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Η ηλεκηρονική μας ζελίδα    www.agioiapostoloi.gr 

Ἡ Ἁγία Λπδία Φηιηππηζία «Ἐθθιεζία καο ἑνξηάδεη ηελ κλήκε ηεο ζηίο 20 Μαΐνπ 

Απολυτίκιο. Ήχος α'. Της ερήμου πολίτης. 

Τον Θεόν σεβόμενη διανοίας ευθύτητι, το της χάριτος φέγγος δια Παύλου είσδέδεξαι, και πρώτη 

εν Φιλίπποις τω Χριστώ, έπίστευσας θεόφρον πανοικεί· δια τούτο σε τιμώμεν ασματικώς, Λυδία 

Φιλιππησία. Δόξα τω εύδοκήσαντι εν σοι, δόξα τω σε καταυγάσαντι, δόξα τω χορηγούντι δια σου, 

ημίν τα κρείττονα. 

 

http://www.agioiapostoloi.gr/
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Η Ιαζαπόζηνινο Αγία Λπδία ε Φηιηππεζία 
Ο Απόζηνινο ησλ Δζλώλ θαιείηαη λα θαηαθηήζεη ηελ πόιε ησλ 

Φηιίππσλ. Πεξηέξρεηαη ηνπο δξόκνπο, ζηηο πιαηείεο θαη ηελ αγνξά. Αλαδεηεί 
ζεκεία επαθήο. Βιέπεη ηνπο αλζξώπνπο θαη δηαβάδεη ζηα πξόζσπά ηνπο ηα 
πξνβιήκαηα θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο. Γηαπηζηώλεη ην βαζύ ζθόηνο πνπ 
θαιύπηεη ηηο ςπρέο ηνπο. Αληηιακβάλεηαη όηη ε κάρε εδώ ζα είλαη ζθιεξή. 
Γελ απνγνεηεύεηαη θαη δελ θνβάηαη. Δίλαη απνθαζηζκέλνο λα πέζεη 
καρόκελνο. Θα ζαιπίζεη ηνλ Δπαγγειηθό παηάλα θαη πηζηεύεη πσο ηα είδσια 
ζα ζεηζζνύλ εθ ζεκειίσλ. Θα πνιεκήζεη, κέρξηο εζράησλ, γηα ηελ 
απειεπζέξσζηλ ησλ ζθιαβσκέλσλ αδειθώλ από ηελ πιένλ θξηθηή δνπιεία, 
ηεο εηδσινιαηξίαο. Απηά ζθέπηεηαη ν Απ. Παύινο θαη ρσξίο λα ην αληηιεθζεί 
βξέζεθε ζηελ άθξε ηεο πόιεσο πιεζίνλ ηνπ Επγάθηνπ πνηακνύ, θνληά ζε 
έλαλ θήπν.  

Αιήζεηα, ηη όκνξθνο θήπνο! Γεκάηνο καγεία. Γίπια ηνπ θπιάλε ηα 
θξπζηαιιέληα λεξά ηνπ Επγάθηε. Τα άλζε ζθνξπίδνπλ γύξσ ηνπο ην 
κεζπζηηθό ηνπο  άξσκα. Έλαο θήπνο πνπ κνηάδεη πνιύ κε ηνλ θήπν ηνπ 
Χξηζηνύ. Θαη ζηελ άθξε ηνπ θήπνπ κία νκάδα γπλαηθώλ πνπ γεκάηεο 
επιάβεηα επηηεινύλ ηα ζξεζθεπηηθά ηνπο θαζήθνληα. Απηόο είλαη ν ηόπνο ηεο 
πξνζεπρήο. Όπνπ ν άλζξσπνο πξνζεύρεηαη, ν ηόπνο αγηάδεηαη, γίλεηαη πάληα 
έλαο θήπνο νπξάληνο, πνπ ε γιπθεηά αύξα ηεο Χάξηηνο ηνπ Θενύ κεζάεη ηηο 
ςπρέο πνπ μέξνπλ λα πξνζεύρνληαη. Απηόο ν θήπνο είλαη ην πξώην ζεκείν 
επαθήο. 

«Τε ηε εκέξα ησλ ζαββάησλ εμήιζνκελ έμσ ηεο πόιεσο παξά πνηακόλ 
νπ ελνκίδεην πξνζεπρή είλαη θαη θαζίζαληεο ειαινύκελ ηαηο ζπλειζνύζαηο 
γπλαημί" (Πξαμ.16,13). Από ηνλ θήπν απηό  αξρίδεη ν κεγάινο θαηαθηεηήο ηεο 
Δπξώπεο ηελ κάρε. Δδώ αθνύγεηαη ην πξώην θήξπγκα. Δδώ ε πξνζεπρή ησλ 
πξνζεπρνκέλσλ γπλαηθώλ θαξπνθνξεί θαη ν θαιόο Θεόο ηθαλνπνηεί ηα 
αηηεκαηά ηνπο. Δλ κέζσ ησλ γπλαηθώλ θαη ε πξνζήιπηνο έκπνξνο από ηα 
Θπάηεηξα, ε Ιπδία. Οη ζενθνβνύκελεο γπλαίθεο αθνύλε γηα πξώηε θνξά ηόζν 
γιπθηά δηδαζθαιία. Θάζε Ιόγνο ηνπ Παύινπ θαη κηά ζηαγόλα δξνζηάο ζηηο 
ςπρέο ηνπο. Αιιά εθείλε πνπ πεξηζζόηεξν από όιεο ελζνπζηάδεηαη είλαη ε 
Ιπδία. Κέζα ηεο γίλεηαη έλαο ζεηζκόο θαη αλάκεζα από ηα ραιάζκαηα ηεο 
θαξδηάο ηεο μεπξνβάιιεη έλαο θαηλνύξγηνο θόζκνο.  

Ζ θαξδηά ηεο Ιπδίαο είλαη αλήζπρε. Τν δσδεθάζεν ηνπ  Οιύκπνπ ηεο 
πξνθαιεί αεδία. Γελ κπνξεί λα ιαηξεύζεη ζενύο θαη ζεέο πνπ νξγηάδνπλ 
κεηαμύ ηνπο. Τα θελά ηεο ςπρήο ηεο θαη ν πόζνο λα γλσξίζεη ηνλ αιεζηλό 
Θεό, ηελ νδεγνύλ ζηνλ  θήπν ηεο πξνζεπρήο. Ζ γλσξηκία θαη ν δεζκόο κε 
ηελ κηθξή θνηλόηεηα ησλ Ηζξαειηηώλ ηεο αλνίγεη ηνλ δξόκν γηα ην 
πνζνύκελν.  

Κέζα ζην λόκν ηνπ Ηζξαήι, βξίζθεη ςήγκαηα ρξπζνύ ε έκπνξνο ηεο 
πνξθύξαο. Ο λόκνο πνπ παίδεη ηνλ ξόιν ηνπ παηδαγσγνύ ζηνλ  Χξηζηό, ηεο 
αλάβεη ηε δίςα γηα ηελ αλαδήηεζε απηνύ ηνπ Κεζζία. Σε απηή ηε θαηάζηαζε 
βξίζθεηαη ε Ιπδία, όηαλ γηα πξώηε θνξά αθνύεη ηνλ Απ. Παύιν νκηινύληα 
γηα ηνλ Ιπηξσηή ηνπ θόζκνπ.  
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Ο Απ. Παύινο , ν γίγαο απηόο ηνπ πλεύκαηνο, κε ηελ ηθαλόηεηα πνπ ηνλ 
δηαθξίλεη, πεξηγξάθεη κε παιιόκελε θαξδηά Δθείλνλ, εηο ηελ Βαζηιεία ηνπ 
νπνίνπ εξγάδεηαη, θαη δσγξαθίδεη κε ηα σξαηόηεξα ρξώκαηα ηελ εηθόλα ηνπ 
Δζηαπξσκέλνπ. Πεξηγξάθεη κε απιόηεηα θαη ζαθήλεηα ηηο επαγγειηθέο 
αιήζεηεο θαη δειώλεη ζηηο ζενθνβνύκελεο γπλαίθεο: Απηόλ εηο ηνλ νπνίνλ 
πξνζεύρεζζε, Απηόλ ηνλ Κεζζία ηνλ νπνίνλ αλακέλεηε, Απηόλ εκείο ζαο 
θεξύηηνκε. Ο Χξηζηόο είλαη ν Κεζζίαο. Ο Χξηζηόο είλαη ν ελαλζξσπήζαο 
Θεόο. Ο Χξηζηόο είλαη ην θσο ηνπ θόζκνπ, ν άξηνο ηεο δσήο, ην ύδσξ ην 
δσλ, ν πνηκήλ ν θαιόο. Ο Χξηζηόο είλαη ν ιπηξσηήο ηνπ θόζκνπ.  

Ζ Ιπδία κε θαξθσκέλα ηα κάηηα ζην πξόζσπν ηνπ Απ. Παύινπ θαη κε 
έθδειν θαη δσεξό ην ελδηαθέξνλ, αθνύεη κε πξνζνρή θαη επιάβεηα ηα ιόγηα 
ηνπ αγλώζηνπ Ηνπδαίνπ. Ζ έκπνξνο ηεο πνξθύξαο, βαζηά ζξεζθεπηηθή 
πξνζσπηθόηεηα, γεκάηε από ελζνπζηαζκό θαη ζαπκαζκό, απνδέρεηαη ρσξίο 
θακία αληίξξεζε ηε λέα δηδαζθαιία. Πηζηεύεη νιόςπρα ζην Χξηζηό θαη 
δειώλεη θαηεγνξεκαηηθά πσο θη΄ απηή ζέιεη λα γίλεη Χξηζηηαλή.  

Θαη ν Απ. Παύινο νινθιεξώλεη ην έξγν ηνπ. Σηα γάξγαξα λεξά ηνπ 
πνηακνύ Επγάθηε βαπηίδεη ηελ Ιπδία. 

Ζ πξώηε Χξηζηηαλή ηεο Δπξώπεο θνξάεη ην έλδπκα ηεο λενθσηίζηνπ. Ζ 
πξώηε Χξηζηηαλή ηεο Καθεδνλίαο πνιηηνγξαθείηαη ζηελ ηελ Βαζηιεία ησλ 
Οπξαλώλ. Τώξα είλαη ην πξώην κέινο ηεο πξώηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο. Ζ 
θαξδία ηεο ινπζκέλε ζην θσο θαη ζηε ράξε ηνπ Θενύ, πιεκκπξίδεη από 
αηζζήκαηα επγλσκνζύλεο πξνο απηνύο πνπ ηεο άλνημαλ ηα κάηηα ηεο ςπρήο, 
ηεο απεθάιπςαλ ηελ αιήζεηα θαη νδήγεζαλ ηα βήκαηά ηεο εηο ηελ νδώλ ηεο 
ζσηεξίαο. Πσο ινηπόλ λα ηνπο επραξηζηήζεη; Δίλαη έηνηκε λα πξνζθέξεη ηα 
ρξήκαηά ηεο, ηελ πνξθύξα πνπ εκπνξεύεηαη, ην ζπίηη ηεο θαη ό,ηη άιιν έρεη, 
γηα λα δείμεη ηελ επγλσκνζύλε ηεο. Αιιά νη αθηήκνλεο ηεο Ηνπδαίαο δελ 
έρνπλ αλάγθε από πιηθά αγαζά. Τεξνύλ ηελ παξαγγειία ηνπ Θπξίνπ. Τίπνηε 
δελ ζέινπλ γηα ηνλ εαπηό ηνπο. Όια γηα ηελ δόμα ηνπ Θενύ. Απηό είλαη ην 
ζύλζεκά ηνπο. Όκσο ε λενθώηηζηε επηκέλεη. Εεηεί, ηνπιάρηζηνλ, λα δερζνύλ 
ηελ θηινμελία : "Δη θεθξίθαηέ κε πηζηήλ ησ Θπξίσ είλαη, εηζειζόληεο εηο ηνλ 
νηθόλ κνπ κείλαηε* θαη παξεβηάζαην εκάο". (Πξαμ.16,15). Τόζν πνιύ 
επέκεηλε ε Ιπδία, ώζηε ν Παύινο κε ηελ ζπλνδεία ηνπ αλαγθάδνληαη λα 
ηθαλνπνηήζνπλ ην αίηεκά ηεο θαη δέρνληαη ηελ θηινμελία.  

Ζ Ιπδία ηα πξνζθέξεη όια ζην ην έξγν ηεο Δθθιεζίαο. Τη αμίδνπλ όκσο 
όια απηά κπξνζηά ζηελ άιιε πξνζθνξά, ζηελ πξνζθνξά ηνπ εαπηνύ ηεο; Ζ 
Ιπδία δελ αλήθεη πιένλ εηο ηνλ εαπηό ηεο. Αλήθεη ζηνλ Χξηζηό. Δίλαη ην 
πξόβαην ηνπ Χξηζηνύ, είλαη ε καζήηξηα ηνπ Λαδσξαίνπ. Ζ θαξδηά ηεο είλαη 
αηρκάισηνο ηεο αγάπεο ηνπ Χξηζηνύ. Απ' εδώ θαη πέξα αθνζηώλεηαη εηο ην 
έξγνλ ηεο ηεξαπνζηνιήο. Οδεγεί ηνπο δηθνύο ηεο πξώηα εηο ηελ λέα πίζηε θαη 
επηδίδεηαη ζπζηεκαηηθά εηο ηνλ επαγγειηζκό θαη άιισλ ςπρώλ. Γίλεηαη 
Σακαξείηηο ησλ Φηιίππσλ θαη αλαδεηθλύεηαη δσληαλό κέινο ηεο Δθθιεζίαο. 
Δξγάδεηαη κε όιεο ηηο δπλάκεηο ηεο εηο ηα δηαθνλήκαηα ηεο Δθθιεζίαο θαη 
δίδεη ηελ παξνπζία ηεο ζε όιεο ηηο επγελείο θνηλσληθέο εθδειώζεηο. Έηζη 
εξγαδόκελε θαη δώζα ζύκθσλα κε ην ζέιεκα ηνπ Θενύ, παξαδίδεη ην πλεύκα 
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ηεο θαη απέξρεηαη ηνπ καηαίνπ ηνύηνπ θόζκνπ, δνμάδνπζα ην ππεξύκλεην 
όλνκα ηνπ Θπξίνπ.  

Ζ Δθθιεζία καο ελέγξαςε ην όλνκά ηεο εηο ηα βηβιία ησλ αγίσλ ηεο θαη 
ηηκά ηελ κλήκελ ηεο ηελ 20ελ Καΐνπ. 
 

Οη Άγηνη θαη Ιζαπόζηνινη  
Κσλζηαληίλνο θαη Ειέλε  

Ο Μέγαο Κσλζηαληίλνο γελλήζεθε ην 274 κ.Χ. Παηέξαο ηνπ ήηαλ 
ν Θσλζηάληηνο ν Α' ν Χισξόο θαη κεηέξα ηνπ ε Ειέλε από ην Γξέπαλν 
ηεο Βηζπλίαο. Ο Θσλζηαληίλνο ζε ειηθία 18 εηώλ έγηλε ζηξαηησηηθόο θαη 
ράξε ζηελ αλδξεία ηνπ, πξνάρζεθε γξήγνξα ζηα αλώηαηα αμηώκαηα ηνπ 
ζηξαηνύ.  

Ο Θύξηνο ζέινληαο λα ηνλ βνεζήζεη ζηνλ αγώλα ηνπ θαηά ηνπ 
Καμεληίνπ θαη ηνπ Ιηθίληνπ, ζηε ζπλέρεηα ζρεκάηηζε ζηνλ νπξαλό ην 
ζεκείν ηνπ Σηαπξνύ κε ηελ επηγξαθή «Ελ ηνύησ Νίθα», 
πξνζθέξνληάο ηνπ έλα ηζρπξόηαην όπιν γηα λα θαηαηξνπώζεη ηνπο 
ερζξνύο ηνπ. Κε ην ρξηζηηαληθό ζηαπξνεηδέο ιάβαξν κε ην ειιεληθό 
κνλόγξακκα «Δλ ηνπησ ληθα», ηειηθά λίθεζε ηα ζηξαηεύκαηα ηνπ 
Καμεληίνπ θαη έπεηηα ηνπ Ιηθηλίνπ.  

Δπίζεο, ήηαλ ν πξώηνο απηνθξάηνξαο πνπ επλόεζε ηελ Εθθιεζία, 
κεηά από ηξεηο αηώλεο αλειέεηνπ δησγκνύ. Κεηέθεξε ηελ 
πξσηεύνπζα ηνπ θξάηνπο ηνπ ζην αξραίν βπδάληην, θαη εθεί έθηηζε ηελ 
βαζίιηζζα ησλ πόιεσλ, ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε.  

Ιίγν πξηλ πεζάλεη, ν Θσλζηαληίλνο αμηώζεθε θαη ηνπ Αγίνπ 
Βαπηίζκαηνο, θαη ακέζσο κεηά είπε: «Λπλ αιεζεη ινγσ καθαξηνλ νηδ’ 
εκαπηνλ, λπλ ηεο αζαλαηνπ δσεο πεθαλαη αμηνλ, λπλ ηνπ ζεηνπ 
κεηεηιεθελαη θσηνο πεπηζηεπθα». Τώξα, δειαδή, ζύκθσλα κε ην 
ιόγν ηεο αιεζείαο, μέξσ όηη είκαη καθάξηνο, ηώξα έρσ γίλεη άμηνο 
ηεο αζαλάηνπ δσήο, ηώξα έρσ πηζηέςεη πσο έιαβα ην ζείν θσο. 
Δθνηκήζε ζε ειηθία 63 εηώλ, ηελ 21 Μαΐνπ 327. Ζ Ηζηνξία νλόκαζε ηνλ 
Θσλζηαληίλν Κέγα θαη ε Δθθιεζία ηνλ αλεθήξπμε Άγην θαη Ηζαπόζηνιν.  

Ο Θσλζηαληίλνο ελδηαθέξζεθε πνιύ θαη γηα ηα ηεξά ζεβάζκαηα ησλ 
ρξηζηηαλώλ, γηα ην ιόγν απηό απέζηεηιε ζηα Ιεξνζόιπκα ηελ κεηέξα 
ηνπ, γηα λα βξεη ηνλ Τίκην Σηαπξό. Κεηά ηελ εύξεζή ηνπ, ε Αγία 
Διέλε, αθνύ δηρνηόκεζε ηηο θεξαίεο ηνπ δεκηνύξγεζε δύν Σηαπξνύο εθ 
ησλ νπνίσλ ηνλ έλα κεηέθεξε ζηελ Θσλζηαληηλνύπνιε.  

Ζ Αγία Ειέλε ήηαλ απηή ε νπνία έδσζε ζηνλ Κ. Θσλζηαληίλν ηελ 
πξέπνπζα δηαπαηδαγώγεζε. Άιισζηε, θαη ν ίδηνο ηελ ηίκεζε, όηαλ ζηελ 
κεγάιε πιαηεία ηεο Θσλζηαληηλνύπνιεο έθηηζε δύν ζηήιεο, κία δηθή ηνπ 
θαη κία ηεο Αγίαο Διέλεο, πνπ έθεξε ηελ επηγξαθή: «Εηο Αγηνο εηο 
Κπξηνο Ιεζνπο Χξηζηνο, εηο δνμαλ Θενπ Παηξνο, Ακελ». Ζ Αγία 
Διέλε βνήζεζε λα ρηηζηνύλ νη πξώηνη κεγάινη ηεξνί λανί ηεο 
Χξηζηηαλνζύλεο. Δθνηκήζε εηξεληθά ην 327 κ.Χ. ζε ειηθία 83 εηώλ.  
 


