
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Βίος και πολιτεία της Αγίας και 
Μεγαλομάρτσρος  Εσφημίας (11 Ἰουλίου) 

 
       Η  Αγία Δπθεκία έδεζε θαηά ηνύο ρξόλνπο ηνπ Γηνθιεηηαλνύ θαί ήζιεζε ηό 
έηνο 303. Καηήγεην από ηελ Χαιθεδόλα. Ήην ζπγάηεξ ηνπ πεξηθαλνύο θαη 
πινπζίνπ Σπγθιεηηθνύ Φηιόθξνλνο θαη ηεο επζεβνύο θαη θηινπηώρνπ 
Θενδνζηαλήο. Η  Αγία επαηδαγσγήζε «ελ παηδεία θαη λνπζεζία Κπξίνπ»  δηό 
εγάπεζε ηόλ Χξηζηό , ηελ παξζελίαλ θαη ηελ κεηά δήινπ νκνινγίαλ ηνπ Χξηζηνύ. 
       O αλζύπαηνο ηεο  Αλαηνιήο Πξίζθνο έρσλ ζπγθάζεδξνλ ηνλ θηιόζνθνλ θαη 
ηεξέα ηνπ Άξεσο  Απειηαλόλ, εθήξπμε,  θαηά ηελ απόθαζηλ θαη εληνιήλ ηνπ 
Γηνθιεηηαλνύ, δησγκόλ θαηά ησλ Χξηζηηαλώλ εηο ηελ Αλαηνιήλ. Καηά ηελ ενξηήλ 
ηνπ ςεπδσλύκνπ Θενύ Άξεσο εδήηεζε άπαληεο νη θάηνηθνη λα  πξνζέιζνπλ εηο ηελ 
ενξηήλ. Όζoη δελ ζα πξνζήξρνλην ζα εηηκσξνύλην κε θνβεξά θνιαζηήξηα. Οη 
ρξηζηηαλνί θαζ' νκάδαο εθξύπηνλην άιινη εηο νηθίαο θαη άιινη εηο εξεκηθάο 
πεξηνράο. Ή Αγία  Δπθεκία  εγείην κηαο ηνηαύηεο νκάδνο ζηεξίδνπζα ηνύο 
πηζηνύο δηά ηνπ θινγεξνύ ιόγνπ ηεο. 

 Σπλειήθζε ε Αγία κεηά ησλ ηεζζαξάθνληα ελλέα κειώλ ηεο νκάδνο ηεο. Δηο 
ηελ πξόζθιεζηλ ηνπ Πξίζθνπ λά ζπζηάζνπλ εηο ηό είδσινλ ηνπ Άξεσο ε Αγία θαη ε 
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νκάδα ηεο εξλήζεζαλ κε ηόικελ θαη παξξεζίαλ, από ηελ απάληεζίλ ησλ εζπκώζε 
ν Πξίζθνο θαη έδσθελ εληνιήλ λα  δέξνπλ επί είθνζη εκέξαο ηνπο Αγίνπο θαη λα 
ηνπο θπιαθίζνπλ. Μεηά ηαο είθνζη εκέξαο εδνθίκαζε θαη πάιηλ λα πείζεη ηνύο 
κάξηπξαο λα ζπζηάζνπλ. Μεηά ηελ αξλεζίλ ησλ, ηνπο έδεηξαλ ηόζνλ, ώζηε 
θαηεπνλήζεζαλ νη δέξνληεο ζηξαηηώηαη. Τόηε ηνύο ινηπνύο κάξηπξαο ν Πξίζθνο 
έθιεηζελ εηο ηελ θπιαθήλ, ηελ δε Αγίαλ πξνζεπάζεζε λα ηελ πείζεη λα ζπζηάζεη. 
Μεηά ηελ άξλεζίλ ηεο θαη ηελ νκνινγίαλ ηεο πίζηεώο ηεο εηο ηνλ Χξηζηόλ ηελ 
έβαινλ εηο ηνλ ηξνρόλ θαη έηζη θαηεθόπηεην όινλ ην ζώκα ηεο Αγίαο. Καηά ην 
καξηύξηόλ ηεο ε Αγία πξνζεύρεην δηαξθώο. Μεηά ην πέξαο ηεο πξνζεπρήο ηεο 
ζαπκαηνπξγηθώο ειύζε από ηνλ ηξνρόλ θαη απνθαηεζηάζε ηέιεηνλ θαη πγηέο ην 
ζώκα ηεο. Δλ ζπλερεία  εξξίθζε ε Αγία εηο ππξαθησκέλελ θάκηλνλ. Οη 
πξνεζηώηεο ησλ ππεξεηώλ Σσζζέλεο θαη Βίθησξ εξλήζεζαλ λα ξίςνπλ ηελ Αγίαλ 
εηο ηελ θάκηλνλ, δηόηη έβιεπνλ λα ίλζηαληαη παξά ην πιεπξόλ ηεο Αγίαο δύν 
θνβεξνί άλδξεο, νη νπνίνη απεηινύζαλ όηη  ζα δηαζθνξπίζνπλ ην ππξ. Ο Σσζζέλεο 
θαη ν Βίθησξ νκνιόγεζαλ ηνλ Χξηζηόλ θαη εκαξηύξεζαλ.  Πξνζεπρεζείζα  ε  Αγία 
εξξίθζε εηο ηελ θάκηλνλ. Η θιόμ δελ ήγγηζε ηελ Αγίαλ, αιιά δηεζθνξπίζζε έμσ 
ηεο θακίλνπ θαη έθαπζε πνιινύο. 

 Ο Πξίζθνο ππέβαιε ηελ  Αγίαλ εηο λένλ καξηύξηνλ. Δθηύπσv ηελ Μάξηπξα κε 
νμείο ιίζνπο θαη ζίδεξα αηρκεξά θαη έηζη θαηεθόπε θαη θαηεμεζρίζζε ην ζσκά ηεο. 
Καη πάιηv ζαπκαηνπξγηθώο απνθαηεζηάζε πγηήο. Αθνινύζσο εξξίθζε ε Αγία εηο  
κεγάιελ δεμακελήv, όπνπ ύπεξρνλ ζαξθνβόξα ζεξία ηεο ζαιάζζεο. Τα ζεξία όρη 
κόλνλ δεv έβιαςαv ηελ Αγίαλ, αιιά θαη ηεv εβάζηαδνv επάλσ ησλ. Έπεηηα έβαινv 
ηελ Μάξηπξα εηο ιάθθνλ κε ζνπβιηά. Καη εθείζελ εμήιζελ αβιαβήο.  Δπερείξεζεv 
ν Πξίζθνο λα πξηνλίζεη θαη λα θαύζεη ηελ Αγίαλ. Οη νδόληεο εζηξάβσζαλ θαη ην 
ππξ εζβέζζε θαη νπδέλ αύηε έπαζελ. Τέινο εξξίθζε ε Μάξηπο εηο ζεξία, ηα νπνία 
ήιζνλ πιεζίνλ ηεο πξνζθπvνύληα απηήv. Δπεηδή ε Αγία πξν ηνπ καξηπξίνπ απηνύ 
ηθέηεπζε ηνλ Χξηζηόλ vα ηελ αλαπαύζε πιεζίνλ Τνπ, κία άξθηνο ηεv εδάγθσζε 
θαη νύησ παξέδσθε ηελ αγίαv ηεο ςπρήv εηο ρείξαο ηνπ Νπκθίνπ ηεο. 

 Χαίξνvηεο νη γνλείο ηεο έζαςαv κεηά πάζεο ηηκήο ην πάλζεπηόλ ηεο ιείςαλνλ 
εηο ηελ Χαιθεδόλα θαη εδόμαδαλ ηνv Κύξηνλ, δηόηη εμηώζεζαλ ηεο ηηκήο λα έρνπλ 
ηεv ζπγαηέξα ησλ Μεγαινκάξηπξα ηεο Δθθιεζίαο θαη πξέζβεηξάλ ησλ πιεζίνλ 
Τνπ. 
       O Κύξηνο εηίκεζε ηελ θαιιίληθνλ παξζέλνλ  θαη κάξηπξα Δπθεκίαλ κε ηελ 
δσξεάλ ηεο αθζαξζίαο ηνπ πνιπάζινπ θαη παξζεληθνύ  ηεο ζώκαηνο. Δηο ηελ 
Χαιθεδόλα ζπλήιζαλ νη 630 ζενθόξνη Παηέξεο ην έηνο 451 ζπγθξνηήζαληεο ηελ 
Αγίαλ Τεηάξηελ Οηθνπκεληθήλ Σύλνδνλ, επί ησλ επζεβεζηάησλ Βαζηιέσλ 
Μαξθηαλνύ θαη Πνπιρεξίαο. Ή Σύλνδνο απηή θαηεδίθαζε ηνλ αηξεηηθόλ Δπηπρή, 
όζηηο εθήξπηηε ηελ πιάλελ, όηη ν Χξηζηόο έρεη κόλνλ κίαλ θύζηλ θαη κίαλ ε-
λέξγεηαλ, απηήv ηεο Θεόηεηνο. Οη Άγηνη Παηέξεο εδνγκάηηζαλ ηελ πίζηηv ηεο 
Δθθιεζίαο, όηη ν Χξηζηόο έρεη δύν ηειείαο θύζεηο, ζειήζεηο θαη ελεξγείαο, ηελ 
ζείαλ θαη ηελ αλζξσπίλελ, εηο κίαλ  Yπόζηαζηλ. Δίλαη δε ελσκέλαη αη δύν θύζεηο 
αηξέπησο, αζπγρύησο,. αλαιινηώησο θαη αδηαηξέησο. Καηά ηελ αλσηέξσ Σύλνδνλ 
νη  Όξζόδνμνη Παηέξεο ζπλέηαμαλ Τόκνλ, ν  νπνίνο πεξηείρε ηελ πίζηηλ ηελ αιεζή, 
ηελ νπνίαλ πάληνηε επίζηεπε θαη εθήξπηηελ ε Έθθιεζία ηζπ Χξηζηνύ. Δπίζεο νη 
αηξεηηθνί  Μνλνθπζίηαη ζπλέηαμαλ ίδηνλ ηόκνλ, πνπ  πεξηείρε ηαο πιάλαο ησλ. 
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Τόηε νκνθώλσο νξζόδνμνη θαη αηξεηηθνί απεθάζηζαλ λα ηεζνύλ θαη ηα δύν 
θείκελα επί ηνπ ζηήζνπο ηεο Αγίαο Δπθεκίαο θαη αλνίμαληεο ηελ ιεηςαλνζήθελ 
έπξαμαλ νύησο θαη εζθξάγηζαλ πάιηλ ηαύηελ. Όηε δε ήλνημαλ ηελ ζήθελ, εύξνλ 
ηνλ Τόκνλ ησλ Οξζνδόμσv εηο ηαο ρείξαο απηήο θαη ησλ αηξεηηθώλ Μνλνθπζηηώλ 
ην θείκελνλ εηο ηνπο πόδαο απηήο. Έηζη ε Μεγαινκάξηπο Δπθεκία κε ην έμαίζηνλ 
απηό ζαύκα επεθύξσζε θαη ππέγξαςε ηνλ νξζόδνμνλ Τόκνλ θαη δηεζάιπηζε ην 
Χξηζηνινγηθόλ δόγκα πεξί ησλ δύν θύζεσλ ηνπ Χξηζηνύ καο εηο ηα πέξαηα ηεο 
νηθνπκέλεο θαη απέδεημε ηελ δηδαζθαιίαλ ηνπ Δπηπρνύο θαη ησλ νπαδώλ ηνπ 
Μνλνθπζηηώλ σο ζαηαληθήλ πιάλελ.       

Δθδόζεηο "Οξζόδνμνο Κπςέιε ζεζζαινλίθε  

Αξρηκ. Νηθνδήκνπ Γ. Αεξάθε Ιεξνθήξπθνο     

Η θεραπεία των δύο τυφλών (Ζ Ματθαίου) 

Τπθινί θαη νη δχν. Έηξεραλ μνπίζσ Τνπ, αδέμηα νπσζδήπνηε, κα κε ζθνδξφ 
πφζν. 

Πίζηεπαλ! 
Ήηαλ ζίγνπξνη φηη θνληά Τνπ ζα έβξηζθαλ γηαηξεηά, ζα γηλφηαλ ζαχκα, ζα 

έβιεπαλ! 
Σην δξφκν, ςάρλνληαο ζηα ζθνηεηλά, ζθνληάθηνληαο, ξσηψληαο… δελ Τνλ 

πξφιαβαλ. Χηχπεζαλ αδίζηαθηα ηελ πφξηα ηνπ ζπηηηνχ, φπνπ Δθείλνο κπήθε. 
- «Πηζηεχεηε φηη δχλακαη ηνχην πνηήζαη;», ηνπο ξσηά ν Θχξηνο – δελ είλαη 

ππφζεζε κηθξή λα μαλαβξεί θαλείο ην θσο!… -, πηζηεχεηε φηη κπνξψ λα ζαο ην 
θάλσ; 

- «Λαη, Θχξηε!», απαληνχλ εθείλνη ακέζσο. Εσεξά! Ιαθσληθά! Οιφςπρα. 
Τφηε ν Χξηζηφο καο «ήςαην ησλ νθζαικψλ απηψλ», αθνχκπεζε ηα Παλάγηα 

Χέξηα Τνπ ζηα κάηηα ηνπο θαη είπε: «θαηά ηελ πίζηηλ πκψλ γελεζήησ πκίλ». Αο 
γίλεη, ινηπφλ, ζε ζαο ζχκθσλα κε ηελ πίζηε ζαο! ,ηη πηζηεχεηε, απηφ ζα γίλεη! 

«Θαη αλεψρζεζαλ απηψλ νη νθζαικνί». Άλνημαλ ακέζσο, θαζαξά, δσεξά, 
νινθψηεηλα ηα ζβεζκέλα κάηηα. 

* * * 
«Θαηά ηελ πίζηηλ πκψλ γελεζήησ πκίλ» 
Θα κπνξνχζε λα πεη ν Θχξηνο. «Θαηά ηελ επηζπκίαλ ή ηνλ πφζνλ πκψλ 

γελεζήησ». Θα κπνξνχζε αθφκε λα δψζεη απιή εληνιή «ζέισ, αλαβιέςαηε» 
(Καηζ. ε΄ 3). Αιιά δελ ην θάλεη. Σηελ πεξίπησζε απηή θξίλεη σο Πάλζνθνο φηη 
πξέπεη λα θαλεί ε δπλαηή πίζηε ησλ ηπθιψλ θαη λα δηδάμεη ηνπο ριηαξνχο θαη 
λσζξνχο Ηνπδαίνπο. Σπλάκα απνθαιχπηεη δηαθξηηηθά ηη δχλακε δηαζέηεη ν Ίδηνο. 
Λα δηαβάδεη ηηο θαξδηέο. 

Βέβαηα, θαη ζπλδαπιίδεη, ζέηεη ζε θίλεζε ηελ πίζηε ησλ ηπθιψλ. Δίλαη ζαλ λα 
ηνπο ιέεη· «Λα, ζαο πξνζθέξσ απιφρεξα ηε ζετθή επινγία. Θάηη ζα γίλεη. Αιιά ηη 
αθξηβψο; Απφ ζαο εμαξηάηαη. Απφ ηε κηθξή ή ηε κεγάιε θιφγα ηεο θαξδηάο ζαο. Θη 
ίζσο θαη ηίπνηε λα κε γίλεη, αλ ε πίζηε ζαο θαλεί αλεπαξθήο. 

Αλ, φπσο ην νκνινγείηε, πηζηεχεηε αθξάδαληα, ζα πιεκκπξίζεηε κε θσο. Αλ 
ε πίζηε ζαο ηξεκνπαίδεη, ζα δείηε ζακπά, ζνιά, «αλζξψπνπο σο δέλδξα 
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πεξηπαηνχληαο» (Καξθ. ε΄ 24). Θη αλ ε πίζηε ζαο πάεη λα ζβήζεη, ζα κείλεηε φπσο 
είζηε, ηπθινί, αζεξάπεπηνη, ρσξίο σθέιεηα απφ ηε βνήζεηά κνπ. 

Θη απηφ έγηλε αξγφηεξα ζηε Λαδαξέη, φπνπ πνιχ ιίγα ζαχκαηα «κπφξεζε» λα 
θάλεη «δηά ηελ απηζηίαλ απηψλ» (Καηζ. ηγ΄ 58). 

Ζ θξχα θαη ζθιεξή θαξδηά ηνπ θφζκνπ εκπφδηδε ηε Χάξε Τνπ λα δξάζεη… 
πσο θη αθφκε πην χζηεξα, φηαλ ν παηέξαο ηνπ δαηκνληζκέλνπ λένπ 

εθιηπαξνχζε γηα ηε ζεξαπεία ηνπ παηδηνχ ηνπ ιέγνληαο «εί ηη δχλαζαη, 
βνήζεζνλ», αλ θάηη κπνξείο λα θάλεηο…, ν Θχξηνο ηνχ απάληεζε· «Δη δχλαζαη 
πηζηεχζαη». Απηφ εμέηαζε θαιχηεξα, αλ εζχ κπνξείο λα πηζηέςεηο. Γηαηί εθεί 
«ζθαιψλεη» ην δήηεκά ζνπ (Καξθ. ζ΄ 23). 

* * * 
Τν δίδαγκα είλαη μεθάζαξν. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί θάπνην ζαχκα ζηε δσή 

καο, νπσζδήπνηε πξέπεη λα επδνθήζεη ν Άγηνο Θεφο θαη λα καο ρνξεγήζεη έιενο, 
ηελ παληνπξγφ ζεία Χάξε. Ωζηφζν, θάηη κηθξφ αιιά θξίζηκν, είλαη αλάγθε λα 
θαηαζέζνπκε θη εκείο. Τελ πίζηε καο! Αγλή, άδνιε, θαζαξή, δπλαηή, δψζα! 

Παξαπνληνχληαη νξηζκέλνη· «Πξνζεπρήζεθα επαλεηιεκκέλα γηα ην πξφβιεκά 
κνπ, αιιά ηίπνηε δελ άιιαμε. Γηαηί ηάρα; Γε κε αθνχεη ν Θεφο; Ή κήπσο δε ζέιεη 
λα κνπ θάλεη έλα ζαχκα;»… 

Δξεχλεζε κέζα ζνπ πξψηα-πξψηα θαη ζθπγκνκέηξεζε ηελ πίζηε ζνπ. Γηαηί 
απ’ ηεο θαξδηάο ζνπ ηνπο παικνχο εμαξηψληαη φια. Αλ κίιεζεο ζηνλ παλάγαζν 
Παηέξα ζνπ αιεζηλά, ζεξκά, νιφςπρα, ζα ζνπ έρεη Δθείλνο απαληήζεη. Ίζσο 
δίλνληαο άιιε έθβαζε –θαιχηεξε- απφ εθείλε πνπ εζχ πξνζκέλεηο. Ίζσο 
παξέρνληάο ζνπ άιια αγαζά, πλεπκαηηθά, ψζηε λ’ αληαπεμέιζεηο ζηε δνθηκαζία, 
κε άθζνλε ηεο ςπρήο γαιήλε, αηζηνδνμία, δχλακε, ζνθία, νπξάληα ράξε θη 
επθξνζχλε. Αλάινγα κε ηε δχλακε ηεο πίζηεψο ζνπ ζα είλαη θαη ε απάληεζε ζηελ 
πξνζεπρή ζνπ δπλαηή, επθξηλήο. 

«Γελ έλησζα», νκνινγνχλ κε πφλν άιινη, «ηελ Ηεξή Δμνκνιφγεζε, ηε Θεία 
Θνηλσλία, λα κε ζπγθινλίδεη, λα κε μαλαθαηλνπξγψλεη». Αιιά κε πνηα πίζηε πήγεο; 
Απηφ είλαη ην θαίξην εξψηεκα. Ζ πξνυπφζεζε γηα λα αηζζαλζείο ην ζαχκα, θάηη 
ηειείσο θαηλνχξγην θαη νπξάλην, πνπ ην απνιακβάλνπλ άιινη, είλαη ζαθήο. 
Πξνζπάζεζε, ινηπφλ, μαλά! Κε πίζηε! 

Θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ, πνπ ηφζνη ζα πξνζηξέμνπλ ζηα ηεξά 
πξνζθπλήκαηα θαη ηα ζαπκαηνπξγά εηθνλίζκαηα ηεο Παλαγίαο, πφζνη λνκίδεηε ζα 
γεπζνχλ ηε Χάξε Τεο, πνηνη ζα επεξγεηεζνχλ, ζα πιεκκπξίζνπλ απφ ζεία επινγία; 
ζνη αθξάδαληα θη έλζεξκα πηζηεχνπλ! ζνη γλσξίδνπλ θαιά πνχ πξνζηξέρνπλ, 
φζνη αλαγλσξίδνπλ θαη ηηκνχλ θαη πξνζθπλνχλ ηελ άζπηιε αγλφηεηα θαη ηελ 
αζχιιεπηε αγηφηεηά Τεο, φζνη ηελ πιεζηάδνπλ κε αθνζίσζε, ζαλ παηδί ηε κάλα, 
φζνη πξνζπαζνχλ θηιφηηκα λ’ αθνινπζήζνπλ ην κνλαδηθφ παξάδεηγκά Τεο, λα Τεο 
κνηάδνπλ. 

«Θαηά ηελ πίζηηλ εκψλ». Αλάινγα κε ηελ πίζηε καο έξρεηαη πάληνηε ην 
ζαχκα! 


