
Α
Γ
Ι
Ο
Σ

∆
Η
Μ
Η
Τ
Ρ
Ι
Ο
Σ

9   
3,
3

F
M

S
T
E
R
E
O

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2023 

ΤΩΝ 318 ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Α΄ΟΙΚ. ΣΥΝΟΔΟΥ

(Ιω. ιζ΄ 1-13) (Πρ. κ΄ 16-18,28-36)

Πίστεως θησαυρίσματα

“Εφανέρωσά σου το όνομα τοις ανθρώποις
ους δέδωκάς μοι εκ του κόσμου”.

Για αιώνες ολόκληρους οι άνθρωποι τελούσαν υπό
πλήρη άγνοια για τον αληθινό Θεό. Στην προσπάθειά
τους να ικανοποιήσουν εσωτερικές αναζητήσεις,
στρέφονταν στη λατρεία των ειδώλων, η οποία χαρα-
κτηριζόταν σαφώς από την ματαιότητα. Κανένας
άνθρωπος δεν μπορούσε να δώσει πληροφορίες για
τον αληθινό Θεό. Όπως άλλωστε μάς πληροφορεί ο

Ευαγγελιστής Ιωάννης “Θεόν ουδείς εώρακεν πώποτε”. Έτσι
ο αληθινός Θεός γίνεται άνθρωπος για να δώσει τη δυνατότητα
της Θεογνωσίας.

Ο Υιός και Λόγος του Θεού που σαρκώθηκε, στην αρχιε-
ρατική Του προσευχή, που έγινε όπως είναι γνωστό λίγο πριν
από το Πάθος, αναφέρθηκε και στο έργο Του για την αποκάλυ-
ψη του Θεού στους ανθρώπους. Είπε χαρακτηριστικά: “Πάτερ,
εφανέρωσά σου το όνομα τοις ανθρώποις”. Εδώ φαίνεται πως
στο πρόσωπο του Χριστού αποκαλύπτεται ο Θεός και δίνει τη
δυνατότητα στον άνθρωπο να τον πλησιάσει και να ενωθεί
μαζί Του.

Οι Απόστολοι
Ο Κύριος κατά την επί γης παρουσία Του όταν κήρυττε

και θαυματουργούσε, είχε πάντοτε μαζί Του τους μαθητές και
αποστόλους Του. Εκείνοι όταν κλήθηκαν από τον Ιησού “αφέ-
ντες άπαντα ηκολούθησαν Αυτώ”. Τους δόθηκε έτσι ευκαιρία
να μυηθούν στο βάθος της διδασκαλίας και του έργου Του. Σε
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μερικές μάλιστα περιπτώσεις, όπως φανερώνει η γραφίδα των
Ευαγγελιστών, έγιναν δέκτες μεγάλων αποκαλύψεων. Με αυτό
τον τρόπο κατέστησαν ικανοί να κηρύξουν το Ευαγγέλιο και
την αλήθεια του εις πάντα τα Έθνη. Με αυτό τον τρόπο έγιναν
συνεργοί του Θεού στην αναγγελία του θελήματός Του, μετα-
βαίνοντας μάλιστα από τόπο σε τόπο και φθάνοντας στα πέρα-
τα της οικουμένης. Ως εφόδια είχαν την στερεά πίστη τους, η
οποία γινόταν μέσο για να διαδοθεί και να μεταλαμπαδευτεί το
αναστάσιμο μήνυμα σε όλο τον κόσμο. Με τον τρόπο αυτό η
αλήθεια κρατήθηκε ανόθευτη από τις πλάνες και τις επιδράσεις
των αιρετικών διδασκαλιών.

Οι Πατέρες

Για τη διάδοση του σημαντικού αυτού μηνύματος
που τόσο ανόθευτα πρόσφεραν οι απόστολοι στον
τότε κουρασμένο κόσμο, τη σκυτάλη πήραν αργότερα
οι Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες, οι οποίοι αφού με τη
ζωή και το έργο τους άφησαν τον εαυτό τους να γίνει
δοχείο της Θείας Χάριτος, διατράνωσαν με τους πολύ-
μοχθους αγώνες τους το θαρραλέο αναστάσιμο μήνυ-
μα του Ευαγγελίου και το διαφύλαξαν από τις πλάνες

των αιρέσεων. Έτσι η Εκκλησία μας σήμερα “εβδόμη Κυριακή
από του Πάσχα, την εν Νικαία Πρώτην Οικουμενικήν Σύνοδον
εορτάζει των τριακοσίων δέκα και οκτώ θεοφόρων Πατέρων”.

Ήταν τότε που ο Άρειος με τις πλάνες του επεχείρησε να
κτυπήσει την Εκκλησία, αμφισβητώντας τη Θεότητα του
Κυρίου μας και επομένως τη δυνατότητα του ανθρώπου να
σωθεί. Οι 318 Πατέρες που τιμά σήμερα η Εκκλησία μας, πρω-
τοστάτησαν σε ένα αγώνα που κορυφώθηκε με τη σύγκληση
της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου στην Νίκαια της Βυθηνίας, προ-
κειμένου η Ορθοδοξία μας να λάμπει σήμερα και να μας προ-
σφέρει τις αστείρευτες πηγές της αλήθειας Της.

Αγαπητοί αδελφοί, η πίστη που μας παρέδωσε ο
Κύριός μας αλλά και οι απόστολοι και οι πατέρες της
Εκκλησίας μας, είναι ό,τι πιο πολύτιμο μπορούμε να
έχουμε σαν πυξίδα στη ζωή μας. Έχουμε λοιπόν
χρέος να ακολουθήσουμε τις δικές τους φωτεινές
πυξίδες, οι οποίες μας φωτίζουν το δρόμο προς τις
ευλογημένες κορυφογραμμές, όπου ο άνθρωπος
μπορεί να γεύεται των αιωνίων καρπών της
Θεογνωσίας.



Ἀποστολικό  Ἀνάγνωσμα

Eὐαγγελικό  Ἀνάγνωσμα

ῶ καιρῶ ἐκείνω  ἐπάρας ὁ Ἰησοῦς τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν
οὐρανὸν καὶ εἶπε· Πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα· δόξασόν σου τὸν υἱόν,
ἵνα καὶ ὁ υἱὸς σου δοξάσῃ σέ, καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης
σαρκός, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ δώσῃ αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον. Αὕτη
δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσιν σὲ τὸν μόνον ἀληθινὸν
Θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν. Ἐγώ σε ἐδόξασα ἐπὶ τῆς

γῆς, τὸ ἔργον ἐτελειώσα ὃ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω· καὶ νῦν δόξασόν με
σύ, πάτερ, παρὰ σεαυτῷ τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ
σοί. 6 Ἐφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις οὓς δέδωκάς μοι ἐκ τοῦ
κόσμου. σοὶ ἦσαν καὶ ἐμοὶ αὐτοὺς δέδωκας, καὶ τὸν λόγον σου
τετηρήκασι. Νῦν ἔγνωκαν ὅτι πάντα ὅσα δέδωκάς μοι παρὰ σοῦ εἰσιν· ὅτι
τὰ ῥήματα ἃ ἔδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς, καὶ αὐτοὶ ἔλαβον καὶ ἔγνωσαν
ἀληθῶς ὅτι παρὰ σοῦ ἐξῆλθον, καὶ ἐπίστευσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας. Ἐγὼ
περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ· οὐ περὶ τοῦ κόσμου ἐρωτῶ ἀλλὰ περὶ ὧν δέδωκάς
μοι, ὅτι σοί εἰσι, καὶ τὰ ἐμὰ πάντα σά ἐστιν καὶ τὰ σὰ ἐμά, καὶ δεδόξασμαι
ἐν αὐτοῖς. Καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ αὐτοὶ ἐν τῷ κόσμῳ εἰσί, καὶ ἐγὼ
πρὸς σὲ ἔρχομαι. Πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου οὓς
δέδωκάς μοι, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς. Ὅτε ἤμην μετ' αὐτῶν ἐν τῷ κόσμῳ,
ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου οὓς δέδωκάς μοι ἐφύλαξα, καὶ
οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο εἰ μὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ἵνα ἡ γραφὴ
πληρωθῇ. Νῦν δὲ πρὸς σὲ ἔρχομαι, καὶ ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ κόσμῳ ἵνα ἔχωσι
τὴν χαρὰν τὴν ἐμὴν πεπληρωμένην ἐν αὑτοῖς.

ν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις,  ἔκρινε γὰρ ὁ Παῦλος παραπλεῦσαι τὴν
Ἔφεσον, ὅπως μὴ γένηται αὐτῷ χρονοτριβῆσαι ἐν τῇ Ἀσίᾳ· ἔσπευδε
γὰρ, εἰ δυνατὸν ἦν αὐτῷ, τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς γενέσθαι εἰς
Ἱεροσόλυμα. Ἀπὸ δὲ τῆς Μιλήτου πέμψας εἰς Ἔφεσον μετεκαλέσατο
τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας. Ὡς δὲ παρεγένοντο πρὸς αὐτὸν,

εἶπεν αὐτοῖς· Ὑμεῖς ἐπίστασθε, ἀπὸ πρώτης ἡμέρας ἀφ ἧς ἐπέβην εἰς τὴν
Ἀσίαν, πῶς μεθ' ὑμῶν τὸν πάντα χρόνον ἐγενόμην, προσέχετε οὖν
ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ, ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔθετο
ἐπισκόπους, ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ, ἣν
περιεποιήσατο διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος.Ἐγὼ γὰρ οἶδα τοῦτο, ὅτι
εἰσελεύσονται μετὰ τὴν ἄφιξίν μου λύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς μὴ φειδόμενοι τοῦ
ποιμνίου· καὶ ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες
διεστραμμένα τοῦ ἀποσπᾶν τοὺς μαθητὰς ὀπίσω αὐτῶν. Διὸ γρηγορεῖτε,
μνημονεύοντες ὅτι τριετίαν νύκτα καὶ ἡμέραν οὐκ ἐπαυσάμην μετὰ
δακρύων νουθετῶν ἕνα ἕκαστον. Καὶ τὰ νῦν παρατίθεμαι ὑμᾶς, ἀδελφοί,
τῷ Θεῷ καὶ τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ τῷ δυναμένῳ ἐποικοδομῆσαι καὶ
δοῦναι ὑμῖν κληρονομίαν ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πᾶσιν. Ἀργυρίου ἢ χρυσίου
ἢ ἱματισμοῦ οὐδενὸς ἐπεθύμησα· Aὐτοὶ γινώσκετε ὅτι ταῖς χρείαις μου καὶ
τοῖς οὖσι μετ' ἐμοῦ ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρες αὗται. Πάντα ὑπέδειξα ὑμῖν ὅτι
οὕτω κοπιῶντας δεῖ ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν ἀσθενούντων, μνημονεύειν τε
τῶν λόγων τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, ὅτι αὐτὸς εἶπε· μακάριόν ἐστι μᾶλλον
διδόναι ἢ λαμβάνειν. Καὶ ταῦτα εἰπὼν, θεὶς τὰ γόνατα αὐτοῦ σὺν πᾶσιν
αὐτοῖς προσηύξατο. 



Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΤΥΧΗΣ επίσκοπος Μελιτηνής υπήρξε άξιος
στρατιώτης Χρίστου και ακούραστος εργάτης της
Εκκλησίας. Ή καρποφόρα διδασκαλία του και τα εποικοδο-
μητικά του έργα κράτησαν πολλές ψυχές όρθιες στη χρι-
στιανική πίστη. Μάλιστα, είχε το χάρισμα να αλιεύει ψυχές

στο Χριστό με τα σωτήρια δίχτυα του Ευαγγελίου. Και το σπουδαι-
ότερο, ήταν έτοιμος να δώσει και τη ζωή του για την ασφάλεια και
τη σωτηρία αυτών των ψυχών, μιμούμενος τον Κύριο, πού είπε:
"Και ο υιός του ανθρώπου ουκ ήλθε διακονηθήναι, αλλά διακονή-
σαι. και δούναι την ψυχήν αυτού λύτρον αντί πολλών" . Δηλαδή,
και ο υιός του ανθρώπου, ο Μεσσίας, δεν ήλθε στον κόσμο για να
υπηρετηθεί, αλλά ήλθε για να υπηρετήσει και να δώσει τη ζωή του
λύτρο, για να εξαγορασθούν και να ελευθερωθούν από την αμαρτία
και το θάνατο πολλοί. ο φθόνος, όμως, των πωρωμένων ειδωλολα-
τρών οδήγησε στη σύλληψη του Ευτυχούς και κατόπιν στο μαρτυ-
ρικό θάνατο, μέσα στα βαθειά νερά ενός ποταμού.
Ό Σωφρόνιος Εύστρατιάδης στο Αγιολόγιο του, ισχυρίζεται ότι
εσφαλμένα γράφεται Ευτυχής και μάλιστα επίσκοπος Μελιτηνής
και ότι το σωστό είναι Ευτύχιος μάρτυς και όχι επίσκοπος.
1. Ευαγγέλιο Μάρκου, ι' 45.

Η ΑΓΙΑ ΕΛΙΚΩΝΙΔΑ
Έζησε στα χρόνια του βασιλιά Γορδιανού του Γ', στα μέσα του 3ου
μ.Χ. αιώνα (238-244). Ήταν Θεσσαλονικιά αλλά μετακόμισε στην
Κόρινθο, όπου καταγγέλθηκε σαν χριστιανή στον άρχοντα Περίνιο.
Μάταια αυτός προσπάθησε να την αποσπάσει από τη χριστιανική
πίστη. 'Εκείνη έμενε σταθερή και φώναζε ότι είναι χριστιανή.
'Εξοργισμένος τότε ο Περίνιος την έβρισε χυδαία και της ξύρισε το
κεφάλι. Ή Έλικωνίδα χαμογελώντας απάντησε: "Σείς, έπαρχε,
θεωρείτε άνθρωπο κυρίως το σώμα, και την ομορφιά του, νομίζετε
ότι είναι ή κυριότερη ανθρώπινη αρετή, και πάνω σ' αυτή τη βάση
στηρίζετε την ταπεινή και πρόσκαιρη ευτυχία σας. 'Αλλά για μας
τους χριστιανούς, το επίγειο σώμα είναι όπως και το ρούχο. Αυτό
κάποια μέρα θα παλιώσει και θα πεταχτεί. Επομένως ό,τι και αν
κάνεις το φθαρτό σώμα μου δεν θα με ενοχλήσει, διότι δεν θα κατα-
φέρεις να βλάψεις, με τη χάρη του Θεού, το σώμα της ψυχής μου,
όπου εμείς οί χριστιανοί στηρίζουμε την αιώνια ευτυχία μας". ο
Περίνιος διέταξε τότε και έβαλαν την αγία μέσα σε λιωμένο μολύβι
και άσφαλτο. Ή θεία χάρη όμως την κράτησε αβλαβή. Το ίδιο συνέ-
βη, όταν αργότερα και ο ανθύπατος Ιουστίνος την έριξε στη φωτιά
και τα άγρια θηρία. Τελικά ή Έλικωνίδα αποκεφαλίστηκε και έτσι
φόρεσε το αμάραντο στεφάνι του μαρτυρίου για τον Χριστό.

φωτεινές τροχιές
Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΤΥΧΗΣ επίσκοπος Μελιτηνής

Επιμέλεια και εκτύπωση Χριστιανικής Κίνησης “Ο Άγιος Δημήτριος”

“Ο Καλός Σαμαρείτης”, και λοιπών φιλανθρωπικών έργων της ενορίας.


