Σελ. 2 -- ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ

Οι Άγιοι Εςζηπάηιορ,
Αςξένηιορ, Εςγένιορ, Μαπδάπιορ και Οπέζηηρ
Μαξηύξεζαλ θαηά ην ζθιεξό δησγκό ησλ ρξηζηηαλώλ επί Δηνθιεηηαλνύ. Ο
Επζηξάηηνο, πνπ ήηαλ αλώηεξνο αμησκαηηθόο, ζπλειήθζε από ην Δνύθα Λπζία.
Απηόο, αθνύ ηνλ βαζάληζε κε ηνλ πην θξηθηό ηξόπν, έπεηηα ηνλ έζηεηιε ζηνλ έπαξρν
Αγξηθόια. Φεκηζκέλνο απηόο γηα ηελ σκόηεηα ηνπ απέλαληη ζηνπο ρξηζηηαλνύο,
έβαιε ηνλ Επζηξάηην λα βαδίζεη κε ζηδεξέληα παπνύηζηα, πνπ είραλ κέζα κπηεξά
θαξθηά. Καηόπηλ ηνλ απνηειείσζε, αθνύ ηνλ έξημε κέζα ζηε θσηηά. Σνλ Απμέληην,
πνπ ήηαλ Ιεξέαο θαη ζπκπνιίηεο ηνπ Επζηξαηίνπ, ν εγεκόλαο ηνλ πίεζε λα
αιιαμνπηζηήζεη κε πνιιέο δειεαζηηθέο ππνζρέζεηο. Αιιά ν άμηνο ιεηηνπξγόο ηνπ
Χξηζηνύ απάληεζε: "Δελ είλαη αλάγθε λα ιέσ πνιιά ιόγηα Λπζία. ηε δσή απηή είκαη
ηνπ Χξηζηνύ θαη ζα είκαη δηθόο Σνπ κέρξη ζαλάηνπ. Καη αλ αλαξίζκεηνπο δαξκνύο θαη
πιεγέο κνπ δώζεηο, θαη αλ κε θσηηά θαη ζίδεξν κε ιηώζεηο, ν Χξηζηόο κνπ είλαη
παληνδύλακνο θαη ν ηαπξόο Σνπ αθαηακάρεηνο. Απηόο θαζ' εαπηόλ ν Απμέληηνο
είλαη αδύλαηνο. Αιιά ηνπ ρξηζηηαλνύ Απμεληίνπ ην θξόλεκα δε ζα θάκςεηο πνηέ".
Εμαγξησκέλνο ν εγεκόλαο από ηελ απάληεζε, ακέζσο ηνλ απνθεθάιηζε. Σν
Μαξδάξην, αθνύ ηξύπεζαλ ηνπο αζηξαγάινπο ηνπ ηνλ θξέκαζαλ κε ην θεθάιη πξνο
ηα θάησ θαη ηνλ έθαςαλ. Ο αμησκαηηθόο Επγέληνο, αθνύ ηνπ έθνςαλ ηε γιώζζα θαη
ηα ρέξηα θαη ηνπ έζπαζαλ ηα πόδηα, εμέπλεπζε. Σνλ δε ζηξαηηώηε Οξέζηε ηνλ
ζαλάησζαλ, αθνύ ηνλ μάπισζαλ ζε ππξαθησκέλν θξεβάηη.

Ο άγιορ Σπςπίδυν ο θαςμαηοςπγόρ
Το καύσημα ηυν οπθοδόξυν (12 Δεθεκβξίνπ)
Πξνζσπηθόηεηα θσηεηλή, κνξθή νδεγεηηθή, αιεζηλόο θνινζζόο αξεηήο θαη
θπζηνγλσκία παγθόζκηα είλαη ηεο Σξηκπζνύληνο ν επίζθνπνο, ν άγηνο ππξίδσλ. Η
εμεγηαζκέλε δσή ηνπ πνιιά κπνξεί λα δώζεη θαη λα δηδάμεη θαη ζήκεξα ζηνλ θαζέλα,
πνπ απξνθαηάιεπηα ζα ζειήζεη λα ζθύςεη θαη λα κειεηήζεη ηε ζαπκαζηή δσή ηνπ.
Αλήθεη ζηελ ηεξή θάιαγγα ησλ αγίσλ Παηέξσλ ηεο Εθθιεζίαο ησλ πξώησλ αηώλσλ.
Γελλήζεθε ην 270 κ.Χ. θη έδεζε ζηα ρξόληα ηνπ Μ. Κσλζηαληίλνπ (306-337) θαη ηνπ
γηνπ ηνπ Κσλζηάληηνπ (337-361).
Γελέζιηα παηξίδα ηνπ ν άγηνο ππξίδσλ είρε όρη ηελ Σξηκπζνύληα ηεο Κύπξνπ, όπσο
γξάθνπλ πνιινί θαη πνπ ζήκεξα είλαη έλα κηθξό ρσξηό κε ην όλνκα Σξεκεηνπζηά, αιιά
ηε γεηηνληθή ηεο θσκόπνιε Άζζηα.
Απηό καο ιέγεη ν άγηνο Σξηθύιιηνο, πξώηνο επίζθνπνο ηεο Λεπθσζίαο θαη καζεηήο ηνπ
αγίνπ ππξίδσλνο. «Ούηνο νύλ ν Άγηνο ππξίδσλ αγξνίθνο κελ ελ εηπείλ θαηά ηελ
αλαηξνθήλ, ελ ρσξίσ Αζθία θαινπκέλσ γελλεζείο εηο ηελ Κππξίσλ επαξρίαλ». Σν
ρσξηό Αζθία (πην ζσζηά Άζθηα) είλαη ε γλσζηή θσκόπνιε ηεο Άζζηαο, πνπ είλαη θνληά
ζηελ Σξηκπζνύληα. «Αγξνίθνο» ζεκαίλεη άλζξσπνο απιντθόο, άλζξσπνο πνπ δελ
ζπνύδαζε, δελ έκαζε λα γξάθεη θαη λα δηαβάδεη θαιά.
Άλζξσπνο, όπσο ιέκε εκείο ζήκεξα ηνπ βνπλνύ θαη ηνπ θάκπνπ. Άλζξσπνο ηεο
ππαίζξνπ, Καη ηέηνηνο πξαγκαηηθά ήηαλ ν άγηνο καο. Σέηνηνη ήζαλ θαη νη γνλείο ηνπ.
Άλζξσπνη αγξόηεο, θησρνί, αιιά πνιύ ελάξεηνη θαη πηζηνί. Γη' απηό θαη ην παηδί ηνπο
ην αλέζξεςαλ κε πξνζνρή θαη θόβν ζενύ. Σν αλέζξεςαλ, όπσο ιέγεη θη ν ζείνο
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Παύινο γηα ηνλ καζεηή ηνπ Σηκόζεν, όηη ηνλ αλέζξεςε ε γηαγηά ηνπ Λσΐδα θη ε κεηέξα
ηνπ Επλίθε «ελ παηδεία θαη λνπζεζία Κπξίνπ».
Μόπθυζη και ζυή
Γξάκκαηα ν άγηνο δελ έκαζε πνιιά. Ούηε θνίηεζε ζε αλώηεξεο ρνιέο, όπσο νη
άιινη κεγάινη ηεξάξρεο ηεο Εθθιεζίαο. Η Αγία Γξαθή όκσο, ην βηβιίν ηνπ ζενύ, ήηαλ ν
θαζεκεξηλόο θη αρώξηζηνο ζύληξνθνο ηνπ. Όπνπ πήγαηλε, καδί ηνπ ηελ έπαηξλε. Μαδί
ηνπ ζην ζπίηη. Μαδί ηνπ θη όηαλ νδεγνύζε ηα πξόβαηα ζηε βνζθή, γηαηί ήηαλ βνζθόο.
Μέζα ζην ζαθθίδηό ηνπ, ηε γλσζηή θππξηαθή βνύξθα ζηελ νπνία είρε βαικέλν ην ιηηό
ηνπ γεύκα, είρε θαη ην Επαγγέιην ηνπ. Πόζν ζπγθηλεηηθή, κα θη άμηνκίκεηε αιήζεηα
ήηαλ ηνύηε ε ζπλήζεηα ηνπ! Να ηελ εμάξνπκε; Μηιάεη κόλε ηεο. Σνύην πξνζζέηνπκε:
Εθεί ζηνλ θάκπν ηνλ πιαηύ, όηαλ ηα πξόβαηα βνζθάλε, ν ππξίδσλ θαζηζκέλνο
θάησ από ηνλ ίζθην θάπνηνπ δέλδξνπ ή πάλσ ζε θάπνην ςήισκα κειεηνύζε κ'
επθξνζύλε ηα ιόγηα ηνπ Θενύ θαη ζαλ ηνλ Δαβίδ έςαιιε θαη δνμνινγνύζε ηα κεγαιεία
ηνπ. Πνιιέο θνξέο αθόκε θαινύζε θνληά ηνπ ηνπο άιινπο βνζθνύο θαη κε ζηνξγή θη
αγάπε παξαδεηγκαηηθή ηνπο δίδαζθε ηνπ Θενύ ηνλ λόκν, θη αγσληδόηαλ ώξεο λα
νδεγήζεη ηηο ςπρέο ηνπο ζηα ρινεξά ιηβάδηα ηεο ρξηζηηαληθήο πίζηεο.
Από ηα πξώηα ηνπ βήκαηα ην ινπινύδη απηό ηνπ Οπξαλνύ θαη όξγαλν ηνπ Αγίνπ
Πλεύκαηνο θξόληηδε λα ζθνξπίζεη παληνύ ηεο Οξζνδνμίαο ηα αξώκαηα. Κάζε κέξα
πνπ πεξλνύζε, ν δήινο ηνπ γηα ηε ζσηεξία ησλ γύξσ ηνπ, κα θη ε αγάπε θη ε
ηαπείλσζε ηνπ ηνλ αλέβαδε θαη ζε ςειόηεξεο βαζκίδεο αξεηήο θαη εζηθήο ηειεηώζεσο.
Καη γηλόηαλ γηα ηηο δύζθνιεο ήκεξεο ηεο επνρήο ηνπ, επνρήο ζθιεξώλ δησγκώλ θαη
εηδσινιαηξίαο, πξόηππν ζάξξνπο θαη ρξηζηηαληθήο νκνινγίαο. ηόλ δησγκό, πνπ
εμαπέιπζε ελάληηα ζηνπο ρξηζηηαλνύο ν Μαμηκίλνο (308-313) ζπλειήθζε θη ν ηεξόο
ππξίδσλ. Ο θινγεξόο θη ππέξκαρνο ηεο ρξηζηηαληθήο αιήζεηαο ηνπ Θενύ επίζθνπνο
δελ κπνξνύζε λα αγλνεζεί. Σα βαζαληζηήξηα πνιιά. ' έλα απ' απηά όπσο καο ιέγεη
θάπνηνο ζπλαμαξηζηήο, είρε εμαξζξσζεί θαη ην πόδη ηνπ θη είρε βιαβεί θαη ην έλα ηνπ
κάηη.
Σνπο παικνύο ηεο θαξδηάο ηνπ θαη ηελ αγάπε ηνπ όκσο ζηνλ Χξηζηό ηίπνηα δελ
κπόξεζε λα κεηώζεη. Μηα επθξνζύλε πιεκκύξηδε νιόθιεξν ην είλαη ηνπ, ζαλ
ζθεθηόηαλ όηη έπαζρε γηα ηελ πίζηε ηνπ ζηνλ σηήξα Χξηζηό. «Οπθ άμηα ηα
παζήκαηα ηνπ λπλ θαηξνύ πξνο ηελ κέιινπζαλ δόμαλ απνθαιπθζήλαη εηο εκάο».
(Ρσκ. ε', 18), έιεγε θη επαλαιάκβαλε από κέζα ηνπ, ζαλ δερόηαλ ηα ξαπίζκαηα θαη
ηνπο άιινπο εμεπηειηζκνύο.
Ο άγιορ δημιοςπγεί οικογένεια
Μα θαη ζηηο εκέξεο ηεο επηπρίαο θαη ηεο νηθνγελεηαθήο ζαιπσξήο πνπ απνιάκβαλε
κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηνπ, πνπ έγηλε πηζαλόλ ύζηεξα από ηελ θπθινθνξία ηνπ
δηαηάγκαηνο ησλ Μεδηνιάλσλ, ε θιόγα ηεο πίζηεσο Σνπ ζηνλ Χξηζηό έκεηλε ακείσηε
θη ε αγάπε ηνπ πάληα ππνδεηγκαηηθή.
Είπα ζηηο ήκεξεο ηεο νηθνγελεηαθήο ζαιπσξήο, γηαηί λένο ν άγηνο καο, θαηόπηλ
πηέζεσο ησλ γνληώλ ηνπ δεκηνύξγεζε νηθνγέλεηα. Δπζηπρώο όκσο πνιύ λσξίο έραζε
ηελ πξνζθηιή ηνπ ζύληξνθν. Σελ θάιεζε ν Κύξηνο θνληά ηνπ. Έηζη ν ππξίδσλ έκεηλε
κόλνο κε ζπληξνθηά ηε ραξηησκέλε θόξε ηνπ, ηελ Εηξήλε ηνπ. Ο πόλνο ππήξμε
κεγάινο. Όκσο, πνηέ δελ παξαπνλέζεθε. Σα ιόγηα ηνπ πνιύαζινπ Ιώβ ήηαλ πάληα
ζην ζηόκα ηνπ. «Ο Κύξηνο έδσθελ, ν Κύξηνο αθείιαην. Ωο ησ Κπξίσ έδνμελ, νύησ θαη
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εγέλεην. Είε ην όλνκα Κπξίνπ επινγεκέλνλ εηο ηνπο αηώλαο» (Ιώβ α', 21). Παξεγνξηά
ζηή ζιίςε ηνπ βξήθε πάιη ζηά ιόγηα ηνπ Θενύ. Γηαηί κόλν ηα ιόγηα ηνπ Θενύ ηηο
ζηηγκέο απηέο είλαη ηθαλά λα μεθνπξάζνπλ ςπρηθά ηνλ άλζξσπν θαη λα ηνλ νδεγήζνπλ
ζηε ζσηεξία.
Η παλζνκνινγνύκελε από όινπο επζέβεηα θη αξεηή ηνπ θαηέζηεζε ηνλ άγην
ζεβαζηό θη αγαπεηό, όρη κνλάρα ζηελ πόιε ηνπ, κα θαη ζηα γύξσ ρσξηά. ' απηόλ
έβξηζθαλ θαηαθύγην νη δπζηπρηζκέλνη. Απηόλ είραλ πξνζηάηε νη πνλεκέλνη. Απηόλ
έβιεπαλ παηέξα ηα νξθαλά. ε θάζε αλάγθε ζ' απηόλ θαηέθεπγαλ όινη, γηαηί ζηό
πξόζσπν ηνπ ήηαλ βέβαηνη πώο ζα βξίζθαλε απηό πνπ ήζειαλ, απηό πνπ πνζνύζαλ.
Σελ παξεγνξηά θαη ηελ αλαθνύθηζε.
Ο Σπςπίδυν ποιμέναρ τςσών
Έηζη, όηαλ θάπνηε πέζαλε ν ηεξέαο ηνπ ηόπνπ εθείλνπ, κηθξνί θαη κεγάινη κ' έλα
ζηόκα ηνλ ππξίδσλα θάιεζαλ θαη ηνλ έπεηζαλ λα ρεηξνηνλεζεί πνηκέλαο ησλ ςπρώλ
ηνπο. Αξγόηεξα θιήξνο θαη ιαόο κε ηηο παξαθιήζεηο ηνπο πάιη αλέδεημαλ ηνλ άγην
πξώην επίζθνπν ηεο Σξηκπζνύληνο. Καη ηε ζέζε απηή ηίκεζε θαη δόμαζε όζν θαλέλαο
άιινο ν απιντθόο βνζθόο. Σελ ηίκεζε θαη ηελ δόμαζε, γηαηί ήηαλ ν πξάνο θαη ηαπεηλόο.
Σα ιόγηα ηνπ ζείνπ Δηδαζθάινπ «κάζεηε απ' εκνύ, όηη πξάνο εηκί θαη ηαπεηλόο ηε
θαξδία» (Μαηζ. ία' 29) ήηαλ γη' απηόλ ζύλζεκα δσήο, ήηαλ θαζεκεξηλό βίσκα.
Ο ππξίδσλ ήηαλ αθόκε ε πξνζσπνπνίεζε ηεο αγάπεο θαη θαισζύλεο. Η πόξηα ηνπ
ζπηηηνύ ηνπ ήηαλ πάληα αλνηρηή γηα θάζε μέλν θαη πεξαζηηθό, θαη γηα θάζε νδνηπόξν.
Σα ιόγηα ηνπ ζείνπ Παύινπ «ηελ θηινμελίαλ δηώθεηε» ήηαλ γη' απηόλ ηξόπνο δσήο. Ο
άγηνο αγαπνύζε ηνλ θάζε άλζξσπν. Όπνηνο εξρόηαλ ζπίηη ηνπ έπξεπε λα θαζήζεη λα
μεθνπξαζζεί, λα δηαλπθηεξεύζεη, λα θάεη θαη λα πηεί. Πνιιέο θνξέο ν ίδηνο ν επίζθνπνο
κηκνύκελνο ηνλ Κύξην έθεξλε λεξό θαη έπιελε κε αγάπε ηα πόδηα ησλ θνπξαζκέλσλ
ζηξαηνθόπσλ γηα λα ηνπο μεθνπξάζεη. έ όιεο ηηο εθδειώζεηο ηεο δσήο ηνπ ν ηαπεηλόο
θαη πξάνο εθπξόζσπνο ηεο λέαο πίζηεσο ήηαλ ν γλήζηνο αθόινπζνο Εθείλνπ, πνπ ήηαλ
θαη είλαη «ε νδόο θαη ε αιήζεηα θαη ε δσή». Η αγηόηεηα ηνπ ππήξμε ζαπκαζηή. Γη' απηό
θη ν Παλάγαζνο Θεόο πινύζηα ηνλ αληάκεηςε από ηνλ θαηξό πνπ ήηαλ αθόκε ζηε δσή.
Άπεηξα είλαη ηα ζαύκαηα πνπ έθακε κε ηε βνήζεηα ηνπ Χξηζηνύ.

