος 
παντί τφ άμφιβάλλοντι περί αυτού την αλήθειαν άπροσχαρίστως πιστώσω- 
μεν όπου γάρ σύγκρισις νικά, εκεί καί τών ακροατών ό νους άσκανδαλί- 
στως τό οΰς τοΐς λεγομένοις επιδίδωσι καί ό έγκωμιαστής επαληθεύουν προ
θυμότερος ευρεθήσεται. Πατήρ πάντων ανθρώπων κατά σαρκός ηδονήν 
καί άπόταξιν ό Άδάμ. Ό Χρυσόστομος πατήρ κοσμικός κατά πνεύματος υιο
θεσίαν. Ένώχ εύαρεστήσας θεφ μετετέθη. Ό Χρυσόστομος μιμησάμενος 
αυτόν τον Χριστόν καί θεόν ημών τού εύαρεστεΐν αυτφ πείθει μέχρι τού 
νΰν πολλούς τών ανθρώπων. Καί τίς χρεία τοΐς άρχαιοτέροις προσώποις 
ύπερσεμνύνειν αυτόν καί μή μάλλον οις ή επαγγελία παρεσχέθη συγκρίνειν 
αυτόν καί λέγειν· τον μετά τον ’Αβραάμ τήν κοπήν τών βαρβαρικών, ως 
είπεΐν, αιρέσεων οίκογενικής φύσεως καταδυναστείαις τροπαιουχήσαντα 
φοβερώς· τον μετά τον ’Ισαάκ θυσιασθήναι διαφόρους υπέρ Χριστού μή 
άντιτείναντα σαρκικώς' τον μετά τον ’Ιακώβ τάς χανανικάς πτερνίσαντα 

βλασφημίας' τον μετά τον νοητόν ’Ισραήλ νούν όρώντα θεόν καί κληρονό
μον τής τών επαγγελιών γής εαυτόν άποτελέσαι δυνηθέντα- γή γάρ ό ά'ν- 
θρωπος καί κληρονομιά γής ή τού ανθρώπου διά τής έπικαρπίας τών 
έργων νοείται σωτηρία- τον μετά τον Μελχισεδέκ δίχα πατρώου καί μη- 
τρφου πειρασμού αρχιερέα παρά θεού τοΐς άνθρώποις προχειρισθέντα, μή 
παρ’εαυτού τήν εις τούτο λαβόντα τιμήν, άλλ’ υπό θεού προς τήν τοιαυ- 
την κληθέντα προαγωγήν όθεν ουδέ παρέλειψεν εις πάσας τάς ημέρας 

τής ζωής αυτού δεήσεις καί ίκετηρίας προς τον δυνάμενον σώζειν αυτόν 
εκ θανάτου προσφέρειν καί είσακουσθείς από τής εΰλαβείας καίπερ ών υιός 
φωτός, έ'μαθεν, άφ’ ών έπαθε, ταΐς τών αμαρτωλών συνεπιστυγνιάν πολι- 
τείαις. Καί πρώτον μέν ώς επί τού Μελχισιδέκ έν άποταγή σαρκικών γνω
ρισμάτων καί γονικών άπαρνημάτων ειρήνης οίκον τήν εαυτού ψυχήν φκο- 

δόμησε θεμελιώσας, τουτέστι τήν κάτω 'Ιερουσαλήμ απαθώς διακτίσας, 
καθώς καί 6 Μελχισεδέκ τήν άρχαίαν Σαλήμ, τήν ερμηνευομένην ειρήνην. 
Δεύτερον ότι δικαιοσύνης άνυψώθη βασιλεία τήν ανω 'Ιερουσαλήμ εϊς κα
τοικίαν εαυτφ κτησάμενος πόλιν· ώς γάρ τής Σαλήμ τό όνομα τής ίερατείας 
καί βασιλείας τό σύνθετον αξίωμα δηλοΐ, ούτως καί ό Χρυσόστομος προ 

μέν τής ίερωσύνης εϊρηνοποιόν έγένετο πνεύμα, μετά δέ τήν άρχιερωσύνην 
δικαιοσύνης υπήρξε στόμα αφομοιωθείς τφ υίφ τού θεού καί αυτός διά τε 
τό ανεπίληπτου προς τήν χρήσιν καί τό μή έξ ανθρώπων, άλλ’ έκ θεού 
προς τό κατά τάξιν τής άρχιερωσύνης προαχθήναι πατριαρχικόν, καν ήν άν-
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θρωπος εκείνος εκ Σεκούνδου πατρός και Άνθούσης μητρός γεννηθείς ό 
Χρυσόστομος, υπέρ άνθρωπον ή τούτου πολιτεία. Διό καί αυτός άφήχε 

πατέρα καί μητέρα χάμψας γενεαλογεϊσθαι δι’ αυτών Ιν τέκνων διαδοχαΐς, 
καθώς ό Μελχισεδέκ Ικ πατρός Ήρακλά καί μητρός Άσταρώθ τεχθείς 
άπάτωρ καί άμήτωρ καί άγενεαλογούμενος ώνομάσθη καί είς τύπον φυλα
χθείς τοϋ Χριστού ύπ’ ούδενός τήν ίερωσύνην ένεχειρίσθη, 8ν τρόπον καί 
<5 Χριστός εν ούρανοίς μητέρα μη έσχηκώς και επί γης πατέρα μή ΰπο- 
•δείξας άγενεαλόγητος ώφθη καί τής συνήθειας έχούσης εξ ανθρώπων 
τούς ιερείς τοϋ ’Ισραήλ προχειρίζεσθαι καί γενεαλογουμένης από σειράς, 
άρα γοΰν δικαίως καί δ Μελχισεδέκ μή γενεαλογούμενος προσηγορεύθη. 
Τούτο γάρ δηλοΐ κατά τάξιν, τουτέστι τό μή κατά προαγωγήν ανθρώ
πων ή διαδοχήν γένους ίερατεΰσαι, άλλ’ ώς δτι περ καθώς Ιν τφ άγενεα- 
λογήτφ Μελχισεδέκ μεμένηκε τό δνομα τής άρχιερωσύνης, ώς γέγραπται, 
διηνεκώς, ούτως και έν τω Χριστφ ημών ή άρχιερωσύνη λέγεται είς τον 
αιώνα. Τοίνυν τού Μελχισεδέκ κατά τάξιν καί δμοίωσιν, ειρήνην καί δι
καιοσύνην υπερέχει ό Χρυσόστομος ώς ου τύπφ άλλ’ έν εργφ τής αλή
θειας τό ζωοποιόν σώμα καί αίμα ίερουργήσας τού Χριστού- δθεν ούκ 
άποκνώ κάγώ λέγειν περί αυτού τό τού αποστόλου θαυμαστικόν ρήμα- 

θεωρείτε πηλίκος ούτος δ Χρυσόστομος δτι καί μετά θάνατον αυτόν δ Χρι
στός μετέθηκε τιμητικώς, ώς καί πάσα χώρα καί πόλις ΰπήντησε δορυφο- 
ροϋσα ού δεκάτας ώς καί επί τοϋ ’Αβραάμ αλλά πάσαν αύτώ πίστει τήν 
ψυχήν τού λαού προενηνοχότος, φτινι καί τών επιγείων δ βασιλεύς καί δ 
τηνικαϋτα τής εκκλησίας προεδρεύων ού μετά τριακοσίων, ώς επί ’Αβραάμ 
οϊκογενών, αλλά μετά πλήθους άκαταμέτρου όχλων συναντήσαντες ύποστρέ· 
φοντι αντί δεκάτων αύτφ τούς υπέρ χιλιάδας χρυσίου καί αργυρίου προσ- 
ήνεγκαν ύμνους. "Υπεστι δέ μοι καί τούτο θαυμάσαι, πώς καθάπερ μετά 
χίλια καί τριάκοντα έ'τη μετατεθείσης τής ίερωσύνης τού Άαρών είς 
τον Χριστόν, ήγουν εις τήν άναίμακτον θυσίαν, τήν καί διά τοϋ Μελ- 
χισεδέκ εκτυπωθεΐσαν μετατιθεμένης γάρ φησι τής ίερωσύνης εξ ανάγκης 

καί νόμου μετάθεσις γίνεται, ήγουν δτι τοϋ Χριστού παραγενομένου άρ- 

χιερέως τών ό'ντων καί μελλόντων έ'παυσεν ή κατά νόμον τού Λευΐ καί 
Άαρών λατρεία Διό καί δ δεκάτας λαμβάνων διά τών υιών τού ’Αβραάμ 
άπεδεκατώθη παρά τοϋ Μελχισεδέκ, τουτέστι τοϋ έν αύτφ προχαρακτηρισθέν- 
τος Χριστού. Τό γάρ δέκα στοιχείόν έστι τό ι', τό. δηλοϋν καί γρά· 

φον τό δνομα τοϋ ’Ιησού- καλέσουσι γάρ φησι τό δνομα αύτοΰ Ίησοϋν. 
Ούκ άσκόπως υπό τοϋ Μελχισεδέκ άποδεκατωθήναι τον ’Αβραάμ τού κυρω- 
θήναι τον λαμβάνοντα καί προ τού ’Αβραάμ θεόν ύπάρχειν μυστικώς καί

6
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θεόν τοϋ ’Αβραάμ μέλλοντα φανεροϋσθαι σαρκικώς καί δτι δι’ Αβραάμ 
καί Λευΐ δ δεκάτας λαμβάνων δεδεκάτωται δήλον έκ τοϋ τέως 1ν τή όσφύϊ 

τοϋ πατρός αϋτοΰ είναι τον Λευΐ, δτε συνήντησεν, ως γέγραπται, τφ Μελχι- 

σεδέκ δ ’Αβραάμ. Ούτως άιταραλλάκτως καί επί τοϋ Χρυσοστόμου πατρός 
ημών συνέβη πραχθήναι- καί ζών γάρ ουτος έξ ’Αντιόχειας μετακληθείς 
ήρχιεράτευσεν οίκονομικώς καί θανών έν τή εξορία μετά τριάκοντα καί τρεις 

χρόνους εις τον ίδιον μετετέθη θρόνον, δπως καί έν τούτα» τό άποστολικόν 
είς αυτόν πληρωθή λόγιον, τό φάσκον· καί ώδε μεν δεκάτας άποθνήσκοντες 
άνθρωποι λαμβάνουσιν, εκεί δέ μαρτυροόμενος δτι ζή· καί γάρ δ Χρυ
σόστομος άποθνήσκων μέν δεκάτας κέρδους τάς των ανθρώπων προσήξε 

τφ θεφ ψυχάς, κατά δέ την τής κρίσεως ημέραν μαρτυρηθήσεται ζήσας έν 

Κυρίφ καθαρώς ως μη κατά την τάξιν λοιπόν τοϋ Μελχισεδέκ, άλλ’ αύτοϋ 

τοϋ Χριστοΰ γενόμενος άρχιερεϋς, δ μετά Μωυσήν, τον άνθρωπον τοϋ θεοΰ 
Μωυσής καί δ Χρυσόστομος οικιακός τοϋ Χριστοϋ καί πιστός έν δλφ τφ 
οΐκφ αύτοϋ, μάλλον δέ λέγειν έν όλη τή οικουμένη χειροτονηθείς ήγεμών 
καί νομοθέτης· ως γάρ έκεΐνος καί ουτος τον αιγυπτιακόν κατ’ αύτοϋ διωγμόν 
τφ κριτή των όλων άπέδοτο τφ θεφ, δ μετά Άαρών έκλεχθείς προ γεννή- 

σεως ίερατεϋσαι τφ Χριστφ καί αντί τής πυράγρας τοϋ θυμιάματος τό 
Ιδιον τής εύωδίας στόμα μη άργήσας έν τή έκκλησία διδασκαλίαν έκπέμπειν 

όσφρασίαις, δ μετά τον Ίησοϋν τοϋ Ναυή κληροδοτήσας μέν τής άναλο- 
γίας τοϋ πνεύματος, την δέ περιτομήν τοϋ βαπτίσματος ολόκληρον έν τοΐς 

μέλεσι τών ανθρώπων λόγοις αχειροποιήτου καθάρσεως ένεργήσας καί τών 
ε' καθώς δ ’Ισραήλ αλλοφύλων βασιλέων, τών πέντε καί δ Χρυσόστομος 
καταστρατηγήσας έμπαθών αισθήσεων, μή στήσας ήλιον έν παραινέσει ψυχών 
ώς έκεΐνης, αλλά πείσας ανθρώπους μή έπιδύνειν αύτοϊς έν παροργισμφ 
τον ήλιον. Ό μετά τό Ήλίαν τήν άδικον καί αύτός τής Ίεζάβελ έλέγξας 

παρανομίαν καί τό Καρμήλιον όρος τήν Κομάναν κτησάμενος πόλιν τόπον 
γάρ δεδωκώ; τφ κακφ ύπεχώρησε τοϋ κακοΰ προσοχθίσματος· δθεν καί 
προ τοϋ φθάσαι τον διωγμόν ως έν άρματι πυρός καί αύτός, τουτέστι τή 
τοϋ πνεύματος φλόγινη καί ζεούση προς τον θεόν αγάπη, προς τήν τών 
άφθάρτων ούρανοδρόμησε ζωήν προς τον θεόν υφαρπαγείς. Ό μετά τον 
Δαβίδ πλείω τήν έκκλησίαν τοϋ θεοΰ ψαλμοΐς καί ϋμνοις καί ώδαΐς πνευ- 
ματικαΐς, διδαχαΐς ποικίλαις καί πυκναΐς προσομιλίαις τό καθ’ ημέραν 

λαμπρύνας, ού μέλος καί κιθάραν τοΐς ώσί τών ανθρώπων ένηχήσας, άλλα 
μέλι καί γάλα διδασκαλίας τοΐς πάντων έγκαινίσας έγκάτοις. Ό μετά τον 
Σολομώντα μεΐζον έκείνου πλάτος καρδίας καί χύμα σοφίας καί πλούτον 
παρά θεοΰ κομίσάμενος' ού γάρ έως τινός ώς παρά Σολομώντι, αλλά μέχρι
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παντός εύηρέστησε τώ θιφ, ούκ έν τέτρασι βίβλοις παροιμιακών φημι καί 
αυτών έν τρισι χιλιάσι στίχων, άλλ’ έν βιβλιοθήκαις άμετρων καί σοφών 

διδασκαλιών πάντας τούς έν κόσμω φωτίσας. Πλούτος δέ τώ Χρυσοστόμω 
ούχί τής τραπέζης τού Σολομώντος ή δαψίλεια, ούχϊ τής λοιπής υπηρεσίας 
ή ευπορία, ούχ ΐνα κατά τό γεγραμμένον ως έν τι περιβάληται τών πολυ

τίμων, άλλ’ ή μέριμνα τών πτωχών καί ή περί τούτων χορτασμός καί τών 
γυμνών ή περιβολή, ούχί τοϋ κλοιού τών φόρων ή συντέλεια, άλλα 6 

παρά τού θεού καθ’ ημέραν είσκομιζόμενος αύτώ θησαυρός. Ό μετά τον 
Σαμουήλ έπικαλεσάμενος καί αυτός άδιαλείπτως τον Κύριον ούκ έν στύλφ 
νεφέλης, άλλά στόματι καρδίας συνομιλούν αύτώ κατά τό γεγραμμένον ούκ 
ήν ό Χρυσόστομος ό λαλών, άλλά τό πνεύμα τού θεού τό λαλούν δι’ αύτού. 
Έπεκαλεϊτο δέ τον Κύριον καί είσήκουεν αύτώ σώσαι τον λαόν αύτού 
τον χριστιανικόν καί δούναι τούτω σοφίας γνώσιν καί πόθον είς άκοήν 
ωτίου τού ποιμαίνεσθαι πάντας άσφαλώς δι’ αύτού. Ό μετά τον Γεδεών 
κριτής απροσωπόληπτος καί μύστης άρρητων νοημάτων ποιών κρίμα καί 

δικαιοσύνην καί τά βάθη τού πνεύματος άνιμδτο ώσεί πόκος τις έρίου 
συμπίνων δετόν. Είχε δέ καί σιαγόνα καταπολεμούσαν τούς άσυνέτως αύτφ 
μή πειθομένους, τον χαλινόν τών έπωφελών έλέγχων, δι’ οΰ τάς σιαγόνας 
τών μή έγγιζόντων ταΐς έντολαΐς τού Χριστού καθάπερ κτηνών τενοντισμόν 
ήλεγχε τή παραινέσει. Άλλ’ έπιλείψει με διηγούμενον ό χρόνος περί Σήθ, 
Ένώς, Νώε, ’Ιακώβ, Ιωσήφ τών μεγάλων έκείνων άνδρών καί τών λοιπών 
τής παλαιός Διαθήκης είτα καί περί άποστόλων, μαρτύρων, οσίων καί 
δικαίων τών μέν γάρ ζηλωτής ό Χρυσόστομος, τών δέ πρωτεύων, τών μέν 
γάρ ίσος, τών δέ κσί έφάμιλλος γεγονώς τον στέφανον τής άποδοχής δίκαιο · 
σύνης άπολαύει δωρεάν διά χειρός ’Ιησού, φ πρέπει δόξα, κράτος, τιμή 
καί προσκύνησις νύν καί άεί καί είς τούς αιώνας τών αιώνων ’Αμήν.

Κ. I. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:20:06 EEST - 3.236.241.27


