Ο ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ ΜΗΝΑΣ ΦΑΤΟΡ
Ημέρα πρώηη ηοσ μηνός Φαηούρ
1) Σν καξηύξην ησλ αγίσλ Μαμίκνπ, Ννπκηηίνπ, Βίθησξνο θαη Φηιίππνπ.
2) Μλήκε ηνπ αγίνπ απνζηόινπ Κιεόπα θαη ηεο ζπλνδείαο απηνύ.
1) Σελ εκέξα απηή καξηύξεζαλ νη αγσληζηέο άγηνη Μάμηκνο, Ννπκίηηνο, Βίθησξ
θαη Φίιηππνο, νη νπνίνη έδεζαλ επί ησλ εκεξώλ ηνπ απηνθξάηνξα Γεθίνπ. Καηά ηε
δηάξθεηα ηεο βαζηιέηαο ηνπ, νη Δπηά Παίδεο εμαθαλίζηεθαλ κέζα ζηε ζπειηά ελόο
όξνπο ζηελ Έθεζν.
Οη ελ ιόγσ ηέζζεξηο άγηνη ήηαλ από ηελ Αθξηθή θαη ήηαλ πλεπκαηηθνί
αδειθνί εκπλεόκελνη από ηνλ ζείν έξσηα. Ζ αγάπε γηα ηνλ Υξηζηό ήηαλ εθείλε πνπ
ηνύο ζπγθέληξσζε καδί. Όηαλ ν απηνθξάηνξαο Γέθηνο ππέβαιιε ζε βαζαληζηήξηα
ηνπο ρξηζηηαλνύο, νη ηέζζεξηο άγηνη ζπκθώλεζαλ λα νκνινγήζνπλ ηελ πίζηε ηνπο.
Πξνζήιζαλ ινηπόλ ελώπηνλ ηνπ επάξρνπ θαη νκνιόγεζαλ όηη είλαη
ρξηζηηαλνί θαη όηη κόλν ηνλ Υξηζηό πξνζθπλνύλ θαη ιαηξεύνπλ. Ο έπαξρνο δηέηαμε
λα καζηηγσζνύλ θαη λα ξαβδηζζνύλ, θάηη πνπ επαλαιήθζεθε πνιιέο θνξέο. Δπίζεο,
ηνπο έθαςαλ ηελ πιάηε κε ππξσκέλεο ξάβδνπο. Μεηά ηνπο έηξηςαλ ηα ζώκαηα κε
ηξίρηλα θνπξέιηα βνπηεγκέλα ζε μύδη θαη αιάηη.
Παξ’ όια απηά ηα θξηθηά βαζαληζηήξηα, έκεηλαλ εδξαίνη ζηελ πίζηε ηνπο.
Μεξηθνί από ηνπο παξηζηακέλνπο, όηαλ είδαλ ηελ αληνρή θαη ηελ ππνκνλή ησλ
αγίσλ, πίζηεςαλ ζηνλ Κύξην Υξηζηό. Σειηθά, ν έπαξρνο δηέηαμε άιινη από ηνπο
αγίνπο λα απνθεθαιηζζνύλ θαη άιινη λα ζαλαησζνύλ κε μίθνο. Έηζη, όινη έιαβαλ
ηνλ ζηέθαλν ηνπ καξηπξίνπ.
Οη πξνζεπρέο ηνπο αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σελ απηή εκέξα ηειείηαη ε κλήκε ηνπ αγίνπ απνζηόινπ Κιεόπα θαη ηεο
ζπλνδείαο απηνύ.
Οη άγηνη απηνί πνξεύνληαλ πξνο ην ρσξηό Δκκανύο, όηαλ, ζπδεηώληαο
κεηαμύ ηνπο, ζπλεηδεηνπνίεζαλ όηη ν ίδηνο ν Ηεζνύο ήηαλ δίπια ηνπο θαη
πξνρσξνύζε καδί ηνπο. Όηαλ αθόκε δελ είραλ αληηιεθζεί όηη ήηαλ Δθείλνο, ηνπο
είπε: «Αλόεηνη θαη βξαδπθάξδηνη ζην λα πηζηεύεηε ζε όια όζα είπαλ νη πξνθήηεο!
Γελ έπξεπε λα πάζεη όια απηά ν Υξηζηόο θαη λα εηζέιζεη ζηε δόμα ηνπ;». Αξγόηεξα,
όηαλ θάζηζε καδί ηνπο ζην ηξαπέδη, πήξε άξην, ηνλ επιόγεζε, ηνλ ηεκάρηζε θαη ηνπο
έδσζε λα θάλε από απηόλ. Σόηε νη νθζαικνί ηνπο άλνημαλ θαη Σνλ αλαγλώξηζαλ,
αιιά Δθείλνο έγηλε άθαληνο από κπξνζηά ηνπο (Λνπθ. 24:13-31). Ο άγηνο Κιεόπαο
θαη ε ζπλνδεία απηνύ αλήθαλ ζηνπο εβδνκήθνληα δύναπνζηόινπο.
Οη πξνζεπρέο ηνπο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέρα δεσηέρα ηοσ μηνός Φαηούρ
1) Η θνίκεζε ηνπ αγίνπ Πέηξνπ Γ΄, εηθνζηνύ εβδόκνπ παηξηάξρνπ
Αιεμαλδξείαο.
1) Σελ εκέξα απηή θαηά ην έηνο 481 κ.Υ. θνηκήζεθε ν κέγαο άγηνο αββάο Πέηξνο
Γ΄, εηθνζηόο έβδνκνο παηξηάξρεο Αιεμαλδξείαο. Δμειέγε παηξηάξρεο κεηά ηελ
θνίκεζε ηνπ αγίνπ Σηκνζένπ, εηθνζηνύ έθηνπ παηξηάξρνπ.
Λίγν κεηά ηελ ελζξόληζή ηνπ ζηνλ απνζηνιηθό ζξόλν, έιαβε επηζηνιή από
ηνλ άγην Αθάθην, παηξηάξρε Κσλζηαληηλνππόιεσο, ζηελ νπνία νκνινγνύζε ηε κία
θύζε ηνπ Υξηζηνύ, ζύκθσλα κε ηελ πίζηε ησλ αγίσλ Κπξίιινπ θαη Γηνζθόξνπ.
Δπίζεο, έιεγε ζαθώο ζηελ επηζηνιή απηή όηη δελ είλαη νξζό λα αλαγλσξίδνπκε δύν
ρσξηζηέο θύζεηο ζηνλ Υξηζηό κεηά ηελ έλσζε, θαζώο, ζε αληίζεηε πεξίπησζε, ε
σθέιεηα ηεο ελώζεσο ζα απέβαηλε κάηαηε. Ο αββάο Πέηξνο απάληεζε κε επηζηνιή,
ζηελ νπνία θαζηζηνύζε ζαθέο όηη ν αββάο Αθάθηνο δέρεηαη ηελ νξζόδνμε πίζηε.
Σελ επηζηνιή ηελ απέζηεηιε κε ηξεηο κνξθσκέλνπο επηζθόπνπο ζηνλ αββά Αθάθην,
ν νπνίνο ηνπο ππνδέρζεθε κε ηηκή θαη ηνπο δήηεζε λα ζπκπξνζεπρεζνύλ ζηε Θεία
Λεηηνπξγία.
Ο αββάο Αθάθηνο αλέγλσζε ηελ επηζηνιή ζηνπο δηθνύο ηνπ αλζξώπνπο θαη
ηνπο αθνινύζνπο ηνπ. Ύζηεξα ζπλέγξαςε άιιε θαζνιηθή επηζηνιή ζηνλ αββά
Πέηξν. Όηαλ ν αββάο Πέηξνο ηελ έιαβε, ζπγθέληξσζε ηνπο επηζθόπνπο θαη ηνπο
παηέξεο, θαη ηνπο ηελ αλέγλσζε. Όινη ράξεθαλ απεξηόξηζηα θαη ζαύκαζαλ ην
πεξηερόκελν ηεο επηζηνιήο, ηδηαίηεξα δε ηηο εμεγήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζ’
απηήλ, αλαγλσξίδνληαο έηζη ηελ αδειθόηεηά ηνπο κε ηνλ αββά Αθάθην ζηελ
νξζόδνμνε πίζηε.
Ο αββάο Πέηξνο ππέζηε πνιιέο δνθηκαζίεο από εθείλνπο πνπ ήηαλ
αληίζεηνη ζηε ζξεζθεία ηνπ θαη ηελ άπνςή ηνπ. Δμνξίζηεθε κία θνξά από ηνλ ζξόλν
ηνπ, αιιά αξγόηεξα απνθαηαζηάζεθε, ηελ εμνξία δίδαζθε αδηάιεηπηα ην πνίκληό
ηνπ. Σνπο θήξπηηε κε γξαπηά κελύκαηα θαη, όηαλ ήηαλ παξώλ, κε ηνπο ιόγνπο ηνπ.
Αθνύ έκεηλε επί νθηώ έηε ζην πεδάιην ηεο Απνζηνιηθήο Έδξαο ηνπ αγίνπ Μάξθνπ,
θνηκήζεθε ελ εηξήλε.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέρα ηρίηη ηοσ μηνός Φαηούρ
1) Η θνίκεζε ηνπ αγίνπ Κπξηαθνύ.
2) Η θνίκεζε ηνπ αγίνπ Αζαλαζίνπ θαη ηεο αδειθήο ηνπ Εηξήλεο.
1) Σελ εκέξα απηή θνηκήζεθε ν άγηνο παηέξαο Κπξηαθόο. Ο πλεπκαηηθόο απηόο
αγσληζηήο κεγάισζε ζηελ Κόξηλζν ηεο Διιάδνο. Ήηαλ γηνο ρξηζηηαλώλ γνλέσλ, νη
νπνίνη ηνλ αλέζξεςαλ κε ηα λάκαηα ηεο πίζηεσο. Σνλ πήγαλ ζηνλ αββά Πέηξν,
επίζθνπν Κνξίλζνπ, ν νπνίνο ήηαλ εμάδειθόο ηνπ, θαη ηνλ ρεηξνζέηεζε αλαγλώζηε.
Ο Κπξηαθόο κειεηνύζε ζπλερώο, εληξπθώληαο ηδηαίηεξα ζηελ εξκελεία ηεο Αγίαο
Γξαθήο, έλα αληηθείκελν ζην νπνίν μεπέξαζε πνιινύο ηεο επνρήο ηνπ. Ο αββάο
Πέηξνο, ν νπνίνο ηνπ αλέζεζε λα αλαγηλώζθεη ζηνπο πηζηνύο ζηελ εθθιεζία θαη
ζηνλ ίδην ηνλ επίζθνπν ζην θειιί ηνπ, ήηαλ πνιύ επραξηζηεκέλνο καδί ηνπ.
Όηαλ ήηαλ δεθανθηώ εηώλ, νη γνλείο ηνπ ηνλ ξώηεζαλ αλ ήζειε λα
παληξεπζεί, αιιά εθείλνο απάληεζε αξλεηηθά. Σνπο δήηεζε ηελ άδεηα λα επηζθεθζεί
κία κνλή κε ζθνπό λα πάξεη ηελ επινγία από ηνπο αγίνπο κνλαρνύο ηεο. πλέρηζε λα
επηζθέπηεηαη ηε κνλή από θαηξνύ εηο θαηξόλ θαη επεζύκεζε λα ελδπζεί ην κνλαρηθό
ξάζν. Πήγε ζηελ αγία πόιε ησλ Ηεξνζνιύκσλ θαη επηζθέθζεθε ηνλ ηνπηθό επίζθνπν
αββά Κύξηιιν, ζηνλ νπνίν εμέζεζε ηελ επηζπκία ηνπ λα γίλεη κνλαρόο. Ο αββάο
Κύξηιινο ελέθξηλε ηελ επηζπκία ηνπ θαη πξνθήηεπζε όηη ζα γίλεη έλαο κεγάινο
παηέξαο, όηη ζα έρεη πνιιά ραξίζκαηα θαη όηη πνιιέο ςπρέο ζα θσηηζζνύλ από ηε
δηδαρή ηνπ. Ο επίζθνπνο ηνπ έδσζε ηελ επινγία ηνπ θαη ηνλ έζηεηιε ζηνλ κεγάιν
παηέξα Δπζύκην, ηνλ παηέξα ησλ κνλαρώλ ηεο Παιαηζηίλεο.
Ο παηέξαο Δπζύκηνο ηνλ δέρζεθε κε ραξά θαη ηνλ ελέδπζε ην κνλαρηθό
ξάζν. Σνλ εκπηζηεύζεθε ζε έλαλ από ηνπο γέξνληεο ηεο κνλήο, ν νπνίνο ηνλ δίδαμε
ηελ νδό ηεο αξεηήο θαη ηνπ απνθάιπςε ηα ηερλάζκαηα ηνπ ζαηαλά. Ο αββάο
Κπξηαθόο έδεζε ελάξεην βίν, κε κεγάιε άζθεζε, θόβν Θενύ, ηαπείλσζε θαη
επζέβεηα. Ο Θεόο ηνπ έδσζε ην ράξηζκα ηεο ηάζεσο· έηζη, ζεξάπεπε όινπο εθείλνπο
πνπ πξνζέξρνληαλ ζηε κνλή κε όισλ ησλ εηδώλ ηηο αζζέλεηεο ή ηηο αλαπεξίεο. Οη
αξεηέο θαη ε αγηόηεηά ηνπ έγηλαλ γλσζηέο παληνύ.
Ο άγηνο απηόο άλδξαο ζπλόδεπζε ηνλ επίζθνπν Ηεξνζνιύκσλ αββά
Κύξηιιν ζηελ Οηθνπκεληθή ύλνδν ησλ εθαηόλ πελήληα παηέξσλ πνπ
ζπγθεληξώζεθαλ ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε γηα ηνλ Μαθεδόλην, ηνλ ερζξό ηνπ Αγίνπ
Πλεύκαηνο. Ο αββάο Κπξηαθόο αληηκεηώπηζε επηηπρώο ηα επηρεηξήκαηα ηνπ
Μαθεδνλίνπ θαη ηνλ θαηαηξόπσζε κε καξηπξίεο θαη απνδείμεηο. Ο άγηνο Κπξηαθόο
θνηκήζεθε ζε βαζύ γήξαο. Ο Κύξηνο ηέιεζε πνιιά ζεκεία θαη ζαύκαηα δηά ηνπ
ζθελώκαηνο ηνπ αγίνπ, ην νπνίν κέρξη ζήκεξα θπιάζζεηαη ζε κνλή ησλ
Ηεξνζνιύκσλ, ρσξίο θακκία θζνξά ή αιινίσζε, ζε ζεκείν λα λνκίδεη όπνηνο ην
βιέπεη ζήκεξα όηη ν άγηνο θνηκήζεθε κόιηο ιίγν θαηξό πξηλ. Πεξηζζόηεξα από
επηαθόζηα έηε πέξαζαλ από ηελ θνίκεζή ηνπ κέρξη ηε ζπγγξαθή ηνπ βίνπ ηνπ.
Έδεζε επί ησλ εκεξώλ ηνπ Μεγάινπ Θενδνζίνπ, πξνο ην ηέινο ηνπ ηέηαξηνπ
κεηαρξηζηηαληθνύ αηώλα.

Οη πξεζβείεο ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σελ απηή εκέξα θνηκήζεθαλ ν άγηνο Αζαλάζηνο θαη ε αδειθή ηνπ Δηξήλε, νη
νπνίνη ππέθεξαλ θξηθηά βαζαληζηήξηα ζηα ρέξηα ηνπ Μαμηκηαλνύ. Καζώο δελ
κπόξεζε λα ηνπο κεηαζηξέςεη από ηελ πίζηε ηνπο ζηνλ Υξηζηό, δηέηαμε λα ηνπο
πεηάμνπλ ζ’ έλαλ άδεην ιάθθν θαη λα ηνλ ζθξαγίζνπλ. Δθεί θαη θνηκήζεθαλ.
Οη πξεζβείεο ηνπο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέρα ηεηάρηη ηοσ μηνός Φαηούρ
1) Σν καξηύξην ησλ αγίσλ Θσάλλε θαη Θαθώβνπ, επηζθόπσλ Πεξζίαο.
2) Σν καξηύξην ησλ αγίσλ Επηκάρνπ θαη Αδξηαλνύ.
1) Σελ εκέξα απηή νη άγηνη Ησάλλεο θαη Ηάθσβνο καξηύξεζαλ ζηα ρέξηα ηνπ
απνύξ, γηνπ ηνύ Οξκνύδ, βαζηιηά ηεο Πεξζίαο.
Όηαλ ν βαζηιηάο αμίσζε από ηνπο αγίνπο λα πξνζθπλήζνπλ ηνλ ήιην θαη ηε
θσηηά, θαη λα ηνπο πξνζθέξνπλ ζπζία, εθείλνη αξλήζεθαλ. Αληηζέησο,
εμαθνινύζεζαλ λα δηδάζθνπλ ηνλ ιαό θαη λα ηνλ ζηεξεώλνπλ ζηελ πίζηε ηνπ
Κπξίνπ Υξηζηνύ, ζηνλ Οπνίν αλήθεη ε δόμα. Έηζη, ν βαζηιηάο δηέηαμε λα
ππνβιεζνύλ ζε θξηθηά βαζαληζηήξηα. Καζώο εθείλνη, παξά ηα βαζηλζηήξηά ηνπο,
δελ αξλνύληαλ ηελ πίζηε ηνπο θαη δελ έπαπαλ λα δηδάζθνπλ ηνλ ιαό θαη λα ηνλ
ελδπλακώλνπλ, ν βαζηιηάο δηέηαμε λα ηνπο πεηάμνπλ ζηε θσηηά. Παξέδσζαλ ηελ
ςπρή ηνπο ζηα ρέξηα ηνπ Κπξίνπ Υξηζηνύ, ιακβάλνληαο έηζη ηνλ ζηέθαλν ηεο δόμεο
κεηά πάλησλ ησλ αγίσλ.
Οη πξνζεπρέο ηνπο αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σελ απηή εκέξα καξηύξεζαλ ζηελ πόιε ηνπο νη άγηνη Δπίκαρνο θαη Αδξηαλόο,
νη νπνίνη ήηαλ από ηε Ρώκε. Κάπνηνη ηνπο θαηεγόξεζαλ ζηνλ δηνηθεηή ηεο πόιεσο,
ηνλ νπνίν είρε δηνξίζεη ν απηνθξάηνξαο Μαμηκηαλόο, όηη είλαη ρξηζηηαλνί.
Ο δηνηθεηήο ηνύο έθεξε ελώπηόλ ηνπ θαη ηνπο ξώηεζε γηα ηελ πίζηε ηνπο.
Δθείλνη νκνιόγεζαλ όηη είλαη ρξηζηηαλνί. Καηόπηλ ηνλ επηηίκεζαλ γηα ην όηη είρε
εγθαηαιείςεη ηε ιαηξεία ηνπ Θενύ, ν Οπνίνο δεκηνύξγεζε ηνλ νπξαλό, ηε γε θαη
όια όζα είλαη ζ’ απηά. Δπίζεο, ηνλ επέπιεμαλ γηα ην όηη ιάηξεπε ηα είδσια, πνπ
είλαη θηηαγκέλα από αλζξώπνπο, ηα νπνία νύηε λα δνπλ κπνξνύλ νύηε λ’ αθνύζνπλ
θαη είλαη θαηνηθεηήξηα ηνπ ζαηαλά, ν νπνίνο παξαπιαλεί ηνπο αλζξώπνπο
νδεγώληαο ηνπο ζηε ιαηξεία ησλ εηδώισλ απηώλ. Ο δηνηθεηήο απόξεζε κε ηελ
ηόικε ηνπο θαη δηέηαμε λα απνθεθαιηζζνύλ.Έηζη, έιαβαλ ηνλ ζηέθαλν ηνπ
καξηπξίνπ.
Οη πξεζβείεο ηνπο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέρα πέμπηη ηοσ μηνός Φαηούρ
1) Η ζαπκαηνπξγηθή εκθάληζε ηεο ηηκίαο θάξαο ηνπ αγίνπ Λνγγίλνπ ηνπ
ζηξαηηώηνπ.
2) Σν καξηύξην ηνπ αγίνπ Σηκνζένπ θαη ε αλαθνκηδή ηνπ ιεηςάλνπ ηνπ αγίνπ
Θενδώξνπ ηνπ εγεκόλνο ζηελ πόιε νηκπ.
1) Σελ εκέξα απηή εκθαλίζζεθε ζαπκαηνπξγηθά ε ηηκία θάξα ηνπ αγίνπ
Λνγγίλνπ ηνπ ζηξαηηώηνπ, ν νπνίνο ηξύπεζε κε ηε ιόγρε ηνπ ηελ πιεπξά ηνπ
σηήξνο καο όηαλ ήηαλ επάλσ ζηνλ ζηαπξό. Ο απηνθξάηνξαο Σηβέξηνο Καίζαξ
έζηεηιε έλαλ ζηξαηηώηε ζηελ Καππαδνθία γηα λα απνθεθαιίζεη ηνλ άγην απηό, όπσο
αλαθέξεηαη ζηελ εηθνζηή ηξίηε ηνπ κελόο Ακπίκπ. Ο ζηξαηηώηεο, αθνύ εμεηέιεζε
ηε δηαηαγή, έθεξε ηελ θεθαιή ζηα Ηεξνζόιπκα θαη ηελ άθεζε ζηα ρέξηα ηνπ
Πνληίνπ Πηιάηνπ. Ο Πηιάηνο ηελ έδεημε ζηνπο Ηνπδαίνπο, νη νπνίνη ράξεθαλ γη’
απηό. Ο Πηιάηνο δηέηαμε λα ηαθεί ε θεθαιή ζ’ έλαλ ζσξό από αθαζαξζίεο έμσ από
ηα Ηεξνζόιπκα.
Τπήξρε κηα γπλαίθα πνπ είρε πηζηέςεη ράξε ζηνλ άγην Λνγγίλν όηαλ
εθείλνο θήξπηηε ζηελ Καππαδνθία. Όηαλ ηνλ απνθεθάιηδαλ, εθείλε ήηαλ κάξηπξαο
ηνπ γεγνλόηνο, θαζώο ζηεθόηαλ θνληά δαθξπζκέλε. Αξγόηεξα ε γπλαίθα απηή
ηπθιώζεθε. Έηζη, πήγε καδί κε ηνλ γην ηεο ζηα Ηεξνζόιπκα γηα λα ιάβεη ηελ επινγία
ησλ Αγίσλ Σόπσλ, θαη ηδηαίηεξα ηνπ Παλαγίνπ Σάθνπ, κε ηελ ειπίδα λα
επαλαθηήζεη ην θσο ηεο. Όηαλ έθζαζε ζηα Ηεξνζόιπκα, ν γηνο ηεο έραζε ηε δσή
ηνπ. Ζ γπλαίθα κεηά απ’ απηό ιππήζεθε πνιύ θαη έπεζε ζε κεγάιε ζιίςε εμαηηίαο
ηεο θαηάζηαζήο ηεο, θαζώο δελ ππήξρε θαλείο λα ηε βνεζήζεη λα επηζηξέςεη ζηελ
παηξίδα ηεο.
Δλώ θνηκόηαλ ινηπόλ, είδε ηνλ άγην Λνγγίλν, θαη καδί ηνπ λα είλαη ν γηνο
ηεο, πνπ είρε θύγεη απ’ ηε δσή. Ο άγηνο ηελ νδήγεζε εθεί πνπ είρε ηαθεί ε θεθαιή
ηνπ θαη ηεο ππέδεημε λα ηελ πάξεη. Όηαλ μύπλεζε, έςαμε γηα ην κέξνο εθείλν, κέρξη
πνπ ην βξήθε. θάβνληαο ζην έδαθνο, έλα γιπθό άξσκα από ζπκίακα αλαδύζεθε.
Όηαλ έθζαζε ζηελ θεθαιή ηνπ αγίνπ, κέγα θσο πήγαζε από απηή· ακέζσο νη
νθζαικνί ηεο άλνημαλ θαη κπνξνύζε πιένλ λα βιέπεη. Γόμαζε ηνλ Κύξην Υξηζηό,
αζπάζηεθε ηελ θεθαιή, ηελ άιεηςε κε αξώκαηα θαη ηελ ηνπνζέηεζε καδί κε ην
ζώκα ηνπ γηνπ ηεο. Ύζηεξα απ’ όια απηά, γύξηζε ζηελ παηξίδα ηεο δνμάδνληαο ηνλ
Κύξην Υξηζηό, ν νπνίνο εηέιεζε ζαύκαηα δηά ησλ αγίσλ Σνπ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αγίνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σελ απηή εκέξα ηειείηαη ε κλήκε ηνπ καξηπξίνπ ηνπ αγίνπ Σηκνζένπ, θαη ε
κλήκε ηεο αλαθνκηδήο ηνπ ιεηςάλνπ ηνπ αγίνπ Θενδώξνπ ηνπ εγεκόλνο ζηελ πόιε
νηκπ, ζηελ επαξρία Αζζηνύη. (Ζ κλήκε ηνπ καξηπξίνπ ηνπ ηειείηαη ζηηο είθνζη ηνπ
κελόο Ακπίκπ).
Η επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέρα έκηη ηοσ μηνός Φαηούρ
1) Η θνίκεζε ηνπ αγίνπ Φήιηθνο, πάπα Ρώκεο.
2) Ο θαζαγηαζκόο ηνπ λανύ ηεο Παξζέλνπ ζηε κνλή Μνπράξαθ ηνπ όξνπο
Κόζθακ.
1) Σελ εκέξα απηή θνηκήζεθε ν άγηνο παηέξαο Φήιημ, πάπαο Ρώκεο. Γελλήζεθε
ζηε Ρώκε από ρξηζηηαλνύο γνλείο θαηά ην έηνο 210 κ.Υ. Οη γνλείο ηνπ ηνλ
αλέζξεςαλ κε πςειέο ρξηζηηαληθέο αξρέο θαη πξνόδεπζε βαζκηαία ζηα
εθθιεζηαζηηθά αμηώκαηα. Ο πάπαο Ρώκεο Αλαζηάζηνο ηνλ ρεηξνηόλεζε δηάθνλν θαη
ν επόκελνο πάπαο Ηνύζηνο, βιέπνληαο ηε δηθαηνζύλε θαη ηηο αξεηέο ηνπ, ηνλ
ρεηξνηόλεζε πξεζβύηεξν.
Όηαλ θνηκήζεθε ν πάπαο Ρώκεο αββάο Γηνλύζηνο (ν νπνίνο ήηαλ
ζύγρξνλνο ηνπ πάπα Αιεμαλδξείαο αγίνπ Σανύλα), ν παηέξαο απηόο εμειέγε γηα ηελ
Απνζηνιηθή Έδξα ηεο Ρώκεο. Πνίκαλε ην πνίκλην ηνπ Υξηζηνύ κε ηε κέγηζηε
θξνληίδα. Όηαλ βαζίιεπε ν θαίζαξ Απξειηαλόο, ππνθίλεζε δησγκό ελαληίνλ όζσλ
πίζηεπαλ ζηνλ Κύξην Υξηζηό. Σνπο βαζάληδε κε κεζόδνπο πνπ πξνθαινύζαλ πνιύ
πόλν, θαη πνιινί καξηύξεζαλ ζηα ρέξηα ηνπ. Καζώο ν άγηνο Φήιημ δνθηκαδόηαλ
ζθιεξά από ηνλ απηνθξάηνξα, εθιηπαξνύζε ηνλ Θεό λα άξεη ηηο δνθηκαζίεο απηέο
από ηνλ ιαό Σνπ. Υάξε ζηηο πξνζεπρέο ηνπ, ν απηνθξάηνξαο έθπγε από ηε δσή θαηά
ην δεύηεξν έηνο ηεο βαζηιείαο ηνπ.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο βαζηιείαο ηνπ, ν Γηνθιεηηαλόο εμαπέιπζε νκνίσο
δησγκό θαηά ησλ ρξηζηηαλώλ θαη άξρηζε λα ηνπο βαζαλίδεη. Ο πάπαο Φήιημ
πξνζεπρήζεθε ζηνλ Κύξην λα ηνλ απαιιάμεη από ην λα δεη ηνπο ρξηζηηαλνύο λα
βαζαλίδνληαη θαη πάιη. Έηζη, θνηκήζεθε θαηά ην πξώην έηνο ηεο βαζηιείαο ηνπ
Γηνθιεηηαλνύ, έρνληαο κείλεη ζηνλ απνζηνιηθό ζξόλν ηεο Ρώκεο επί πέληε έηε.
Άθεζε πνιιέο νκηιίεο θαη ιόγνπο, από ηνπο νπνίνπο άιινη είραλ δηδαθηηθή ρξήζε
θαη άιινη δνγκαηηθή.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σελ απηή εκέξα έγηλε ν θαζαγηαζκόο ηνπ λανύ ηεο Παξζέλνπ ζηε κνλή
Μνπράξαθ ηνπ όξνπο Κόζθακ. ηα ρξόληα ηνπ θαζαγηαζκνύ ηνπ, ν λαόο απηόο
επινγήζεθε κε ηελ παξνπζία ηνπ Κπξίνπ θαη σηήξα καο Ηεζνύ Υξηζηνύ, θαζώο
θαη ησλ καζεηώλ Σνπ, όπσο καξηπξείηαη από ηνπο πάπεο Αιεμαλδξείαο αγίνπο
Φηιόζεν θαη Κύξηιιν.
Οη πξνζεπρέο ηνπο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέρα εβδόμη ηοσ μηνός Φαηούρ
1) Σν καξηύξην ηνπ αγίνπ Γεσξγίνπ ζηελ Αιεμάλδξεηα.
2) Σν καξηύξην ηνπ αγίνπ Νερξνύα.
3) Η θνίκεζε ηνπ αγίνπ Μελά, επηζθόπνπ Θκνύεσο.
4) Ο θαζαγηαζκόο ηνπ λανύ ηνπ αγίνπ Γεσξγίνπ από ηελ Καππαδνθία.
1) Σελ εκέξα απηή καξηύξεζε ζηελ Αιεμάλδξεηα ν άγηνο Γεώξγηνο. Ο παηέξαο
ηνπ ήηαλ έκπνξνο ζηελ Αιεμάλδξεηα θαη αξρηθά δελ είρε παηδί. Κάπνηε ζπλέβε λα
ηαμηδεύζεη ζηελ πόιε ηεο Λύδδαο θαη λα ζπκκεηάζρεη ζηελ ενξηή ηνπ θαζαγηαζκνύ
ηνπ λανύ ηνπ κεγαινκάξηπξα Γεσξγίνπ. Πξνζεπρήζεθε ζηνλ Θεό, επηθαινύκελνο
θαη ηηο πξεζβείεο ηνπ κεγάινπ Σνπ αγίνπ, λα απνθηήζεη παηδί. Ο Θεόο απάληεζε
ζηηο πξνζεπρέο ηνπ ραξίδνληάο ηνπ έλαλ γην, πνπ ηνλ νλόκαζε Γεώξγην. Ζ κεηέξα
ηνπ Γεσξγίνπ ήηαλ αδειθή ηνπ δηνηθεηή ηεο Αιεμαλδξείαο Αξκελίνπ.
Οη γνλείο ηνπ Γεσξγίνπ θνηκήζεθαλ όηαλ εθείλνο ήηαλ 25 εηώλ. Ο
Γεώξγηνο ήηαλ ειεήκσλ, πιήξεο αγάπεο θαη θαισζύλεο πξνο ηνπο πησρνύο, θαη
αγαπνύζε ηελ Δθθιεζία. Μεηά ηελ θνίκεζε ησλ γνλέσλ ηνπ έκελε κε ηνλ ζείν ηνπ,
ν νπνίνο είρε κόλν κία θόξε. Μηα κέξα ινηπόλ ε θόξε ηνπ ζείνπ ηνπ πήγε εθδξνκή
κε θηιηθά ηεο πξόζσπα. Δλώ πεξπαηνύζαλ θνληά ζε κηα κνλή έμσ από ηελ πόιε,
άθνπζε ηνπο κνλαρνύο ηεο λα ςάιινπλ ππέξνρα ύκλνπο. Ό,ηη άθνπγε ηελ άγγημε
κέζα ηεο, θαη ξώηεζε ζρεηηθά ηνλ εμάδειθό ηεο Γεώξγην. Δθείλνο ηεο απνθξίζεθε
όηη νη κνλαρνί απηνί εγθαηέιεηςαλ ηνλ θόζκν γηα λα αθνζησζνύλ ζηνλ Κύξην
Υξηζηό θαη ηελ νδήγεζε ζηελ πίζηε Σνπ. Σεο κίιεζε γηα ηελ ηειηθή Κξίζε, θαηά
ηελ νπνία νη ακαξησινί ζα νδεγεζνύλ ζηελ θόιαζε θαη νη δίθαηνη ζηε ραξά.
Όηαλ επέζηξεςε ζηνλ παηέξα ηεο, ηνπ είπε όηη πηζηεύεη ζηνλ Υξηζηό.
Δθείλνο πξνζπάζεζε, κηιώληαο καδί ηεο, λα ηε κεηαπείζεη θαη λα ηε δειεάζεη κε
ππνζρέζεηο. Ύζηεξα ρξεζηκνπνίεζε απεηιέο. Όηαλ πιένλ είδε όηη εθείλε δελ ηνλ
άθνπγε ζε ό,ηη θη αλ έιεγε, δηέηαμε λα ηελ απνθεθαιίζνπλ, ιακβάλνληαο έηζη ηνλ
ζηέθαλν ηνπ καξηπξίνπ.
Αξγόηεξα ν δηνηθεηήο πιεξνθνξήζεθε όηη ππεύζπλνο γηα ηε κεηαζηξνθή
ηεο ήηαλ ν Γεώξγηνο. Σνλ ζπλέιαβε ινηπόλ θαη ηνλ ππέβαιε ζε θξηθηά
βαζαληζηήξηα. Έπεηηα ηνλ έζηεηιε ζηελ Αληηλόε, όπνπ ηνλ βαζάληζαλ εθ λένπ, θαη
ηειηθά ηνπ απέθνςαλ ηελ ηηκία θεθαιή ηνπ. Έηζη, έιαβε θαη εθείλνο ηνλ ζηέθαλν
ηνπ καξηπξίνπ. Έλαο δηάθνλνο νλόκαηη ακνπήι παξέιαβε ην ηίκην ζώκα ηνπ θαη ην
έθεξε ζηελ πόιε Μαλθ, ηεο επαξρίαο Δι-Γθίδα. Όηαλ ε ζύδπγνο ηνπ ζείνπ ηνπ
Αξκελίνπ ην πιεξνθνξήζεθε, έζηεηιε λα ην πάξνπλ θαη ην ηνπνζέηεζε καδί κε ην
ζώκα ηεο κάξηπξνο θόξεο ηεο ζηελ Αιεμάλδξεηα.
Οη πξεζβείεο ηνπο αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σελ απηή εκέξα καξηύξεζε ν άγηνο Νερξνύα, ν νπνίνο ήηαλ από ηελ
πεξηθέξεηα ηεο Φαγηνύκ θαη είρε θόβν Θενύ. Όηαλ άθνπζε γηα ηνπο κάξηπξεο, πήγε
ζηελ Αιεμάλδξεηα γηα λα πεζάλεη γηα ην όλνκα ηνπ Κπξίνπ Υξηζηνύ.

Με όξακα πιεξνθνξήζεθε όηη πξέπεη λα πάεη ζηελ Αληηόρεηα. Καζώο
ζθεπηόηαλ πώο λα πάεη εθεί θαη ςάρλνληαο λα βξεη πινίν λα επηβηβαζζεί, ν Θεόο ηνύ
έζηεηιε ηνλ αξράγγειν Μηραήι, ν νπνίνο ηνλ κεηέθεξε επάλσ ζηα θηεξά ηνπ από
ηελ Αιεμάλδξεηα ζηελ Αληηόρεηα θαη ηνλ θαηέβαζε ελώπηνλ ηνπ Γηνθιεηηαλνύ. Δθεί
νκνιόγεζε ηνλ Κύξην Υξηζηό. Ο Γηνθιεηηαλόο ηνλ ξώηεζε γηα ην όλνκά ηνπ θαη ηε
ρώξα ηνπ, θαη όηαλ άθνπζε ηελ ηζηνξία ηνπ Νερξνύα, ζαύκαζε γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ
νπνίν έθζαζε ελώπηόλ ηνπ.
Ο απηνθξάηνξαο ηνπ πξνζέθεξε πνιιά ρξήκαηα θαη πνιιέο δηαθξίζεηο
γηα λα ηνλ κεηαζηξέςεη από ηελ πίζηε ηνπ, αιιά ν Νερξνύα ηα απέξξηςε. Ύζηεξα ν
Γηνθιεηηαλόο ρξεζηκνπνίεζε απεηιέο, αιιά δελ κπόξεζε λα ηνλ θνβίζεη. Μεηά από
απηά, ν απηνθξάηνξαο δηέηαμε λα ηνλ βαζαλίζνπλ κε δηάθνξνπο ηξόπνπο.
Αξρηθά ηνλ βαζάληζαλ αθήλνληαο ειεύζεξα ιηνληάξηα λα ηνπ επηηεζνύλ.
Μεηά πξνζπάζεζαλ λα ηνλ θάςνπλ. Ύζηεξα ηνλ έβαιαλ ζηνλ ηξνρό πηέδνληάο ηνλ.
Καηόπηλ ηνλ πέηαμαλ ζ’ έλαλ ιέβεηα θάησ από ηνλ νπνίν έθαηγε θσηηά. Σειηθά ηνλ
απνθεθάιηζαλ κε ζπαζί, θαη έηζη έιαβε ηνλ ζηέθαλν ηνπ καξηπξίνπ. Ο άγηνο
Νερξνύα έγηλε ην πξόηππν γηα όζνπο από ηελ Αληηόρεηα καξηύξεζαλ ζηε γε ηεο
Αηγύπηνπ.
πλέβε λα είλαη παξώλ θαηά ην καξηύξην ηνπ αγίνπ Νερξνύα ν άγηνο
Ηνύιηνο Δι-Αθθαζή. Έηζη, παξέιαβε ην ζώκα ηνπ θαη κε κεγάιεοηηκέο ην έζηεηιε κε
δύν δηθνύο ηνπ αλζξώπνπο ζηε ρώξα ηνπ αγίνπ Νερξνύα.
Οη πξεζβείεο ηνπο αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
3) Σελ απηή εκέξα θνηκήζεθε ν άγηνο Μελάο, επίζθνπνο Θκνύεσο Δι-Ακληίλη
ζηε ηκπειαβαΐλ. Ο παηέξαο ηνπ ήηαλ από ηελ πόιε ακαλλνύλη. Ήηαλ ην κνλαδηθό
παηδί ησλ γνλέσλ ηνπ, πνπ είραλ θόβν Θενύ θαη αζθνύζαλ ηα έξγα ησλ κνλαρώλ,
όπσο λεζηεία, πξνζεπρή θαη άζθεζε, έσο όηνπ ε θήκε ηνπο δηαδόζεθε ζε όιε ηε
ρώξα.
Παξόηη αλάγθαζαλ ηνλ γην ηνπο λα παληξεπζεί ρσξίο ηε ζέιεζή ηνπ,
εθείλνο ζπκθώλεζε κε ηε ζύδπγό ηνπ λα ηεξήζνπλ παξζελία. Παξέκεηλαλ έηζη,
θάλνληαο πνιιέο κεηάλνηεο όπσο νη κνλαρνί, θνξνύζαλ ηξίρηλα ξνύρα θαη
πεξλνύζαλ ηηο πεξηζζόηεξεο λύρηεο πξνζεπρόκελνη θαη κειεηώληαο ηνλ ιόγν ηνπ
Θενύ. Ο άγηνο Μελάο, ζέινληαο λα γίλεη κνλαρόο, ζπδήηεζε γηα ην ζέκα απηό κε ηε
ζύδπγό ηνπ θαη ηεο είπε: «Γελ είλαη ζσζηό λα αζθνύκε ηε κνλαρηθή δσή δώληαο
κέζα ζηνλ θόζκν».
Δθείλε ζπκθώλεζε καδί ηνπ θαη ν άγηνο πήγε ζηε κνλή ηνπ αββά
Αλησλίνπ, ώζηε λα βξίζθεηαη καθξηά από ηνπο γνλείο ηνπ. Απηνί, κε γλσξίδνληαο
πνύ βξίζθεηαη, έςαρλαλ λα βξνπλ ηνλ άγην Μελά γηα λα επηζηξέςεη ζηε ζύδπγό ηνπ.
Δθείλνο πήγε καδί κε ηνλ αββά Μηραήι, ν νπνίνο έγηλε αξγόηεξα ηεζζαξαθνζηόο
έθηνο παηξηάξρεο Αιεμαλδξείαο, ζηε κνλή ηνπ αγίνπ Μαθαξίνπ, όπνπ έγηλαλ
κνλαρνί. Απηό ζπλέβε ηνλ θαηξό πνπ έιακπαλ νη δύν θαεηλνί αζηέξεο αββάο
Αβξαάκ θαη αββάο Γαβαξγάο. Ο παηέξαο Μελάο έγηλε ππνηαθηηθόο ηνπο. Έκαζε
πνιιά από απηνύο, αθνινύζεζε ηνλ δξόκν ηεο αζθήζεώο ηνπο θαη αύμεζε ηα
αγγειηθά ηνπ έξγα, έσο όηνπ μεπέξαζε ζηε κεηάλνηα πνιινύο από ηνπο παηέξεο.

Ο ζαηαλάο ηνλ θζόλεζε γηα ηνλ επίπνλν αγώλα ηνπ θαη ηνλ έπιεμε ζηα
πόδηα, κε απνηέιεζκα λα κείλεη πεζκέλνο ζην πάησκα επί δύν κήλεο. Έπεηηα από
απηό, ν Κύξηνο Υξηζηόο ζεξάπεπζε ηνλ άγην Μελά, ν νπνίνο λίθεζε ηνλ ζαηαλά κε
ηε δύλακε ηνπ Θενύ.
Αξγόηεξα θιήζεθε λα ιάβεη ηνλ βαζκό ηνπ επηζθόπνπ. Όηαλ νη
απεζηαικέλνη ηνπ παηξηάξρε έθζαζαλ ζ’ απηόλ θαη έκαζε εθείλνο ηνλ ιόγν ηεο
επηζθέςεώο ηνπο, έθιαςε θαη ιππήζεθε λα αθήζεη ηελ έξεκν. Οη παηέξεο ηνλ
έπεηζαλ όηη απηό ήηαλ ζέιεκα Θενύ. Έθαλε ππαθνή θαη πήγε καδί κε ηνπο
απεζηαικέλνπο ζηνλ παηξηάξρε, ν νπνίνο ηνλ ρεηξνηόλεζε επίζθνπν Θκνύεσο.
Ο Κύξηνο ηνπ έδσζε ην ράξηζκα λα ζεξαπεύεη αζζελείο θαη λα γλσξίδεη ηα
θξύθηα. Έηζη, γλώξηδε ηηο ζθέςεηο ησλ αλζξώπσλ. Οη επίζθνπνη ησλ όκνξσλ
επαξρηώλ ζπλήζηδαλ λα πεγαίλνπλ ζ’ απηόλ θαη λα ζπζθέπηνληαη καδί ηνπ.
Άλζξσπνη από παληνύ έξρνληαλ λα αθνύζνπλ ηηο δηδαζθαιίεο ηνπ. Ήηαλ
πλεπκαηηθόο παηέξαο ηεζζάξσλ παηξηαξρώλ θαη έζεζε ην ρέξη ηνπ επάλσ ηνπο όηαλ
ρεηξνηνλήζεθαλ παηξηάξρεο. Απηνί ήηαλ νη: αββάο Αιέμαλδξνο Β΄, αββάο Κνζκάο,
αββάο Θεόδσξνο θαη αββάο Μηραήι Α΄.
Όηαλ ν Κύξηνο Υξηζηόο ζέιεζε λα αλαρσξήζεη ν άγηνο Μελάο από ηνλ
εθήκεξν ηνύην θόζκν, ηνλ πιεξνθόξεζε ζρεηηθά. Ο αββάο Μελάο θάιεζε ηνπο
πηζηνύο ηεο επηζθνπήο ηνπ θαη ηνπο έδσζε εληνιή λα παξακείλνπλ δπλαηνί ζηελ
νξζόδνμε πίζηε θαη λα ηεξνύλ ηηο εληνιέο ηνπ Θενύ. Καηόπηλ ηνπο εκπηζηεύζεθε
ζηα ρέξηα ηνπ αιεζηλνύ ηνπο πνηκέλα, ηνπ Κπξίνπ Ηεζνύ Υξηζηνύ, θαη αλαρώξεζε
από ηνλ κάηαην ηνύην θόζκν γηα λα πάεη ζηνλ Υξηζηό, ηνλ νπνίν αγαπνύζε. Οη
πηζηνί έθιαηγαλ θαη ζξελνύζαλ γηα ηελ απώιεηα ηνπ πνηκέλα θαη παηέξα ηνπο κεηά
ηνλ Κύξην, πνπ θξόληηδε γηα ηηο ςπρέο ηνπο. Σνλ θήδεπζαλ θαηά ηνλ πξέπνληα ηξόπν
θαη ηνλ απέζεζαλ ζην κλήκα ηνπ όπσο ηνπο είρε ππνδείμεη από πξηλ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
4) Σελ απηή εκέξα ηειείηαη ε κλήκε ηνπ θαζαγηαζκνύ ηνπ λανύ ηνπ ηηκίνπ
κεγαινκάξηπξα αγίνπ Γεσξγίνπ ζηελ πόιε Λύδδα. Δπίζεο, ηεινύκε ηε κλήκε ησλ
κεγάισλ ζεκείσλ θαη ζαπκάησλ πνπ ελήξγεζε εθεί ν Κύξηνο, ηα νπνία έγηλαλ
γλσζηά αλά ηελ πθήιην.
Όηαλ ν απηνθξάηνξαο Γηνθιεηηαλόο έκαζε γηα ηνλ λαό απηό, έζηεηιε ηνλ
αξρεγό ηνπ ζηξαηεύκαηνο Δύθιεην καδί κε ζηξαηηώηεο, γηα λα ηνλ θαηαζηξέςνπλ. Ο
Δύθιεηνο πήγε κε αιαδνλεία εθεί πνπ ήηαλ ε εηθόλα ηνπ αγίνπ Γεσξγίνπ θαη άξρηζε
λα ριεπάδεη ηνπο ρξηζηηαλνύο θαη ηνλ άγην. Μ’ έλα θνληάξη πνπ είρε ζην ρέξη ηνπ
ρηύπεζε ην θαληήιη πνπ έθαηγε κπξνζηά από ηελ εηθόλα ηνπ αγίνπ Γεσξγίνπ θαη ην
έζπαζε. Έλα κεγάιν θνκκάηη από ην ζπαζκέλν θαληήιη έπεζε ζην θεθάιη ηνπ. Σνλ
θπξίεπζε κεγάινο θόβνο θαη ηξόκνο θαη έπεζε θάησ κε ην πξόζσπν πξνο ην έδαθνο.
Οη ζηξαηηώηεο ηνλ ζήθσζαλ γηα λα ηνλ θέξνπλ πίζσ ζηε ρώξα ηνπ, γλσξίδνληαο όηη
απηό πνπ ηνπ ζπλέβε έγηλε επεηδή ριεύαζε ηνλ κεγαινκάξηπξα. Πέζαλε αηηκσηηθά
ζηνλ δξόκν ηεο επηζηξνθήο, θαη ηνλ πέηαμαλ ζηε ζάιαζζα.
Όηαλ ν Γηνθιεηηαλόο έκαζε ζρεηηθά κε όζα ζπλέβεζαλ, νξγίζζεθε θαη
απνθάζηζε λα πάεη ν ίδηνο ζηνλ λαό θαη λα ηνλ θαηαζηξέςεη. Ο Κύξηνο δελ αλέρζεθε

άιιν ηελ εκκνλή ηνπ Γηνθιεηηαλνύ λα εθαξκόζεη ό,ηη είρε απνθαζίζεη θαη ηνλ
έπιεμε κε ηύθισζε, ελώ νη ππήθννη ηεο απηνθξαηνξίαο ηνπ εμεγέξζεθαλ ελαληίνλ
ηνπ. Ο Κύξηνο ηνπ αθαίξεζε ηε βαζηιεία θαη έβαιε ζηε ζέζε ηνπ ηνλ δίθαην
απηνθξάηνξα Κσλζηαληίλν. Ο απηνθξάηνξαο Κσλζηαληίλνο έθιεηζε ηνπο
εηδσινιαηξηθνύο λανύο θαη άλνημε ηηο εθθιεζίεο. Οη εθθιεζίεο θαη ην ζύκπαλ
νιόθιεξν παλεγύξηζαλ, ηδηαίηεξα δε ε εθθιεζία ηνπ κεγαινκάξηπξα Γεσξγίνπ, ηνπ
εσζηλνύ αζηέξα.
Η πξεζβεία ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέρα ογδόη ηοσ μηνός Φαηούρ
1) Η κλήκε ησλ ηεζζάξσλ αζσκάησλ δώσλ.
1) Σελ εκέξα απηή ηειείηαη ε κλήκε ησλ ηεζζάξσλ αζσκάησλ δώσλ πνπ
βαζηάδνπλ ηνλ ζξόλν ηνπ Θενύ. Μλεκνλεύνληαη από ηνλ άγην Ησάλλε, ν νπνίνο
δηέζσζε ηε καξηπξία απηή ζηελ Απνθάιπςή ηνπ σο εμήο: «Ακέζσο ήιζα ζην
Πλεύκα· θαη ηδνύ έλαο ζξόλνο ήηαλ ηνπνζεηεκέλνο ζηνλ νπξαλό θαη Κάπνηνο πνπ
θαζόηαλ επάλσ ζηνλ ζξόλν. Καη εθείλνο πνπ θαζόηαλ ζηνλ ζξόλν ήηαλ όκνηνο ζηελ
εκθάληζε κε ηνπο πνιύηηκνπο ιίζνπο ίαζπη θαη ζάξδην, θαη έλα νπξάλην ηόμν ππήξρε
γύξσ από ηνλ ζξόλν όκνην ζηελ εκθάληζε κε ζκαξάγδη. […] ην κέζν ηνπ ζξόλνπ
θαη γύξσ από απηόλ ππήξραλ ηέζζεξα δώα γεκάηα νθζαικνύο κπξνζηά θαη πίζσ. Σν
πξώην δών έκνηαδε κε ιηνληάξη, ην δεύηεξν κε κνζράξη, ην πξόζσπν ηνπ ηξίηνπ κε
πξόζσπν αλζξώπνπ, θαη ην ηέηαξην κε αεηό πνπ πεηάεη. Καζέλα από ηα ηέζζεξα
δώα είρε έμε θηεξά θαη ήηαλ γεκάηα από νθζαικνύο γύξσ ηνπο θαη κέζα ηνπο· θαη
δελ έρνπλ αλάπαπζε νύηε ηε κέξα νύηε ηε λύθηα ιέγνληαο: ‘‘Άγηνο, Άγηνο, Άγηνο,
είλαη ν Κύξηνο ν Θεόο ν Παληνθξάησξ, απηόο πνπ ήηαλ, πνπ είλαη, θαη πνπ
έξρεηαη’’» (Απνθ. 4:2-8).
Δπίζεο,, ν πξνθήηεο Ζζαΐαο είπε: «Δίδα ηνλ Κύξην λα θάζεηαη ζε ζξόλν
ςειό θαη ηνπνζεηεκέλν ςειά, θαη ν νίθνο Σνπ ήηαλ γεκάηνο από ηε δόμα ηνπ. Καη
γύξσ ηνπ ζηέθνληαλ εξαθίκ, κε έμε θηεξά ην θαζέλα: Με ηα δύν θάιππηαλ
εληειώο ην πξόζσπν, κε ηα δύν θάιππηαλ εληειώο ηα πόδηα, θαη κε ηα δύν
πεηνύζαλ. Καη έθξαδε ην έλα ζην άιιν ιέγνληαο: ‘‘Άγηνο, Άγηνο, Άγηνο είλαη ν
Κύξηνο ησλ Γπλάκεσλ· όιε ε γε είλαη γεκάηε από ηε δόμα Σνπ’’ (Ζζ. 6:1-3).
Αθόκε, ν πξνθήηεο Ηεδεθηήι είπε: «Καη είδα, θαη ηδνύ έλαο αλεκνζηξόβηινο εξρόηαλ
από ηνλ Βνξξά, κε έλα κεγάιν ζύλλεθν εληόο ηνπ, θαη κε κεγάιε ιάκςε γύξσ ηνπ
θαη θσηηά πνπ άζηξαθηε, θαη ζην θέληξν ηνπ έκνηαδε κε θερξηκπάξη, θαη κε κεγάιε
ιάκςε ζην θέληξν ηεο θσηηάο. Καη ζηε κέζε έκνηαδε κε ηέζζεξα δώα. Καη απηή
ήηαλ ε εκθάληζή ηνπο: Έκνηαδαλ κε άλζξσπν […] θαη θαζέλα είρε ηέζζεξα θηεξά.

Καη ηα πόδηα ηνπο ήηαλ ίζηα, θαη ηα πέικαηα ησλ πνδηώλ ήηαλ ζαλ ηα πέικαηα
κνζραξηνπύ. Άζηξαθηαλ ζαλ ην ρξώκα ραιθνύ πνπ θιέγεηαη…» (Ηεδ. 1:4-7).
Σέινο, ν άγηνο Ησάλλεο ν επαγγειηζηήο είπε: «Μεηά από απηά άθνπζα
θσλή κεγάιε ζηνλ νπξαλό από όριν πνιύ, πνπ έιεγε: ‘‘Αιιεινύηα· ε ζηεξία θαη ε
δόμα θαη δύλακε αλήθνπλ ζηνλ Κύξηό καο Θεό…’’ […] θαη ηα ηέζζεξα δώα έπεζαλ
θαη πξνζθύλεζαλ ηνλ Θεό, ν νπνίνο θαζόηαλ επάλσ ζηνλ ζξόλν, θαη έιεγαλ:
‘‘Ακήλ, αιιεινύηα’’, […] δηόηη βαζηιεύεη ν Κύξηνο ν Θεόο ν Παληνθξάησξ. Αο
ραίξνπκε θαη αο αγαιιόκαζηε θαη αο Σνλ δνμάδνπκε…» (Απνθ. 19:1-7).
Ο Κύξηνο ηνπνζέηεζε ηα δώα απηά δίπια ζηνλ ζξόλν ηνπ, γηα λα ηθεηεύνπλ
ππέξ όιεο ηεο θηίζεσο. Σν δών κε ηε κνξθή αλζξώπνπ ηθεηεύεη γηα ην αλζξώπηλν
γέλνο, ην δών κε ηε κνξθή ιηνληαξηνύ ηθεηεύεη γηα ηα θηήλε, ην δών κε ηε κνξθή
κνζραξηνύ ηθεηεύεη γηα ηα ππόινηπα δώα, θαη ην δών κε ηε κνξθή αεηνύ ηθεηεύεη γηα
ηα πηελά. Οη δηδάζθαινη ηεο Δθθιεζίαο θηίδνπλ λανύο πξνο ηηκήλ ηνπο θαη ηα
κλεκνλεύνπλ θαηά ηελ παξνύζα εκέξα.
Οη πξεζβείεο ηνπο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέρα ενάηη ηοσ μηνός Φαηούρ
1) Η θνίκεζε ηνπ αγίνπ παηέξα αββά Θζαάθ, ηεζζαξαθνζηνύ πξώηνπ
παηξηάξρνπ Αιεμαλδξείαο.
2) Η ζύγθιεζε ηεο ελ Νηθαία Οηθνπκεληθήο πλόδνπ.
1) Σελ εκέξα απηή θαηά ην έηνο 679 κ.Υ. θνηκήζεθε ν κέγαο άγηνο παηέξαο
αββάο Ηζαάθ, ηεζζαξαθνζηόο πξώηνο παηξηάξρεο Αιεμαλδξείαο, ν νπνίνο
γελλήζεθε ζην Δι-Μπνξνιόο από πινύζηνπο γνλείο πνπ είραλ θόβν Θενύ. Σνλ
απέθηεζαλ πνιύ θαηξό κεηά ηνλ γάκν ηνπο. Καηά ηε βάπηηζή ηνπ ν επίζθνπνο πνπ
ηνλ βάπηηδε είδε έλαλ θσηεηλό ζηαπξό πάλσ από ην θεθάιη ηνπ παηδηνύ. Άπισζε ην
ρέξη ηνπ παηδηνύ πάλσ από ην δηθό ηνπ θεθάιη θαη πξνθήηεπζε ζρεηηθά κε ην παηδί
ιέγνληαο: «Ο Θεόο ζα ηνπ εκπηζηεπζεί ηελ Δθθιεζία Σνπ». Καηόπηλ είπε ζηνπο
γνλείο ηνπ: «Να ηνλ θξνληίδεηε, γηαηί είλαη ζθεύνο εθινγήο ηνπ Θενύ».
Όηαλ κεγάισζε, έκαζε γξαθή θαη γαινπρήζεθε κε ηα ρξηζηηηαληθά
δόγκαηα θαη ηα λάκαηα ηεο πίζηεσο. Γηάβαδε εληαηηθά ηνπο βίνπο ησλ αγίσλ θαη
ήηαλ γεκάηνο εζσηεξηθά από ηελ αγλή δσή ηνπο. Δπηζπκώληαο ηε κνλαρηθή δσή,
άθεζε ηνπο γνλείο ηνπ θαη πήγε ζηελ έξεκν ηνπ αγίνπ Μαθαξίνπ. Δθάξε κνλαρόο
θαη έγηλε ππνηαθηηθόο ηνπ αββά Εαραξίνπ ηνπ εγνπκέλνπ. Άγγεινο Κπξίνπ είρε
πιεξνθνξήζεη πξνεγνπκέλσο ηνλ γέξνληά ηνπ γηα ηνλ εξρνκό ηνπ, θαη εθείλνο ηνλ
ππνδέρζεθε κε ραξά. Μηα κέξα έλαο από ηνπο αγίνπο παηέξεο ηνλ είδε ζηελ
εθθιεζία θαη πξνθήηεπζε γη’ απηόλ ιέγνληαο; «Ο Υξηζηόο ζα ηνπ εκπηζηεπζεί ηελ
Δθθιεζία Σνπ».

Ο πάπαο Ησάλλεο, ν ηόηε παηξηάξρεο, δήηεζε έλαλ κνλαρό γηα γξαθέα θαη
πξνζσπηθό ηνπ γξακκαηέα. Οη παξηζηάκελνη ηνπ πξόηεηλαλ ηνλ ηίκην παηέξα Ηζαάθ.
Ο πάπαο θάιεζε ηνλ παηέξα Ηζαάθ θαη ηνπ έδσζε έλα βηβιίν γηα λα ην αληηγξάςεη. Ο
αββάο Ηζαάθ ζθνπίκσο έθαλε ιάζε θαηά ηελ αληηγξαθή, κε ηελ ειπίδα όηη ν πάπαο
ζα ηνλ έζηειλε πίζσ ππνινγίδνληαο ηε δόμα ησλ αλζξώπσλ. Όκσο, όηαλ ν πάπαο
πιεξνθνξήζεθε ηελ πξόζεζε ηνπ αββά Ηζαάθ, ηνπ είπε: «Ζ αληηγξαθή ζνπ ήηαλ
θαιή· κε θύγεηο».
Όηαλ ν αββάο Ηζαάθ ζπλεηδεηνπνίεζε όηη ν παηξηάξρεο δελ ζα ηνλ άθελε
λα επηζηξέςεη, ρξεζηκνπνίεζε όιε ηνπ ηε γλώζε θαη ηελ ηθαλόηεηά ηνπ ζηε γξαθή.
Οη αξεηέο ηνπ έγηλαλ επξύηεξα γλσζηέο θαη έραηξε ηεο εθηηκήζεσο ηνπ παηξηάξρνπ.
Παξόια απηά, θαζώο ν αββάο Ηζαάθ εμαθνινπζνύζε λα επηζπκεί ηε κνλαρηθή δσή, ν
παηξηάξρεο ηνλ άθεζε λα επηζηξέςεη ζηελ έξεκν.
Όηαλ πιεζίαδε ε θνίκεζε ηνπ πάπα Ησάλλε, δήηεζε ν ίδηνο από ηνλ Κύξην
Υξηζηό λα ηνπ θάλεη γλσζηό πνηνο ζα ηνλ δηαδερζεί. Σνπ εηπώζεθε ζε όξακα όηη ν
ππνηαθηηθόο ηνπ Ηζαάθ είλαη εθείλνο πνπ ζα ηνλ δηαδερζεί ζηνλ ζξόλν. Ο πάπαο είπε
ζηνλ ιαό όηη, έπεηηα από ζεία απνθάιπςε θαη κε εληνιή ηνπ Κπξίνπ, ν Ηζαάθ ζα
έπξεπε λα ηνλ δηαδερζεί ζηνλ ζξόλν.
Όηαλ ν αββάο Ηζαάθ αλήιζε ζηνλ ζξόλν ηεο Απνζηνιηθήο Έδξαο, ε
Δθθιεζία έιακςε από θσο. Ο λένο πάπαο αλαζηύισζε πνιινύο λανύο, ηδηαίηεξα ηνλ
λαό ηνπ αγίνπ επαγγειηζηνύ Μάξθνπ, θαη ην παηξηαξρηθό κέγαξν.. Τπέζηε πνιιέο
δνθηκαζίεο θαη έκεηλε ζηνλ παηξηαξρηθό ζξόλν επί ηξία έηε θαη έμε κήλεο. Καηόπηλ
θνηκήζεθε ελ εηξήλε.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σελ απηή εκέξα θαηά ην έηνο 325 κ.Υ., επί ησλ εκεξώλ ηνπ δηθαίνπ
απηνθξάηνξα Κσλζηαληίλνπ, ζπγθεληξώζεθαλ ζε ύλνδν νη ηξηαθόζηνη δεθανθηώ
παηέξεο ηεο πλόδνπ ηεο Νηθαίαο. Μεηαμύ ηνπο ήηαλ θαη νη πξνθαζήκελνη ησλ
ηεζζάξσλ Απνζηνιηθώλ Δδξώλ, νη νπνίνη ήηαλ νη: αββάο Αιέμαλδξνο, δέθαηνο
έλαηνο πάπαο Αιεμαλδξείαο, ν νπνίνο ζπλνδεπόηαλ από ηνλ Αζαλάζην, αξρηδηάθνλό
ηνπ θαη πξνζσπηθό ηνπ γξακκαηέα· Δπζηάζηνο, αξρηεπίζθνπνο Αληηνρείαο·
Μαθάξηνο, αξρηεπίζθνπνο Ηεξνζνιύκσλ. Ο αξρηεπίζθνπνο Ρώκεο ύιβεζηξνο, ιόγσ
ηεο πξνρσξεκέλεο ηνπ ειηθίαο, δελ πξνζήιζε ζηε ύλνδν θαη έζηεηιε ζηε ζέζε ηνπ
δύν ηεξείο.
Ζ ύλνδνο ζπγθιήζεθε εμαηηίαο ηνπ Αξείνπ, ελόο ηεξέα ηεο Αιεμαλδξείαο.
Ο Άξεηνο βιαζθεκνύζε ηνλ Τηό ηνπ Θενύ, ηνλ Κύξην Ηεζνύ Υξηζηό, ηζρπξηδόκελνο
όηη δελ είλαη ίζνο θαηά ηελ νπζία κε ηνλ Θεό, ηνλ Παηέξα ηνπ, θαη όηη ππήξρε
ρξόλνο θαηά ηνλ νπνίν ν Τηόο δελ ππήξρε.
Αλάκεζα ζ’ εθείλνπο πνπ παξαθνινπζνύζαλ ηε ύλνδν ππήξραλ άγηνη
παηέξεο πνπ, αθνινπζώληαο ηνπο απνζηόινπο, κπνξνύζαλ λα αλαζηαίλνπλ λεθξνύο,
λα ζεξαπεύνπλ αζζελείο θαη λα επηηεινύλ κεγάια ζαύκαηα. Αλάκεζά ηνπο επίζεο
ππήξραλ άλζξσπνη πνπ ππέθεξαλ βαζαληζηήξηα ράξηλ ηεο πίζηεώο ηνπο, έραζαλ
ηνπο νθζαικνύο ηνπο, ή ηνπο είραλ θόςεη ηα ρέξηα ή ηα πόδηα, ή ηνπο είραλ ζπάζεη
ηα δόληηα, ή ηνπο είραλ βγάιεη ηα λύρηα, ή ηνπο είραλ ζπάζεη ηα πιεπξά. Έλαο από

απηνύο ήηαλ ν αγσληζηήο άγηνο Παθλνύηηνο ν νκνινγεηήο, έλαο εθ ησλ επηζθόπσλ
ηεο Άλσ Αηγύπηνπ, ν νπνίνο είρε ππνβιεζεί ζε θξηθηά βαζαληζηήξηα επί ησλ
εκεξώλ ηνπ Γηνθιεηηαλνύ. Σνπ είραλ βγάιεη ηνλ δεμηό νθζαικό, ηνπ είραλ θάςεη ηε
ζάξθα ηνπ αξηζηεξνύ ηνπ πνδηνύ, ηνλ είραλ αιπζνδέζεη, θαη ηνλ είραλ ζηείιεη λα
ζπάδεη κάξκαξν ζ’ έλα ιαηνκείν. Γηα όια απηά ηνλ απνθαινύζαλ «κάξηπξα κεηαμύ
ησλ ηεξέσλ». Ήηαλ έλαο άγηνο γέξνληαο, αγαπεηόο από ηνλ Θεό θαη ηνπο πηζηνύο. Ο
Κύξηνο επεηέιεζε πνιιά ζαύκαηα δηά ησλ δεήζεσλ θαη ησλ πξνζεπρώλ ηνπ.
Όηαλ ζπγθεληξώζεθαλ νη παηέξεο, θάζηζαλ ζηηο ζέζεηο ηνπο, πνπ είραλ
θαηάιιεια πξνεηνηκαζζεί γη’ απηνύο. Καηόπηλ πξνζήιζε ν δίθαηνο απηνθξάηνξαο
Κσλζηαληίλνο θαη ηνπο ραηξέηεζε, αξρίδνληαο από ηηνλ άγην επίζθνπν Παθλνύηην,
ηνλ νπνίν ππνιεπηόηαλ πνιύ. Ο απηνθξάηνξαο αζπάζηεθε κε πνιύ ζεβαζκό ηηο
νπιέο από ηηο πιεγέο ηνπ αγίνπ. Μεηά ηνπνζέηεζε κπξνζηά ζηνπο παηέξεο ην
απηνθξαηνξηθό ηνπ ζθήπηξν θαη ην μίθνο ηνπ ιέγνληαο: «Ηδνύ ε παξνύζα εκέξα·
έρεηε ηε δύλακε ηεο ηεξσζύλεο θαη ηε Βαζηιεία, ώζηε λα ιύλεηε θαη λα δέλεηε, όπσο
είπε ν Κύξηνο: ‘‘Έρεηε ηελ εμνπζία λα εθδηώθεηε ή λα θξαηάηε θνληά ζαο όπνηνλ
εζείο θξίλεηε’’».
Σν Άγην Πλεύκα θώηηζε ηνλ λνπ ησλ παξόλησλ, νη νπνίνη κεηξήζεθαλ θαη
βξέζεθαλ λα είλαη ηξηθόζηνη δεθαελλέα, νη ζέζεηο όκσο βξέζεθαλ λα είλαη
ηξηαθόζηεο δεθανθηώ! Έηζη, εθπιεξώζεθε ην ιόγην ηνπ Κπξίνπ Υξηζηνύ: «Όπνπ
έρνπλ ζπλαρζεί δύν ή ηξεηο ζην όλνκά κνπ, εθεί είκαη θαη εγώ αλάκεζά ηνπο»
(Μαηζ. 18:20).
Έθεξαλ ινηπόλ ηνλ Άξεην ελώπηόλ ηνπο θαη ηνπ δήηεζαλ λα ηνπο εθζέζεη
ηελ πίζηε ηνπ. Δθείλνο βιαζθήκεζε ιέγνληαο: «Ο Παηέξαο ππήξρε όηαλ ν Τηόο δελ
ππήξρε». Όηαλ ηνπ εμήγεζαλ ην ζθάικα ηνπ θαη εθείλνο δελ άιιαμε γλώκε,
αθόξηζαλ ηόζν ηνλ ίδην όζν θαη όζνπο ζπκκεξίδνληαλ ηηο απόςεηο θαη ηελ πίζηε ηνπ.
Καηόπηλ ζπλέηαμαλ ηνλ Καλόλα ηεο ρξηζηηαληθήο πίζηεσο πνπ είλαη γλσζηόο κε ηνλ
όξν «ύκβνιν ηεο Πίζηεσο» (ηεο Νηθαίαο), ην νπνίν ιέεη:
1. Πηζηεύω εηο έλα Θεόλ, Παηέξα, Παληνθξάηνξα, πνηεηήλ νπξαλνύ θαη γήο,
νξαηώλ ηε πάληωλ θαη ανξάηωλ.
2. Καη εηο έλα Κύξηνλ Ιεζνύλ Φξηζηόλ, ηνλ Υηόλ ηνπ Θενύ ηνλ Μνλνγελή, ηνλ εθ ηνπ
Παηξόο γελλεζέληα πξν πάληωλ ηωλ αηώλωλ. Φωο εθ Φωηόο, Θεόλ αιεζηλόλ εθ Θενύ
αιεζηλνύ, γελλεζέληα νπ πνηεζέληα, νκννύζηνλ ηω Παηξί, δη’ νύ ηα πάληα εγέλεην.
3. Τνλ δη’ εκάο ηνπο αλζξώπνπο θαη δηά ηελ εκεηέξαλ ζωηεξίαλ θαηειζόληα εθ ηωλ
νπξαλώλ θαη ζαξθωζέληα εθ Πλεύκαηνο Αγίνπ θαη Μαξίαο ηεο Παξζέλνπ θαη
ελαλζξωπήζαληα.
4. Σηαπξωζέληα ηε ππέξ εκώλ επί Πνληίνπ Πηιάηνπ, θαη παζόληα θαη ηαθέληα.
5. Καη αλαζηάληα ηε ηξίηε εκέξα θαηά ηαο Γξαθάο.
6. Καη αλειζόληα εηο ηνπο νπξαλνύο, θαη θαζεδόκελνλ εθ δεμηώλ ηνπ Παηξόο.
7. Καη πάιηλ εξρόκελνλ κεηά δόμεο, θξίλαη δώληαο θαη λεθξνύο· νύ ηεο βαζηιέηαο
νπθ έζηαη ηέινο.
[Γειαδή: 1. Πηζηεύω ζε έλα Θεό, Παηέξα, Παληνθξάηνξα (=Παληνδύλακν), ν
νπνίνο δεκηνύξγεζε ηνλ νπξαλό θαη ηε γε, θαη όια ηα νξαηά θαη ηα αόξαηα.

2. Καη ζε έλα Κύξην, ηνλ Ιεζνύ Φξηζηό, ηνλ κνλαδηθό Υηό ηνπ Θενύ, ν νπνίνο
γελλήζεθε από ηνλ Παηέξα πξηλ από όινπο ηνπο αηώλεο. (Πηζηεύω όηη ν Υηόο είλαη)
θωο από θωο, αιεζηλόο Θεόο από αιεζηλό Θεό, όηη γελλήζεθε θαη δελ
δεκηνπξγήζεθε, όηη είλαη ηεο ίδηαο νπζίαο κε ηνλ Παηέξα θαη όηη δη’ απηνύ (ηνπ Υηνύ)
έγηλαλ ηα πάληα.
3. (Πηζηεύω ζ’ Απηόλ, ν νπνίνο) γηα εκάο ηνπο αλζξώπνπο θαη γηα ηε ζωηεξία καο
θαηέβεθε από ηνπο νπξαλνύο θαη ζαξθώζεθε από ην Άγην Πλεύκα θαη ηελ Παξζέλν
Μαξία, θαη έγηλε άλζξωπνο.
4. Καη ν νπνίνο ζηαπξώζεθε γηα εκάο ηελ επνρή ηνπ Πνληίνπ Πηιάηνπ, θαη έπαζε
(ππέζηε ηα Πάζε, ηα καξηύξηα) θαη εηάθε (ζάθηεθε).
5. Καη ν νπνίνο αλαζηήζεθε ηελ Τξίηε εκέξα, ζύκθωλα κε ηηο Γξαθέο.
6. Καη ν νπνίνο αλέβεθε (αλαιήθζεθε) ζηνπο νπξαλνύο θαη θάζηζε ζηα δεμηά ηνπ
Παηέξα.
7. Καη ν νπνίνο έξρεηαη θαη πάιη κε δόμα, γηα λα θξίλεη ηνπο δωληαλνύο θαη ηνπο
λεθξνύο. Η βαζηιέηα ηνπ δελ ζα έρεη ηέινο.]
Αξγόηεξα, όηαλ ζπγθιήζεθε θαηά ηνπ Μαθεδνλίνπ, ηνπ ερζξνύ ηνπ Αγίνπ
Πλεύκαηνο, ε ύλνδνο ηεο Κσλζηαληηλνππόιεσο, νη εθαηόλ πελήληα παηέξεο νη
νπνίνη ζπκκεηείραλ ζ’ απηήλ ζπλέηαμαλ ηε ζπλέρεηα ηνπ σο άλσ πκβόινπ, ε νπνία
έρεη σο εμήο:
8. Καη εηο ην Πλεύκα ην Άγηνλ, ην θύξηνλ, ην δωνπνηόλ, ην εθ ηνπ Παηξόο
εθπνξεπόκελνλ, ην ζπλ Παηξί θαη Υηώ ζπκπξνζθπλνύκελνλ θαη ζπλδνμαδόκελνλ, ην
ιαιήζαλ δηά ηωλ πξνθεηώλ.
9. Εηο κίαλ, αγίαλ, θαζνιηθήλ θαη απνζηνιηθήλ Εθθιεζίαλ.
10. Οκνινγώ έλ βάπηηζκα εηο άθεζηλ ακαξηηώλ.
11. Πξνζδνθώ αλάζηαζηλ λεθξώλ.
12. Καη δωήλ ηνπ κέιινληνο αηώλνο. Ακήλ.
[Γειαδή: 8. (Πηζηεύω) θαη ζην Άγην Πλεύκα, ην νπνίν είλαη θύξην (θπξίαξρν), ην
νπνίν δίλεη δωή, ην νπνίν εθπνξεύεηαη από ηνλ Παηέξα θαη δνμάδεηαη θαη
πξνζθπλείηαη καδί κε ηνλ Παηέξα θαη ηνλ Υηό, ην νπνίν κίιεζε κέζω ηωλ πξνθεηώλ.
9. (Πηζηεύω) ζε κία, αγία, θαζνιηθή θαη απνζηνιηθή εθθιεζία.
10. Οκνινγώ έλα βάπηηζκα γηα ηελ άθεζε (ζπγρώξεζε) ηωλ ακαξηηώλ.
11. Πξνζδνθώ (αλακέλω, πεξηκέλω) ηελ αλάζηαζε ηωλ λεθξώλ.
12. Καη ηε δωή ηνπ κειινληηθνύ αηώλα (ηεο πεξηόδνπ πνπ ζα έιζεη). Ακήλ.]
Οη παηέξεο ηεο πλόδνπ απαγόξεπζαλ λα πξνζηεζεί ή λα αθαηξεζεί
νηηδήπνηε από ην ύκβνιν θαη όξηζαλ ώζηε όινη νη πηζηνί (θιεξηθνί, ιατθνί,
κεγάινη θαη κηθξνί ζηελ ειηθία, άλδξεο θαη γπλαίθεο) λα ην απαγγέιινπλ θαη λα ην
ιέλε θαηά ηε Θεία Λεηηνπξγία θαη ζε όιεο ηηο πξνζεπρέο.
Μεηά ηνλ αθνξηζκό ηνπ Αξείνπ θαη ηε ζύληαμε ηνπ πκβόινπ ηεο
Πίζηεσο, νη παηέξεο ηεο πλόδνπ ηεο Νηθαίαο εμέδσζαλ θαη άιιεο απνθάζεηο, όπσο:

i) Αλαθνξηθά κε ηνλ Μέιηην, επίζθνπν Αζζνπΐη, ν νπνίνο αληηδξνύζε θαηά ηνπ
αλσηέξνπ ηνπ, ηνπ πάπα Αιεμαλδξείαο αγίνπ Πέηξνπ ηνπ κάξηπξνο, ε ύλνδνο
επεθύξσζε ηελ εμνπζία ηνπ πάπα Αιεμαλδξείαο επί ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ, ζηηο
δηαηάμεηο ππ’ αξηζκόλ 5, 6 θαη 7 ηεο πλόδνπ.
ii) Ζ ύλνδνο έδσζε ιύζε ζηελ έληνλε αληίζεζε πνπ ππήξρε κεηαμύ ησλ
επηζθόπσλ ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Μηθξάο Αζίαο αθελόο, θαη ηνπ επηζθόπνπ Ρώκεο
αθεηέξνπ, ζρεηηθά κε ην βάπηηζκα ησλ αηξεηηθώλ. Ζ ύλνδνο απνθάζηζε όηη ην
βάπηηζκα πνπ ηεινύζαλ νη αηξεηηθνί ήηαλ άλεπ αμίαο, ζε αληίζεζε κε ό,ηη
ππνζηήξηδαλ ν επίζθνπνο Ρώκεο θαη νη νπαδνί ηνπ.
iii) Αθόκε, νη παηέξεο ηεο πλόδνπ όξηζαλ ηελ εκέξα ενξηαζκνύ ηεο
Αλαζηάζεσο. Απνθαζίζζεθε όηη ε Αλάζηαζε ζα έπξεπε λα ενξηάδεηαη θαηά ηελ
Κπξηαθή κεηά ηελ παλζέιελν ηνπ Πάζρα ησλ Δβξαίσλ. Έηζη, δελ ζα έπξεπε λα
ενξηάδνπλ ηελ Αλάζηαζε πξηλ από ηνπο Δβξαίνπο ή καδί κε απηνύο. Ζ ύλνδνο
εμνπζηνδόηεζε ηνλ εθάζηνηε πάπα Αιεμαλδξείαο (ιόγσ ησλ γλώζεώλ ηνπ θαη ηεο
ηθαλόηεηάο ηνπ λα ππνινγίδεη νξζά ηηο εκεξνκελίεο) λα γλσζηνπνηεί ηελ εκέξα θαηά
ηελ νπνία ζα πξέπεη λα ενξηάδεηαη θάζε έηνο ε Αλάζηαζε.
Οη άγηνη παηέξεο ηεο πλόδνπ ηεο Νηθαίαο, αθνύ βεβαίσζαλ ηνλ ζεζκό ηεο
Δθθιεζίαο θαη εδξαίσζαλ ην θσο ηεο πίζηεσο, αθνινύζσο αλαρώξεζαλ γηα ηηο
εθθιεζηαζηηθέο ηνπο θνηλόηεηεο.
Οη πξνζεπρέο ηνπο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέρα δεκάηη ηοσ μηνός Φαηούρ
1) Σν καξηύξην ηεο αγίαο νθίαο θαη ησλ κεη’ απηήο Πελήληα Παξζέλσλ.
2) ύγθιεζε ηεο πλόδνπ ηεο Ρώκεο ιόγσ ηεο ενξηήο ησλ Θενθαλείσλ θαη
ηεο Μεγάιεο Σεζζαξαθνζηήο.
1) Σελ εκέξα απηή καξηύξεζαλ νη άγηεο αγλέο Πελήληα Παξζέλνη θαη ε κεηέξα
ηνπο νθία. Οη κάξηπξεο απηέο ήηαλ από δηάθνξεο ρώξεο. Ο ζείνο έξσο θαη ν
αζθεηηθόο βίνο ηηο είραλ ζπγθεληξώζεη καδί θαη έηζη δνύζαλ ζε γπλαηθεία κνλή
παξζέλσλ ζην Δι-Ραρά. Ζ αγία νθία, ε εγνπκέλε, πιήξεο ζνθίαο θαη ράξηηνο, ηηο
θαζνδεγνύζε ζηελ πλεπκαηηθή αύμεζε θαη πξόνδν, ώζηε έγηλαλ ζαλ άγγεινη επί ηεο
γεο. Αζθνύζαλ ηελ αδηάιεηπηε πξνζεπρή, λήζηεπαλ, θαη κειεηνύζαλ ηα ηεξά βηβιία
θαη ηνπο βίνπο ησλ κνλαρώλ θαη ησλ αγίσλ. Αλάκεζά ηνπο ππήξραλ θάπνηεο πνπ
δνύζαλ ζηε κνλή επί εβδνκήληα έηε, θαη άιιεο πνπ ήηαλ λέεο ζηελ ειηθία αιιά
εδξαίεο θαη δπλαηέο ζηελ πίζηε.
Όηαλ ν απηνθξάηνξαο Ηνπιηαλόο ν Παξαβάηεο έκαζε όηη ν βαζηιηάο ηεο
Πεξζίαο απνύξ ζθόπεπε λα ηνπ επηηεζεί, εηνίκαζε ηνλ ζηξαηό ηνπ θαη ηνλ μεθίλεζε
ηελ εθζηξαηεία θαηά ηνπ απνύξ. Ζ πόιε Δι-Ραρά ήηαλ ζηνλ δξόκν ηνπ, θαη όηαλ
πεξλνύζε από ηε κνλή ησλ παξζέλσλ, δηέηαμε ηνπο ζηξαηηώηεο λα θνλεύζνπλ ηνπο

ελνίθνπο ηεο θαη λα ηε ιεειαηήζνπλ. Οη ζηξαηηώηεο εθηέιεζαλ ηε δηαηαγή:
Καηέθνςαλ κε ηα μίθε ηνπο ηηο κνλαρέο θαη έθιεςαλ ό,ηη βξήθαλ.
Ο αζεβήο απηόο απηνθξάηνξαο θαηαδηθάζζεθε από ηνλ Κύξην λα
θαηαζθαγεί ζε κάρε από ην δόξπ ελόο ηππέα. (Λέγεηαη πσο ν ηππέαο απηόο ήηαλ ν
άγηνο Μεξθνύξηνο). Ο απηνθξάηνξαο έπεζε από ην άινγό ηνπ θαη πέζαλε θαηά ην
έηνο 363 κ.Υ. Όζν γηα ηηο αγίεο παξζέλνπο, έιαβαλ ηνλ ζηέθαλν ηνπ καξηπξίνπ.
Οη πξνζεπρέο ηνπο αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σελ απηή εκέξα ζπγθιήζεθε ζηε Ρώκε αγία ύλνδνο επί ησλ εκεξώλ ηνπ
πάπα Ρώκεο Βίθησξνο θαη ηνπ πάπα Αιεμαλδξείαο αββά Γεκεηξίνπ. Ο ιόγνο
ζύγθιεζεο ηεο πλόδνπ απηήο ήηαλ ην γεγνλόο όηη ηόηε νη ρξηζηηαλνί ηελ επνκέλε
ηεο ενξηήο ησλ
Θενθαλείσλ άξρηδαλ λεζηεία ζαξάληα εκεξώλ, ε νπνία
νινθιεξσλόηαλ ηελ εηθνζηή δεπηέξα ηνπ κελόο Ακζίξ. Μεηά από ιίγεο εκέξεο
λήζηεπαλ θαηά ηε Μεγάιε Δβδνκάδα θαη θαηόπηλ ηεινύζαλ ηε ιακπξή ενξηή ηεο
Αλαζηάζεσο.
Όηαλ ν Γεκήηξηνο εμειέγε παηξηάξρεο ηνπ ζξόλνπ ηεο Αιεμαλδξείαο, ν
Θεόο θώηηζε ηνλ λνπ ηνπ κε Θεία Υάξε. Μειέηεζε ηα εθθιεζηαζηηθά βηβιία θαη
εξκήλεπζε πνιιά από απηά. Καζηέξσζε ηε βάζε ππνινγηζκνύ ησλ εκεξώλ ηεο
λεζηείαο θαη ησλ θηλεηώλ ενξηώλ, ηηο νπνίεο ενξηάδνπκε κέρξη ζήκεξα. Απέζηεηιε
αληίγξαθα ηνπ ηξόπνπ ππνινγηζκνύ ζηνπο: αββά Βίθησξα, παηξηάξρε Ρώκεο· αββά
Μάμηκν, παηξηάξρε Αληηνρείαο· αββά Αγάπην, επίζθνπν Ηεξνζνιύκσλ.
Όηαλ ν αββάο Βίθησξ έιαβε ην κήλπκά ηνπ, ην αλέγλσζε θαη ην εθηίκεζε
ηδηαηηέξσο. Κάιεζε δεθαηέζζεξηο εθ ησλ ινγίσλ επηζθόπσλ ηνπ θαη πνιινύο εθ ησλ
ινγίσλ ηεξέσλ ηνπ. Σν εμέηαζαλ, ην απνδέρζεθαλ θαη ην δηέδσζαλ ζηηο πεξηνρέο
ηνπο.
Έθηνηε ε ηεξά λεζηεία θαη ε ενξηή ηεο Αλαζηάζεσο νξίδνληαη κε ηνλ
ηξόπν πνπ γίλεηαη έσο ζήκεξα ζηελ Κνπηηθή Οξζόδνμε Δθθιεζία καο.
Αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο. Ακήλ.

Ημέρα ενδεκάηη ηοσ μηνός Φαηούρ
1) Η θνίκεζε ηεο αγίαο Άλλεο, κεηέξαο ηεο Θενηόθνπ.
2) Μλήκε ηνπ καξηπξίνπ ηνπ αγίνπ Αξρειάνπ θαη ηνπ καξηπξίνπ ηνπ
Ειηζζαίνπ ηνπ εγνπκέλνπ.
1) Σελ εκέξα απηή θνηκήζεθε ε επζεβήο θαη δηθαία Άλλα, κεηέξα ηεο Γεζπνίλεο
εκώλ Θενηόθνπ, ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο. Ζ αγία απηή γπλαίθα ήηαλ θόξε ηνπ
Μαηζάλ, πηνύ ηνύ Λεπΐ, πηνύ ηνπ Μειθί, ν νπνίνο ήηαλ απόγνλνο ηνπ ηεξέα Ααξώλ.
Ζ κεηέξα ηεο ιεγόηαλ Μαξηάκ (Μαξία) θαη ήηαλ από ηε θπιή ηνπ Ηνύδα.
Ο Μαηζάλ είρε ηξεηο θόξεο. Ζ πξώηε ιεγόηαλ Μαξηάκ (Μαξία) από ηε
κεηέξα ηεο θαη ήηαλ κεηέξα ηεο αιώκεο ηεο καίαο. Γεύηεξε ήηαλ ε νθία, κεηέξα
ηεο Διηζάβεη, κεηέξαο ηνπ αγίνπ Ησάλλνπ ηνπ Βαπηηζηνύ. Σξίηε ήηαλ ε αγία Άλλα,

ζύδπγνο ηνπ δηθαίνπ Ησαθείκ, ν νπνίνο ήηαλ από ηε θπιή ηνπ Ηνύδα. Ζ Άλλα ήηαλ
κεηέξα ηεο Γεζπνίλεο εκώλ Θενηόθνπ, ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο, ηεο κεηέξαο ηνπ
σηήξνο ηνπ θόζκνπ. Δπνκέλσο, ε Γέζπνηλά καο Παξζέλνο Μαξία, ε αιώκε θαη ε
Διηζάβεη ήηαλ εμαδέιθεο. Μνινλόηη γλσξίδνπκε ιίγα ζρεηηθά κε ηελ αγία Άλλα, ην
γεγνλόο όηη είρε εθιεγεί από ηνλ Θεό λα γίλεη κεηέξα ηεο κεηέξαο ηνπ Θενύ θαηά
ζάξθα είλαη ελδεηθηηθό ησλ αξεηώλ θαη ηεο δηθαηνζύλεο ηεο, ε νπνία ηελ μερώξηδε
από ηηο άιιεο γπλαίθεο, ώζηε λα ηύρεη ηεο κεγάιεο απηήο ράξηηνο. Καζώο δελ είρε
παηδηά, δεόηαλ ζηνλ Θεό λα ηελ απαιιάμεη από ην όλεηδνο ηεο αηεθλίαο. Έηζη, ν
Κύξηνο ηεο ράξηζε κία θόξε, ε νπνία ζθόξπηζε ραξά ζηελ ίδηα θαη ζε όιε ηελ
αλζξσπόηεηα· είλαη ε Παξζέλνο Μαξία, ε κεηέξα ηνπ σηήξνο ηνπ θόζκνπ.
Οη πξεζβείεο ηεο αο είλαη καδί κε όινπο καο. Ακήλ.
2) Σελ απηή εκέξα ηειείηαη ε κλήκε ηνπ καξηπξίνπ ηνπ αγίνπ Αξρειάνπ θαη ηνπ
καξηπξίνπ ηνπ αββά Διηζζαίνπ ηνπ εγνπκέλνπ.
Οη πξνζεπρέο ηνπο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέρα δωδεκάηη ηοσ μηνός Φαηούρ
1) Ενξηή ηνπ αγίνπ αξραγγέινπ Μηραήι.
1) Σελ εκέξα απηή ε Δθθιεζία ηειεί ηελ ενξηή ηνπ αγίνπ αξραγγέινπ Μηραήι,
ηνπ επηθεθαιήο ησλ νπξαλίσλ δπλάκεσλ, ν νπνίνο ζηέθεηαη αδηαιείπησο ελώπηνλ
ηνπ ζξόλνπ ηνπ Θενύ, πξεζβεύνληαο εθ κέξνπο ηνπ αλζξσπίλνπ γέλνπο.
Ο Ηεζνύο ηνπ Ναπή ηνλ είδε λα είλαη ζε κεγάιε δόμα θαη, θαζώο θνβήζεθε
πνιύ, έπεζε κε ην πξόζσπν ζηε γε θαη ηνπ είπε: «Δίζαη δηθόο καο ή ησλ
αληηπάισλ;». Κη εθείλνο απάληεζε: «Έρσ έξζεη σο αξρηζηξάηεγνο ηεο ζηξαηηάο ηνπ
Κπξίνπ». Καη ν Κύξηνο είπε ζηνλ Ηεζνύ ηνπ Ναπή: «Παξαδίδσ ζηα ρέξηα ζνπ ηελ
Ηεξηρώ θαη ηνλ βαζηιηά ηεο» (Ηεζνύο ηνπ Ναπή, 5:13-14, 6:2).
Ο αξράγγεινο Μηραήι ήηαλ καδί κε όινπο ηνπο αγίνπο θαη ηνπο κάξηπξεο.
Σνπο ελίζρπε θαη ηνπο ελδπλάκσλε, ώζηε λα αληέρνπλ κε ππνκνλή ηηο δνθηκαζίεο
ηνπο κέρξη ην ηέινο. Καηά ηε δσδεθάηε εθάζηνπ Κνπηηθνύ κελόο ηεινύληαη πξνο
ηηκήλ ηνπ ενξηέο θαη πξνζθέξεηαη ζην όλνκά ηνπ ειεεκνζύλε.
Ηδνύ ελδεηθηηθά έλα από ηα ζαύκαηά ηνπ: Έλαο άλδξαο κε θόβν Θενύ
νλόκαηη Γσξόζενο θαη ε γπλαίθα ηνπ Θενπίζηε ηεινύζαλ ενξηή πξνο ηηκήλ ηνπ
αγίνπ αξραγγέινπ Μηραήι θαηά ηε δσδεθάηε εθάζηνπ κελόο. πλέβε ινηπόλ λα
πεξηπέζεη ζε δπζθνιίεο ε δηθαία απηή νηθνγέλεηα θαη λα κελ έρεη ηξόπν λα ηειέζεη
ηελ ενξηή ηνπ αγίνπ αξραγγέινπ Μηραήι. Μάιηζηα, πήξαλ ηα ξνύρα ηνπο γηα λα ηα
πνπιήζνπλ, ώζηε λα κπνξέζνπλ λα ενξηάζνπλ. Ο αξράγγεινο Μηραήι
παξνπζηάζζεθε ζηνλ Γσξόζεν θαη ηνπ έδσζε εληνιή λα κελ πνπιήζεη ηα ξνύρα ηνπ
αιιά λα πάεη ζε θάπνηνλ πνπ είρε πξόβαηα θαη λα ηνπ δεηήζεη έλα πξόβαην αμίαο

ελόο ηξίηνπ ηνπ δελαξίνπ. Έπξεπε επίζεο λα πάεη ζε θάπνηνλ ςαξά θαη λα πάξεη έλα
ςάξη αμίαο ελόο ηξίηνπ ηνπ δελαξίνπ, ρσξίο όκσο λα ην αλνίμεη ζρίδνληάο ην, έσο
όηνπ ηνύ εκθαληζζεί θαη πάιη ν αξράγγεινο. Αθόκε, έπξεπε λα πάεη ζε θάπνηνλ πνπ
πνπινύζε αιεύξη θαη λα πάξεη όζν ρξεηαδόηαλ.
Ο Γσξόζενο έθαλε όπσο ηνπ είπε ν αξράγγεινο. Κάιεζε ηνλ θόζκν, θαηά
ηε ζπλήζεηά ηνπ, γηα λα ηηκήζνπλ όινη ηελ ενξηή ηνπ αξραγγέινπ Μηραήι. Όηαλ
πήγε ζην θειιάξη γηα λα θέξεη ην θξαζί πνπ ζα πξνζέθεξε, βξήθε όια ηα βαξέιηα
γεκάηα θξαζί, θαη πνιιά άιια αγαζά.
Με ην ηέινο ηεο ενξηήο, θαη αθνύ πηα ν θόζκνο είρε θύγεη, ν αξράγγεινο
παξνπζηάζζεθε ζηνλ Γσξόζεν, όπσο πξηλ, θαη ηνπ έδσζε εληνιή λα αλνίμεη ην ςάξη
ζρίδνληαο ηελ θνηιηά ηνπ. Σόηε ινηπόλ βξήθε ηξηαθόζηα δελάξηα από ρξπζό θαη ηξία
θέξκαηα ηνπ ελόο ηξίηνπ ηνπ δελαξίνπ ην θαζέλα. Ο αξράγγεινο είπε ζηνλ Γσξόζεν
όηη ηα ηξία απηά θέξκαηα ήηαλ γηα ην πξόβαην, ην ςάξη θαη ην αιεύξη, θαη ηα
ηξηαθόζηα δελάξηα ήηαλ γη’ απηόλ θαη ηα παηδηά ηνπ. Ο Θεόο ζπκήζεθε ηνπο ίδηνπο
θαη ηηο πξνζθνξέο ηνπο, θαη ηνπο βξάβεπζε ηόζν εδώ, ζηνλ παξόληα θόζκν, όζν θαη
ζηε βαζηιεία ησλ νπξαλώλ, θαηά ηελ Σειηθή Κξίζε. Καζώο ν Γσξόζενο θαη ε
ζύδπγόο ηνηπ είραλ εθπιαγεί κε ό,ηη ζπλέβε, ν αξράγγεινο Μηραήι ηνύο είπε: «Δίκαη
ν αξράγγεινο Μηραήι, πνπ ζαο έζσζα από όιεο ζαο ηηο δνθηκαζίεο θαη έρσ
πξνζθνκίζεη ζηνλ Θεό ηηο πξνζθνξέο θαη ηηο ειεεκνζύλεο ζαο. Από εδώ θαη ζην
εμήο δελ ζα ζαο ιείςεη ζηνλ παξόληα θόζκν θαλέλα αγαζό». Σνπ έβαιαλ βαζεηά
κεηάλνηα θαη εθείλνο ράζεθε από κπξνζηά ηνπο θαη αλέβεθε ζηνπο νπξαλνύο. Απηό
ήηαλ έλα από ηα αλαξίζκεηα ζαύκαηα ηνπ ηηκσκέλνπ ζήκεξα αξραγγέινπ.
Οη πξεζβείεο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέρα δεκάηη ηρίηη ηοσ μηνός Φαηούρ
1) Η θνίκεζε ηνπ αγίνπ Σηκνζένπ, επηζθόπνπ Αληηλόεο.
2) Η θνίκεζε ηνπ αγίνπ Ζαραξίνπ, εμεθνζηόο ηέηαξηνο πάπαο Αιεμαλδξείαο.
1) Σελ εκέξα απηή θνηκήζεθε ν άγηνο αββάο Σηκόζενο, επίζθνπνο Αληηλόεο.
Ήηαλ δίθαηνο θαη αγλόο από κηθξόο. Έγηλε κνλαρόο ζε λεαξή ειηθία θαη έδεζε δσή
δίθαηε. Λόγσ ηεο αγλόηεηαο, ηεο δηθαηνζύλεο, ησλ γλώζεσλ θαη ηνπ θαινύ ηνπ
ραξαθηήξα, εμειέγε επίζθνπνο Αληηλόεο. Κήξπηηε ζηνπο πηζηνύο θαη νδεγνύζε ηνλ
θόζκν ζηελ πίζηε ηνπ Υξηζηνύ. Ωζηόζν, ν δηνηθεηήο ηεο πόιεσο ηνλ ζπλέιαβε θαη
ηνλ βαζάληζε κε πνιινύο θαη θξηθηνύο ηξόπνπο, ηόζν κέζα ζηε θπιαθή όζν θαη έμσ
από απηή, επί ηξία ζπλαπηά έηε. ηε θπιαθή ππήξραλ καδί ηνπ πνιινί πνπ είραλ
ζπιιεθζεί γηα ηελ πίζηε ηνπο. Ο ηπξαλληθόο δηνηθεηήο έβγαδε αξθεηνύο από απηνύο
από ηε θπιαθή θαη ηνπο βαζάληδε κέρξη ζαλάηνπ πνπ πξνθαιείην από αηκνξξαγία,
κέρξη πνπ απέκεηλαλ κόλν ιίγνη ζηε θπιαθή· ν άγηνο παηέξαο ήηαλ έλαο από απηνύο.

Όκσο, ν Κύξηνο θαηέζηξεςε ηνλ Γηνθιεηηαλό θαη αλέβεθε ζηνλ ζξόλν ν
Κσλζηαληίλνο, ν απηνθξάηνξαο πνπ αγαπνύζε ηνλ Υξηζηό, ν νπνίνο δηέηαμε λα
απνθπιαθηζζνύλ όινη όζνη δηώθνληαλ γηα ηελ πίζηε ηνπο ζηνλ Υξηζηό, ζε όιεο ηηο
ρώξεο πνπ ήηαλ θάησ από ηελ εμνπζία ηνπ. Ο παηέξαο Σηκόζενο ήηαλ έλαο από
εθείλνπο πνπ απνθπιαθίζζεθαλ. Πήγε ζηελ επηζθνπή ηνπ, ζπγθέληξσζε όιπο ηνπο
ηεξείο ηνπ, θαη πξνζεπρήζεθαλ όιε ηε λύθηα ζηνλ Κύξην. Ο παηέξαο Σηκόζενο
πξνζεπρήζεθε γηα ηε ζσηεξία ηεο ςπρήο ηνπ δηνηθεηή πνπ ηνλ είρε βαζαλίζεη,
ιέγνληαο: «Κύξηε, επεηδή είλαη εθείλνο πνπ κνπ έθεξε κεγάιε επινγία θέξλνληάο κε
θνληά ζε έλα, γίλε καδί ηνπ αγαζόο ώζηε λα έξζεη θνληά νπ». Ο θόζκνο πνπ ήηαλ
ζπγθεληξσκέλνο γύξσ ηνπ ζαύκαζε ηελ αγλόηεηα ηεο θαξδηάο ηνπ παηέξα απηνύ, ν
νπνίνο εθπιήξσλε ηνπο ιόγνπο ηνπ Κπξίνπ ηνπ: «Να αγαπάηε ηνπο ερζξνύο ζαο, λα
επινγείηε όζνπο ζαο δίλνπλ θαηάξεο, λα επεξγεηείηε όζνπο ζαο κηζνύλ, θαη λα
πξνζεύρεζζε γηα όζνπο ζαο θέξνληαη εθδηθεηηθά θαη ζαο δηώθνπλ» (Μαηζ. 5:44).
Ο δηνθεηήο, όηαλ ην έκαζε, ζαύκαζε θαη είπε: «Πίζηεπα όηη ζα κε
θαηαξηόηαλ γηα όζα ηνπ είρα θάλεη, αθνύ ηνλ είρα κεηαρεηξηζζεί απάλζξσπα·
αληηζέησο, κε επινγεί. Αιεζηλά, ε πίζηε ησλ αλζξώπσλ απηώλ είλαη πίζηε ζετθή».
Απέζηεηιε θαηόπηλ αλζξώπνπο ηνπ ζηνλ αββά Σηκόζεν. Εήηεζε λα κάζεη
γηα ηηο αξρέο ηεο ρξηζηηαληθήο πίζηεσο. Ο παηέξαο ηνύ θαλέξσζε ηνλ ιόγν γηα ηνλ
νπνίν ζαξθώζεθε ν Τηόο ηνπ Θενύ θαη όζα είραλ πεη γη’ Απηόλ νη πξνθήηεο πνιιά
ρξόληα πξηλ, θαζώο θαη ηνλ ηξόπν πνπ εθπιεξώζεθαλ νη πξνθεηείεο ηνπο, δίλνληάο
ηνπ απνδείμεηο από ηηο Γξαθέο.
Έπεηηα απ’ όια απηά, ν δηνηθεηήο πίζηεςε ζηνλ Υξηζηό θαη ν αββάο
επίζθνπνο ηνλ βάπηηζε. Ύζηεξα ν δηνηθεηήο παξαηηήζεθε από ην αμίσκά ηνπ θαη
έγηλε κνλαρόο. Όζν γηα ηνλ άγην Σηκόζεν, εμαθνινύζεζε λα δηδάζθεη θαη λα
θπιάηηεη ην πνίκληό ηνπ, έσο όηνπ θνηκήζεθε ελ εηξήλε.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σελ απηή εκέξα θαηά ην έηνο 1027 κ.Υ. θνηκήζεθε ν κέγαο άγηνο αββάο
Εαραξίαο, εμεθνζηόο ηέηαξηνο πάπαο Αιεμαλδξείαο. Ήηαλ από ηελ Αιεμάλδξεηα θαη
ρεηξνηνλήζεθε ηεξέαο εθεί. Ήηαλ αγλόο θαη επγεληθόο ζηνλ ραξαθηήξα.
Όηαλ θνηκήζεθε ν άγηνο Φηιόζενο, εμεθνζηόο ηξίηνο πάπαο, νη επίζθνπνη
ζπγθεληξώζεθαλ γηα λα εθιέμνπλ, κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Θενύ, ην πξόζσπν πνπ
ζα ήηαλ θαηάιιειν λα ηνλ δηαδερζεί. Καζώο ήηαλ ζπγθεληξσκέλνη ζηνλ λαό ηνπ
αγίνπ Μάξθνπ ζπδεηώληαο γηα ην πνηνο ήηαλ ν πιένλ θαηάιιεινο γηα ηνλ παπηθό
ζξόλν, πιεξνθνξήζεθαλ όηη έλαο πινύζηνο από ηελ Αιεμάλδξεηα νλόκαηη Ηκπξαΐκ
(Αβξαάκ) Μπελ-Μπηζξ, πνπ αλήθε ζην θηιηθό πεξηβάιινλ ηνπ ραιίθε (δηνηθεηή),
ηνλ είρε δσξνδνθήζεη, εμαζθαιίδνληαο από απηόλ δηάηαγκα κε ην νπνίν νξηδόηαλ
παηξηάξρεο. Ο ραιίθεο ηνλ έζηεηιε κε ηε ζπλνδεία ζηξαηησηώλ ζηελ Αιεμάλδξεηα.
Οη επίζθνπνη ιππήζεθαλ πνιύ θαη δεήζεθαλ ζηνλ Θεό κε κία θσλή λα ηεξήζεη
καθξηά από ηελ Δθθιεζία Σνπ εθείλνλ πνπ εξρόηαλ λα πνηκάλεη ηελ Δθθιεζία Σνπ
ύζηεξα από δσξνδνθία θαη επεξεαζκό ηνπ ραιίθε. Εήηεζαλ από ηνλ Θεό λα εθιέμεη
ην θαηάιιειν πξόζσπν γηα ην αμίσκα απηό.

Καζώο νη επίζθνπνη αζρνινύληαλ κε ην δήηεκα απηό, ν αββάο Εαραξίαο
θαηέβεθε ηα ζθαιηά ηεο εθθιεζίαο θξαηώληαο έλα ζθεύνο. Σόηε ην πόδη ηνπ
γιίζηξεζε θαη έπεζε θαηξαθπιώληαο ζηα ζθαιηά, κέρξη πνπ έθζαζε ζην έδαθνο,
θξαηώληαο όκσο πάληα ζην ρέξη ηνπ ην ζθεύνο άζξαπζην. Οη επίζθνπνη θαη νη ηεξείο
ζαύκαζαλ, θαη δήηεζαλ ηε γλώκε ηνπ ιανύ ηεο Αιεμαλδξείαο. Όινη ζπκθώλεζαλ
όηη ν αββάο Εαραξίαο ήηαλ δίθαηνο θαη θαηείρε πνιιέο γλώζεηο. Οη επίζθνπνη, καδί
κε όιν ηνλ ιαό, ζπκθώλεζαλ λα ηνλ ρεηξνηνλήζνπλ παηξηάξρε.
Όηαλ έθζαζε ν Ηκπξαΐκ Μπελ-Μπηζξ, ηνπο βξήθε λα έρνπλ ήδε
ρεηξνηνλήζεη παηξηάξρε ηνλ αββά Εαραξία. Όηαλ νη επίζθνπνη δηάβαζαλ ηελ
επηζηνιή ηνπ ραιίθε, γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηνλ Ηκπξαΐκ ηνλ ρεηξνηόλεζαλ ηεξέα,
θαη κεηά εγνύκελν. Σνπ ππνζρέζεθαλ επίζεο λα ηνλ ρεηξνηνλήζνπλ επίζθνπν όηαλ
ζα ήηαλ δηαζέζηκε θάπνηα επηζθνπή.
Ο αββάο Εαραξίαο ππέθεξε πνιιέο δνθηκαζίεο. Δπί παξαδείγκαηη, έλαο
κνλαρόο ηνλ είρε θαηεγνξήζεη πνιιέο θνξέο ελώπηνλ ηνπ Δι-Υαθέκ (Μπε-ΑκξΑιιάρ), ν νπνίνο έγηλε ραιίθεο ην 989 κ.Υ. Ο Δι-Υαθέκ ζπλέιαβε ηνλ πάπα θαη ηνλ
έξξημε ζηα ιηνληάξηα· όκσο, εθείλα δελ ηνλ πείξαμαλ. Ο ραιίθεο νξγίζζεθε θαηά
ηνπ θύιαθα ησλ ιηνληαξηώλ, πηζηεύνληαο όηη δσξνδνθήζεθε από ηνλ πάπα. Γη’ απηό
άθεζε γηα θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα ηα ιηνληάξηα λεζηηθά· κεηά έζθαμε έλα αξλί θαη
έβαςε κε ην αίκα ηνπ ηα ξνύρα ηνπ πάπα. Ύζηεξα ηνλ έξξημε εθ λένπ ζηα ιηνληάξηα,
αιιά θαη πάιη δελ ηνλ πείξαμαλ, δηόηη ν Κύξηνο ηα είρε εμεκεξώζεη. Ο ραιίθεο
ζαύκαζε θαη δηέηαμε λα πάξνπλ ηνλ πάπα από εθεί.
Έπεηηα ν ραιίθεο ηνλ πέηαμε ζηε θπιαθή επί ηξεηο κήλεο, θαηά ηε δηάξθεηα
ησλ νπνίσλ ηνλ απεηινύζε κε ζάλαην ή όηη ζα ηνλ πεηάμεη ζηε θσηηά, αλ δελ
απαξλείην ηε ρξηζηηαληθή ηνπ πίζηε. Ο παηξηάξρεο όκσο δελ θνβόηαλ. Καηόπηλ ν
ραιίθεο πξνζπάζεζε λα ηνλ δειεάζεη ππνζρόκελόο ηνπ λα ηνλ δηνξίζεη δηθαζηή κε
δηθαηνδνζία επί όισλ ησλ άιισλ δηθαζηώλ, αιιά εθείλνο δελ εληππσζηάζζεθε κε
όια απηά ηα γήηλα αμηώκαηα θαη δελ δέρζεθε ηε δειεαζηηθή πξνζθνξά ηνπ ραιίθε.
Σειηθά, κε ηε κεζνιάβεζε θάπνηνπ εγεκόλα ν ραιίθεο ηνλ απειεπζέξσζε.
Ο αββάο Εαραξίαο πήγε ζηελ έξεκν ηεο θήηεο, όπνπ έκεηλε επί ελλέα έηε,
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ νη πηζηνί ππέζηεζαλ κεγάιεο δνθηκαζίεο θαη
αληηκεηώπηζαλ πνιιά πξνβιήκαηα. Δπίζεο, αξθεηέο εθθιεζίεο θαηαζηξάθεθαλ
θαηά ηελ πεξίνδν εθείλε.
Ο Κύξηνο Υξηζηόο ζπιαρλίζζεθε ηελ Δθθιεζία Σνπ θαη απνκάθξπλε απηέο
ηηο δνθηκαζίεο από ηνλ ιαό Σνπ. Αθόκε, έθαλε ηνλ ραιίθε λα κεηαζηξαθεί από ηελ
άδηθε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Έηζη, ν ραιίθεο δηέηαμε λα μαλαρηηζζνύλ νη εθθιεζίεο πνπ
είραλ θαηαζηξαθεί, λα επηζηξαθεί ζ’ απηέο ό,ηη ηνπο είρε αθαηξεζεί πξηλ, θαη λα
ερήζνπλ θαη πάιη νη θακπάλεο ηνπο.
Ο αββάο Εαραξίαο έδεζε δώδεθα έηε κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ από ηελ
έξεκν, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ έδεημε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ησλ θαηεζηξακκέλσλ εθθιεζηώλ θαη ηελ νηθνδόκεζε λέσλ.
Παξέκεηλε παηξηάξρεο επί εηθνζηνθηώ έηε θαη αλαρώξεζε πξνο ηνλ Κύξην ελ εηξήλε.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέρα δεκάηη ηεηάρηη ηοσ μηνός Φαηούρ
1) Η θνίκεζε ηνπ αγίνπ Μαξηίλνπ, επηζθόπνπ Σνπξώλεο.
1) Σελ εκέξα απηή θνηκήζεθε ν κεγάινο άγηνο Μαξηίλνο, επίζθνπνο Σνπξώλεο
ηεο Γαιιίαο. Γελλήζεθε από ρξηζηηαλνύο γνλείο ζηελ πόιε αθάξηα. Έιαβε
αξηζηνθξαηηθή αλαηξνθή θαη έγηλε πηζηόο ηεξεηήο ηεο νξζνδόμνπ πίζηεσο.
Καηέβαιε θάζε πξνζπάζεηα ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ νπαδώλ ηνπ Αξείνπ, νη νπνίνη
εμνξγίζζεθαλ καδί ηνπ. Έηζη, ηνπ έζηεζαλ ελέδξα πνιιέο θνξέο ζηνλ δξόκν θαη
ηνλ ρηύπεζαλ.
Καζώο ζπλέρηδαλ λα ηνλ θαηαδηώθνπλ, έθπγε από ηελ πόιε θαη πήγε λα
κείλεη ζε κηα ζπειηά θνληά ζηελ αθηή ηεο Μεζνγείνπ. Δθεί ζπληεξήζεθε ζηε δσή
ηξώγνληαο θπηά.
Ζ θήκε ηνπ δηαδόζεθε ζε όιε ηε ρώξα· έηζη, εμειέγε επίζθνπνο
Σνπξώλεο. Έδεζε απνζηνιηθή δσή θαη απμήζεθε ζηε θηιαλζξσπία θαη ηελ
ειεεκνζύλε. Ο Κύξηνο εηέιεζε πνιιά ζαύκαηα δη’ απηνύ.
Κάπνηε, πεξπαηώληαο ζηνλ δξόκν, είδε θάπνηνλ λα δηαθόπηεη κηα θεδεία
θαη λα εκπνδίδεη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ ζαλόληνο από ην λα ηνλ ζάςεη, ηζρπξηδόκελνο
όηη ν λεθξόο ηνύ ρξσζηνύζε ηεηξαθόζηα δελάξηα. Ο άγηνο παηέξαο ηνλ ηθέηεπζε λα
αθήζεη ην λεθξό ζώκα, αιιά εθείλνο αξλήζεθε. Ο άγηνο Μαξηίλνο πξνζεπρήζεθε
θαη δεήζεθε ζηνλ Θεό λα θαλεξώζεη ηελ αιήζεηα. Ο λεθξόο ακέζσο αλαζηήζεθε
θαη επέπιεμε ηνλ άλζξσπν πνπ ςεπδώο ηνλ θαηεγνξνύζε, εθζέηνληαο ελώπηνλ ησλ
παξηζηακέλσλ ηα ςέκκαηά ηνπ. Ύζηεξα από απηά, ν άδηθνο άλζξσπνο πέζαλε, θαη ν
λεθξόο πνπ αλαζηήζεθε κε ηηο πξνζεπρέο ηνπ αγίνπ Μαξηίλνπ, επέζηξεςε ζην ζπίηη
ηνπ θαη έδεζε πνιιά ρξόληα.
Ο άγηνο παηέξαο, νινθιεξώλνληαο ηνλ δηαθεθξηκέλν βίν ηνπ, θνηκήζεθε ελ
εηξήλε.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέρα δεκάηη πέμπηη ηοσ μηνός Φαηούρ
1) Σν καξηύξην ηνπ αγίνπ Μαξίνπ-Μελά ηνπ ζαπκαηνπξγνύ.
1) Σελ εκέξα απηή καξηύξεζε ν άγηνο Μελάο, ν επινγεκέλνο πηζηόο. Ο παηέξαο
ηνπ Δπδόμηνο, δηνηθεηήο ηεο Νηθαίαο, ήηαλ από ηελ πόιε απηή. Ο αδειθόο ηνπ αγίνπ
ηνλ θζνλνύζε θαη ηνλ θαηεγόξεζε ελώπηνλ ηνπ απηνθξάηνξα. Ο απηνθξάηνξαο ηνλ
κεηέζεζε ζηελ Αθξηθή θαη ηνλ δηόξηζε δηνηθεηή ζε όιεο ηηο πεξηνρέο ηεο. Ο θόζκνο
ράξεθε, δηόηη ήηαλ θηιεύζπιαρλνο θαη είρε θόβν Θενύ.

Ζ κεηέξα ηνπ Δπθεκία αξρηθά δελ είρε παηδηά. Κάπνηα εκέξα πήγε ζηελ
εθθιεζία θαηά ηελ ενξηή ηεο Γεζπνίλεο εκώλ Παξζέλνπ Μαξίαο ζηελ Άηηξηβε.
Δθεί έβιεπε ηα παηδηά λα θνξνύλ όκνξθα ξνύρα θαη λα είλαη κε ηνπο γνλείο ηνπο.
Αλαζηέλαμε θαη ηθέηεπζε κε δάθξπα κπξνζηά από ηελ εηθόλα ηεο Γεζπνίλεο εκώλ
Παξζέλνπ Μαξίαο λα πξεζβεύζεη γη’ απηήλ ελώπηνλ ηνπ αγαπεκέλνπ ηεο Τηνύ, ώζηε
λα ηεο ραξίζεη έλα παηδί. Σόηε εμήιζε από ηελ εηθόλα θσλή, ε νπνία είπε: «Ακήλ».
Ζ Δπθεκία αγαιιίαζε γη’ απηό πνπ άθνπζε θαη θαηάιαβε όηη ν Κύξηνο εηζάθνπζε
ηηο πξνζεπρέο ηεο. Όηαλ επέζηξεςε ζην ζπίηη θαη είπε ζηνλ ζύδπγό ηεο ηη είρε
ζπκβεί, εθείλνο απάληεζε: «Αο γίλεη ην ζέιεκα ηνπ Θενύ».
Ο Κύξηνο ηνπο ράξηζε σο παηδί ηνλ άγην, ηνλ νπνίν νλόκαζαλ Μελά,
ζύκθσλα κε ηε θσλή πνπ είρε αθνύζεη ε κεηέξα ηνπ. Όηαλ κεγάισζε, νη γνλείο ηνπ
ηνλ έκαζαλ αλάγλσζε θαη γξαθή, θαη ηνπ έδσζαλ ρξηζηηαληθή αγσγή. Όηαλ έγηλε
έληεθα εηώλ, ν παηέξαο ηνπ, ζε πξνρσξεκέλε ειηθία, θνηκήζεθε. Μεηά από ηξία
ρξόληα θνηκήζεθε θαη ε κεηέξα ηνπ. Ο άγηνο Μελάο αθηεξώζεθε ζηε λεζηεία, ηελ
πξνζεπρή θαη ηελ ελ γέλεη ρξηζηαηληθή βηνηή. Λόγσ ηεο αγάπεο όισλ γηα ηνλ ίδην
θαη ηνλ παηέξα ηνπ, ηνπνζεηήζεθε ζηε ζέζε ηνπ παηέξα ηνπ, ρσξίο όκσο λα αθήζεη
ηελ πίζηε ηνπ.
Όηαλ ν Γηνθιεηηαλόο άξρηζε ηε δίσμε ησλ ρξηζηηαλώλ θαη έδσζε δηαηαγή
λα ιαηξεύνληαη ηα είδσια, πνιινί καξηύξεζαλ εηο ην όλνκα ηνπ Κπξίνπ Υξηζηνύ. Ο
άγηνο Μελάο παξαηηήζεθε από ηε ζέζε ηνπ θαη πήγε ζηελ έξεκν, όπνπ έκεηλε επί
πνιιέο εκέξεο ιαηξεύνληαο ηνλ Θεό κε όιε ηνπ ηελ θαξδηά.
Μηα κέξα είδε ηνπο νπξαλνύο λα αλνίγνπλ, θαη κάξηπξεο ζηεθαλσκέλνπο
κε σξαίνπο ζηεθάλνπο. Ύζηεξα άθνπζε κηα θσλή λα ιέεη: «Όπνηνο ππνβάιιεηαη ζε
βαζαληζηήξηα εηο ην όλνκα ηνπ Κπξίνπ Υξηζηνύ ζα ιάβεη ηνπο ζηεθάλνπο απηνύο».
Μεηά από απηό επέζηξεςε ζηελ πόιε πνπ πξνεγνπκέλσο ήηαλ δηνηθεηή, θαη
νκνιόγεζε ην όλνκα ηνπ Κπξίνπ Υξηζηνύ. Γλσξίδνληαο όηη ήηαλ από αξρνληηθή
νηθνγέλεηα, πξνζπάζεζαλ λα ηνλ κεηαζηξέςνπλ από ηελ πίζηε ηνπ θαη ηνπ
ππνζρέζεθαλ ηηκέο θαη αθξηβά δώξα. Καζώο δελ άιιαμε ζηάζε, ηνλ θνβέξηζαλ κε
απεηιέο θαη ν δηνηθεηήο δηέηαμε λα ππνβιεζεί ζε βαζαληζηήξηα. Όκσο, ν
απηνθξάηνξαο δελ κπόξεζε λα ηνλ θάλεη λα αξλεζεί ηελ πίζηε ηνπ ζηνλ Υξηζηό θαη
ηνλ έζηεηιε ζηνλ αδειθό ηνπ γηα λα ηνλ επεξεάζεη, αιιά θαη εθείλνο απέηπρε.
Σειηθά, ν απηνθξάηνξαο δηέηαμε λα ηνλ απνθεθαιίζνπλ κε μίθνο, λα ξίμνπλ ην ζώκα
ηνπ ζηελ ππξά θαη λα ζθνξπίζνπλ ηηο ζηάρηεο ζηνλ άλεκν. Σν ζώκα έκεηλε ζηε
θσηηά επί ηξεηο εκέξεο θαη ηέζζεξηο λύθηεο, αιιά έκεηλε αβιαβέο.
Ζ αδειθή ηνπ ήιζε θαη, δίλνληαο ζηνπο ζηξαηηώηεο πνιιά ρξήκαηα, ηελ
άθεζαλ λα πάξεη ην ζώκα. Σν έβαιε ζ’ έλαλ ζάθθν κε θύιια θαη απνθάζηζε λα πάεη
ζηελ Αιεμάλδξεηα, όπσο ηελ είρε ζπκβνπιεύζεη πξνεγνπκέλσο. Δπηβηβάζζεθε
ινηπόλ ζ’ έλα πινίν κε πξννξηζκό ηελ Αιεμάλδξεηα καδί κε ην ζώκα ηνπ αδειθνύ
ηεο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ, ζαιάζζηα ζεξία βγήθαλ έμσ από ην λεξό
θαη επηηέζεθαλ ζηνπο επηβάηεο ηνπ πινίνπ, νη νπνίνη θνβήζεθαλ πάξα πνιύ θαη
θαηαηξόκαμαλ. Ζ αδειθή ηνπ αγίνπ πξνζεπρήζεθε ζηνλ Κύξην θαη δήηεζε ηελ
πξεζβεία ηνπ αδειθνύ ηεο. Δλώ νη επηβάηεο ήηαλ θνβηζκέλνη, μεπήδεζε θσηηά από

ηά ην ζώκα ηνπ αδειθνύ ηεο θαη θαηέθαπζε ηα πξόζσπα ησλ ζεξίσλ. Βνύηεμαλ
ακέζσο ζην λεξό θαη, όηαλ μαλαθάλεθαλ, ε θσηηά ηα θαηέθαπζε θαη πάιη. Σειηθά,
μαλαβνύηεμαλ θαη δελ μαλαθάλεθαλ πιένλ.
Όηαλ ην πινίν έθζαζε ζηελ Αιεμάλδξεηα, πιήζνο θόζκνπ βγήθε πξνο
ππνδνρήλ καδί κε ηνλ παηέξα παηξηάξρε. Μεηέθεξαλ ην ηεξό ζθήλσκα κε επιάβεηα
θαη ηηκέο, θαη εηζήιζαλ ζηελ πόιε ενξηάδνληαο ζεπηά. Σν ηνπνζέηεζαλ ζηνλ λαό
θαη κεηά ην ηύιημαλ ζε αθξηβά ζάβαλα. Όηαλ έιεμε ε πεξίνδνο ησλ δησγκώλ,
άγγεινο Κπξίνπ παξνπζηάζζεθε ζηνλ ζεπηό παηξηάξρε αββά Αζαλάζην ηνλ
Απνζηνιηθό. Ο άγγεινο ηνλ κεηέθεξε ηελ εληνιή ηνπ Κπξίνπ λα ηνπνζεηήζνπλ ην
ζθήλσκα ηνπ αγίνπ Μελά επάλσ ζε κηα θακήια θαη λα ην βγάινπλ έμσ από ηελ
πόιε ρσξίο θαλείο λα νδεγεί ηελ θακήια, αιιά λα ηελ αθνινπζνύλ από απόζηαζε,
έσο όηνπ ζηακαηήζεη ζε κέξνο πνπ ν Κύξηνο είρε νξίζεη. Πεξπαηνύζαλ ινηπόλ πίζσ
από ηελ θακήια, έσο όηνπ έθζαζαλ ζηε ιίκλε Μπαγηάλη ηεο πεξηθεξείαο Μάξξηνη.
Δθεί άθνπζαλ κηα θσλή λα ιέεη: «Δδώ είλαη ν ηόπνο όπνπ ν Κύξηνο επηζπκεί λα
ηνπνζεηεζεί ην ζθήσκα ηνπ αγαπεκέλνπ ηνπ Μελά». Καηέβαζαλ ην ζθήλσκα θαη ην
ηνπνζέηεζαλ ζε κηα ιάξλαθα, ηελ νπνία απέζεζαλ ζε έλαλ όκνξθν θήπν. Δθεί
πνιιά ζαύκαηα ηειέζζεθαλ δηά ηνπ ηεξνύ ζθελώκαηνο.
Αξγόηεξα ν πιεζπζκόο ηεο Πεληαπόιεσο επαλαζηάηεζε θαηά ησλ πόιεσλ
πνπ ήηαλ γύξσ από ηελ Αιεμάλδξεηα. Ο θόζκνο ήηαλ έηνηκνο λα αληηκεησπίζεη ηνπο
Βεξβεξίλνπο, όηαλ ν δηνηθεηήο απνθάζηζε λα πάξεη ην ζθήλσκα ηνπ αγίνπ Μελά
καδί ηνπ σο ζσηήξα θαη ηζρπξό πξνζηάηε ηνπ. Πήξε ην ζθήλσκα κπζηηθά, θαη κε ηηο
επινγίεο ηνπ αγίνπ θαηαηξόπσζε ηνπο Βεξβεξίλνπο θαη γύξηζε ληθεηήο.
Ο δηνηθεηήο απνθάζηζε λα κελ επηζηξέςεη ην ζθήλσκα ηνπ αγίνπ ζηε ζέζε
ηνπ, θαη ήζειε λα ην πάξεη ζηελ Αιεμάλδξεηα. ηνλ δξόκν ηνπ γπξηζκνύ, πέξαζαλ
από ηε ιίκλε Μπαγηάλη, ηελ αξρηθή ζέζε ηνπ ζθελώκαηνο ηνπ αγίνπ. Ζ θακήια πνπ
κεηέθεξε ην ζθήλσκα γνλάηηζε θαη δελ ήζειε λα πξνρσξήζεη, παξόηη ηε ρηππνύζαλ
ζπλερώο. Μεηέθεξαλ ην ζθήλσκα ζε άιιε θακήια, αιιά θη απηή παξέκεηλε ζηαζεξή
ζηε ζέζε ηεο. Σειηθά, ν δηνηθεηήο θαηάιαβε όηη απηό ήηαλ ζέιεκα Θενύ. Έθηηαμε
κηα ιάξλαθα από αλζεθηηθό μύιν θαη ηνπνζέηεζε κέζα ηεο ηελ αζεκέληα ιάξλαθα.
Μεηά ηελ έβαιε ζηελ αξρηθή ηεο ζέζε θαη δήηεζε ηηο επινγίεο ηνπ αγίνπ Μελά.
Καηόπηλ επέζηξεςε ζηελ πόιε ηνπ.
Όηαλ ν Κύξηνο ζέιεζε λα απνθαιύςεη ηε ζέζε ηνπ ζθελώκαηνο ηνπ αγίνπ
Μελά, ην έθαλε κε ηνλ εμήο ηξόπν: Τπήξρε εθεί ζηελ έξεκν έλαο βνζθόο. Μηα κέξα
έλα πξόβαην πνπ είρε ςώξα γιίζηξεζε θη έπεζε ζην λεξό κηαο πεγήο πνπ βξηζθόηαλ
θνληά ζηε ζέζε πνπ ήηαλ ην ζθήλσκα ηνπ αγίνπ. Μεηά, ην πξόβαην βγήθε από ην
λεξό θαη θπιίζζεθε ζην ρώκα πνπ βξηζθόηαλ ζην κέξνο εθείλν. Ακέζσο ην πξόβαην
ζεξαπεύζεθε! Όηαλ ν βνζθόο είδε ην ζαύκα απηό, έκεηλε έθπιεθηνο. Πήξε ιίγν από
ην ρώκα, ην αλαθάηεςε κε λεξό θαη άιεηςε κ’ απηό θάζε πξόβαην πνπ είρε ςώξα,
θαζώο θαη όζα είραλ άιιεο αζζέλεηεο. Ακέζσο όια ζεξαπεύζεθαλ.
Σα λέα από ηα ζαύκαηα απηά δηαδόζεθαλ ζε όιεο ηηο πεξηνρέο ηεο
απηνθξαηνξίαο, κέρξη πνπ ηα έκαζε θαη ν απηνθξάηνξαο ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε.
Απηόο είρε κηα κνλάθξηβε ζπγαηέξα, πνπ έπαζρε από ιέπξα. Ο παηέξαο ηεο ηελ
έζηεηιε ζηνλ ηόπν πνπ θπιαζζόηαλ ην ζθήλσκα ηνπ αγίνπ. Δθεί ε θόξε, αθνύ

πιεξνθνξήζεθε από ηνλ βνζθό πώο ζπλέβεζαλ ηα ζαύκαηα, πήξε ιίγν ρώκα,
πξόζζεζε λεξό, άιεηςε ην ζώκα ηεο κε απηό, θαη θνηκήζεθε ηε λύθηα εθεί.
Δλώ θνηκόηαλ, είδε ζηνλ ύπλν ηεο ηνλ άγην Μελά λα ιέεη: «Να ζεθσζείο
λσξίο ην πξσί θαη λα ζθάςεηο ζην κέξνο απηό· ηόηε ζα βξεηο ην ζώκα κνπ». Όηαλ
μύπλεζε, δηαπίζησζε όηη είρε ζεξαπεπζεί. Άξρηζε λα ζθάβεη, όπσο ηεο είρε πεη ν
άγηνο, θαη βξήθε ην ηίκην ζθήλσκα. Έζηεηιε κήλπκα ζηνλ παηέξα ηεο ιέγνληάο ηνπ
ηα λέα. Ο απηνθξάηνξαο ράξεθε πάξα πνιύ, επραξίζηεζε ηνλ Κύξην θαη δόμαζε ην
όλνκά Σνπ. Μεηά έζηεηιε αλζξώπνπο θαη ρξήκαηα γηα λα θηίζνπλ ζην κέξνο εθείλν
λαό, ηνπ νπνίνπ ν θαζαγηαζκόο έγηλε θαηά ηε δεθάηε πέκπηε ηνπ κελόο Μπανπλά.
Καηά ηε βαζηιεία ηνπο, ν Αξθάδηνο θαη ν Ολόξηνο έδσζαλ εληνιή λα
θηηζζεί εθεί πόιε. Πιήζε αλζξώπσλ πξνζέξρνληαλ ζηνλ λαό απηό δεηώληαο ηηο
πξεζβείεο ηνπ επινγεκέλνπ αγίνπ Μελά. Ο Κύξηνο ηνλ ηίκεζε κε πνιιά ζεκεία θαη
ζαύκαηα πνπ ηειέζζεθαλ δηά ηνπ αγλνύ ηνπ ζθελώκαηνο. Όηαλ νη Άξαβεο ήιζαλ
ζηελ Αίγππην, κεξηθνί από απηνύο επηηέζεθαλ ζηελ πόιε θαη ν λαόο θαηαζηξάθεθε·
κόλν εξείπηα απέκεηλαλ. Όηαλ ν Μαθαξηώηαηνο πάπαο Αιεμαλδξείαο αββάο
Κύξηιινο Σ΄ ρεηξνηνλήζεθε παηξηάξρεο ηεο Απνζηνιηθήο Έδξαο ηνπ αγίνπ
Μάξθνπ, ελδηαθέξζεθε ηδηαηηέξσο λα θηίζεη κεγάιε κνλή ζηελ πεξηνρή απηή
(Μάξξηνη) επ’ νλόκαηη ηνπ αγίνπ Μελά. Γηα ηελ ίδξπζή ηεο μόδεςε κεγάιν
ρξεκαηηθό πνζό. ήκεξα ππάξρνπλ πνιιέο εθθιεζίεο εληόο ηεο κνλήο, ηηο νπνίεο
επηζθέπηνληαη πνιινί νξζόδνμνη πηζηνί, πνπ πξνζέξρνληαη εθεί γηα λα ιάβνπλ ηηο
επινγίεο ηνπ αγίνπ θαη λα πξνζεπρεζνύλ. Αθόκε, αγόξαζε κεγάιε έθηαζε γεο
ηεηξαθνζίσλ ζηξεκκάησλ πεξίπνπ θαη ηελ πεξηέθξαμε. Έθεηξε πνιινύο κνλαρνύο
πνπ ήηαλ θάηνρνη πςεινύ επηπέδνπ επηζηεκνληθήο θαη ζξεζθεπηηθήο παηδείαο.
Οη πξεζβείεο ηνπ αγίνπ Μαξίνπ-Μελά αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη
αηώληα ν Θεόο καο. Ακήλ.

Ημέρα δεκάηη έκηη ηοσ μηνός Φαηούρ
1) Αξρή ηεο λεζηείαο ησλ Χξηζηνπγέλλσλ ζηελ Κνπηηθή Εθθιεζία.
2) Ο θαζαγηαζκόο ηνπ λανύ ηνπ αγίνπ Ολνπθξίνπ.
3) Σν καξηύξην ηνπ αγίνπ Θνύζηνπ ηνπ επηζθόπνπ.
1) Καηά ηε ζεκεξηλή εκέξα αξρίδεη ε λεζηεία ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ζηελ Κνπηηθή
καο Δθθιεζία. Γεόκεζα ζηνλ Κύξηό καο, ν νπνίνο καο έζσζε θαηεβαίλνληαο ζηε γε
γηα λα καο ιπηξώζεη από ηα δεζκά ηεο ακαξηίαο, λα καο βνεζήζεη λα πξάηηνπκε
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αγίαο απηήο λεζηείαο θαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο καο
ό,ηη είλαη επάξεζην ζε Απηόλ.
2) Σελ απηή εκέξα εηειέζζε ν θαζαγηαζκόο ηνπ λανύ ηνπ αγίνπ Ολνπθξίνπ ηνπ
εξεκίηνπ, ν νπνίνο έδεζε ζην Δι-Εαρέξ, ζηελ πεξηνρή ηνπ Καΐξνπ.

3) Σελ απηή εκέξα ηειείηαη ε κλήκε ηνπ καξηπξίνπ ηνπ αγίνπ Ηνύζηνπ ηνπ
επηζθόπνπ, ν νπνίνο καξηύξεζε ζηα ρέξηα ηνπ εγεκόλα Μαμίκνπ. Αθνύ ν άγηνο
ππεβιήζε ζε θξηθηά βαζαληζηήξηα, έιαβε ηνλ ζηέθαλν ηνπ καξηπξίνπ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέρα δεκάηη εβδόμη ηοσ μηνός Φαηούρ
1) Η θνίκεζε ηνπ αγίνπ Θσάλλνπ ηνπ Χξπζνζηόκνπ.
1) Σελ εκέξα απηή θνηκήζεθε ν κέγαο άγηνο Ησάλλεο ν Υξπζόζηνκνο. Γελλήζεθε
ζηελ Αληηόρεηα γύξσ ζην έηνο 347 κ.Υ. από πινύζην παηέξα, πνπ ιεγόηαλ
εθνύλδνο, θαη επζεβή κεηέξα, πνπ ιεγόηαλ Αλζνύζα. Σνπ έδσζαλ θαιή αλαηξνθή,
ζύκθσλε κε ηε ρξηζηηαληθή παξάδνζε. Αξγόηεξα πήγε ζηελ Αζήλα, όπνπ κειέηεζε
ηελ ειιεληθή ζνθία ζε κία από ηηο ρνιέο ηεο. Ξεπέξαζε πνιινύο ζηε κόξθσζε θαη
ηελ αξεηή. Δγθαηέιεηςε ηε καηαηόηεηα ηνπ θόζκνπ θαη έγηλε κνλαρόο ζε λεαξή
ειηθία ζε κία από ηηο κνλέο ηεο πεξηνρήο. Δίρε έλαλ θίιν νλόκαηη Βαζίιεην, ν νπνίνο
είρε γίλεη κνλαρόο ζηελ ίδηα κνλή πξηλ από απηόλ. Οη δύν θίινη είραλ ηα ίδηα
ελδηαθέξνληα θαη αζθνύζαλ πνιιέο αξεηέο.
Όηαλ θνηκήζεθε ν παηέξαο ηνπ, ν άγηνο Ησάλλεο δελ θξάηεζε ηίπνηε από
ηελ παηξηθή πεξηνπζία, αιιά έδσζε ηελ θιεξνλνκηά ηνπ ζηνπο πησρνύο θαη ηνπο
ελδεείο. Μεηά έδεζε αζθεηηθό βίν γεκάην πλεπκαηηθό αγώλα.
ηε κνλή ππήξρε έλαο ύξνο εξεκίηεο νλόκαηη Ζζύρηνο, ν νπνίνο κία
λύθηα είδε ηνπο απνζηόινπο Πέηξν θαη Ησάλλε λα εηζέξρνληαη ζηνλ ρώξν ηνπ
Υξπζνζηόκνπ. Ο απόζηνινο Ησάλλεο έδσζε ζηνλ Υξπζόζηνκν κία Αγία Γξαθή
ιέγνληάο ηνπ: «Με θνβάζαη· όπνηνλ δέζεηο ζα κέλεη δεκέλνο, θαη όπνηνλ ιύζεηο ζα
είλαη ιπκέλνο». Μεηά από απηό ν γέξσλ εξεκίηεο θαηάιαβε όηη ν άγηνο Ησάλλεο ν
Υξπζόζηνκνο ζα γηλόηαλ έλαο πνηκέλαο πιήξεο πίζηεσο.
Ζ ράξε ηνπ Κπξίνπ πιεκκύξηζε ηνλ άγην Ησάλλε ηνλ Υξπζόζηνκν, ώζηε
λα ζπγγξάςεη νκηιίεο θαη ινγνπο, θαη λα εξκελεύζεη πνιιά βηβιία από ηελ επνρή
αθόκε πνπ ήηαλ δηάθνλνο. ηνλ βαζκό ηνπ δηαθόλνπ ηνλ είρε ρεηξνηνλήζεη ν
παηξηάξρεο Αληηνρείαο άγηνο Μειέηηνο. Αξγόηεξα ρεηξνηνλήζεθε πξεζβύηεξνο από
ηνλ άγην Φιαβηαλό, δηάδνρν ηνπ αγίνπ Μειεηίνπ, κε ηελ θαζνδήγεζε από άγγειν
Κπξίνπ.
Όηαλ ν θνηκήζεθε ν παηξηάξρεο Κσλζηαληηλνππόιεσο Νεθηάξηνο, ν
απηνθξάηνξαο Αξθάδηνο θάιεζε ηνλ άγην Ησάλλε θαη ηνλ έθαλε παηξηάξρε. Καηά ηε
δηάξθεηα ηεο παηξηαξρείαο ηνπ πνίκαηλε κε ηξόπν απνζηνιηθό. πλέρηζε λα δηδάζθεη,
λα θεξύηηεη θαη λα εξκελεύεη ηα βηβιία ηεο Δθθιεζίαο, παιαηά θαη λέα. Δπέπιεηηε
κε ηόικε ηνπο ακαξησινύο θαη ηνπο πινπζίνπο, ρσξίο λα ππνινγίδεη ηελ εμνπζία ή
ηνλ πινύην ηνπο.

Ζ απηνθξάηεηξα Δπδνμία, ζύδπγνο ηνπ απηνθξάηνξα Αξθαδίνπ, ήηαλ πνιύ
θηινρξήκαηε. Απέζπαζε κε ηε βία έλαλ θήπν πνπ αλήθε ζε κία πησρή ρήξα. Ζ ρήξα
παξαπνλέζεθε γη’ απηό ζηνλ άγην, ν νπνίνο πήγε ζηελ απηνθξάηεηξα θαη, αθνύ ηελ
επεηίκεζε, ηεο δήηεζε λα επηζηξέςεη ηνλ θήπν ζηελ θάηνρό ηνπ. θαζώο ε Δπδνθία
δελ ηνλ ππάθνπζε, ηεο απαγόξεπζε λα πεγαίλεη ζηελ εθθιεζία θαη λα θνηλσλεί ησλ
Αρξάλησλ Μπζηεξίσλ. Ζ Δπδνθία εμνξγίζζεθε θαη ζπγθάιεζε ύλνδν από
επηζθόπνπο ηνπο νπνίνπο ν άγηνο Ησάλλεο είρε πξνεγνπκέλσο α. θνξίζεη εμαηηίαο
ησλ πνλεξώλ ηνπο έξγσλ θαη ηεο θαθνδηαρείξηζήο ηνπο. Απηνί ινηπόλ θαηαδίθαζαλ
ηνλ άγην ζε εμνξία. Σόπνο ηεο εμνξίαο ηνπ ήηαλ ε λήζνο Πξαίλεηνο ηεο
Πξνπνληίδαο, αιιά ε εμνξία ηνπ δελ δηήξθεζε πεξηζζόηεξν από κία λύθηα! Ο ιαόο
εμαγξηώζεθε θαη ζπγθεληξώζεθε γύξσ από ηα απηνθξαηνξηθά αλάθηνξα,
απαηηώληαο ηελ επηζηξνθή ηνπ παηξηάξρνπ. Δλώ νη πηζηνί ήηαλ βαζηά ιππεκέλνη γηα
ηνλ δίθαην πνηκέλα ηνπ, έιαβε ρώξα κεγάινο ζεηζκόο, ν νπνίνο ζρεδόλ θαηέζηξε ςε
ηελ πόιε, ηξνκνθξαηώληαο ηνπο πάληεο. Οη πηζηνί ζεώξεζαλ όηη ν ζεηζκόο απηόο
ήηαλ ζεκείν ηε ο νξγήο ηνπ Κπξίνπ, ε νπνία πξνθιήζεθε ιόγσ ηεο εμνξίαο ηνπ
αγίνπ. Ζ Δπδνμία ηαξάρζεθε θαη ε ςπρή ηεο βαζαληδόηαλ· έηζη, πήγε εζπεπζκέλα
ζηνλ ζύδπγό ηεο, δεηώληαο ηνπ λα επαλαθέξεη από ηελ εμνξία ηνλ άγην. Με ην πνπ
έιακςε ην θσο ηνπ πνηκέλα ζην πνίκληό ηνπ, ε ιύπε ησλ πηζηώλ κεηαβιήζεθε ζε
ραξά θαη ν ζξήλνο έδσζε ηε ζέζε ηνπ ζε άζκαηα ραξάο θαη αγαιιηάζεσο.
Δληνύηνηο, ε αιιαγή ηεο θαηάζηαζεο δελ θξάηεζε γηα πνιύ. ε κηα κεγάιε
πιαηεία δίπια ζηνλ λαό ηεο Αγίαο νθίαο είρε ζηεζεί έλα άγαικα ηεο
απηνθξάηεηξαο Δπδνμίαο από αζήκη. Καηά ηελ εκέξα ησλ εγθαηλίσλ ηνπ αγάικαηνο,
κεξηθνί ρπδαίνη άλζξσπνη ρόξεςαλ έμαιια, έπαημαλ ηπρεξά παηρλίδηα, θαη ζην ηέινο
επηδόζεθαλ ζε αλεζηθόηεηεο θαη αθνιαζία. Ο άγηνο Ησάλλεο, από ην δήιν ηνπ λα
ζπγθξαηήζεη ηελ εμάπισζε ηεο αλεζηθόηεηαο, ζηειίηεπζε ηνπο αλζξώπνπο απηνύο
ζηηο νκηιίεο ηνπ, δείρλνληαο ζαξξαιέα ηελ απνδνθηκαζία ηνπ γηα ηε ζπκπεξηθνξά
ηνπο. Οη ερζξνί ηνπ εθκεηαιιεύζεθαλ ηνλ δήιν ηνπ θαη ηνλ θαηεγόξεζαλ ελώπηνλ
ηεο απηνθξάηεηξαο επεηδή ν άγηνο είρε πεη: «Ζ Ζξσδηάδα ζεθώζεθε θαη ρόξεπζε θαη
δήηεζε ηελ θεθαιή ηνπ Ησάλλνπ ηνπ Βαπηηζηνύ επί πίλαθη (ζε πηάην)». Ζ ζθιεξή
απηή θαηεγνξία έδσζε ζηελ απηνθξάηεηξα κηα θαιή αθνξκή γηα λα ηνλ θαηαδηθάζεη
ζε εμνξία. Έδσζε κάιηζηα εληνιή ζηνπο ζηξαηηώηεο πνπ ζα ηνλ θξνπξνύζαλ θαηά
ηε κεηάβαζή ηνπ ζηελ εμνξία λα κελ ηνλ αθήζνπλ ζε εζπρία. Έηζη, ηνλ πήγαηλαλ
ζπλερώο από δσ θη από θεη, έσο όηνπ έθζαζαλ ζηελ πόιε Κόκαλα, όπνπ ε πγεία ηνπ
ρεηξνηέξεπζε· εθεί, θνηκήζεθε ελ εηξήλε θαηά ην έηνο 407 κ.Υ. Καηά ηε βαζηιεία
ηνπ Θενδνζίνπ Β΄, γηνπ ηνύ απηνθξάηνξα Αξθαδίνπ (ν νπνίνο είρε εμνξίζεη ηνλ άγην
Ησάλλε), ην ζθήλσκα ηνπ άγηνπ Ησάλλε κεηαθέξζεθε ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε,
όπνπ ηνπνζεηήζεθε ζηνλ λαό ησλ Αγίσλ Απνζηόισλ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέρα δεκάηη ογδόη ηοσ μηνός Φαηούρ
1) Σν καξηύξην ησλ αγίσλ γπλαηθώλ Σαξαζίαο θαη Θνπλίαο.
2) Σν καξηύξην ηνπ αγίνπ απνζηόινπ Φηιίππνπ.
1) Σελ εκέξα απηή καξηύξεζαλ νη δύν άγηεο γπλαίθεο Σαξαζία θαη Ηνπλία. Ζ
Σαξαζία ήηαλ θόξε ηνπ εηδσινιάηξε απηνθξάηνξα Αδξηαλνύ, ν νπνίνο, ιόγσ ηεο
κεγάιεο ηνπ αγάπε πξνο απηήλ, ηεο έθηηζε εηδηθά γη’ απηήλ έλα κηθξό δσκάηην, όπνπ
ζα κπνξνύζε λα θιείλεηαη θαη λα βξίζθεηαη καθξηά από ηνπο αλζξώπνπο.
Ζ Σαξαζία ζθεπηόηαλ αδηαιείπησο ηε καηαηόηεηα ηνπ θόζκνπ θαη ην ηέινο
ηεο δσήο. Νπρζεκεξόλ δεηνύζε θαζνδήγεζε πξνο ηνλ νξζό δξόκν. Μηα λύθηα είδε
ζε όξακα έλα πξόζσπν λα ηεο ιέεη: «Φέξε ηελ παξζέλν Ηνπλία, θόξε ηνπ
Φηινζθαίξσλνο, θαη ζα ζε δηδάμεη ηνλ δξόκν ηνπ Κπξίνπ». Όηαλ ε Σαξαζία
μύπλεζε, ε ςπρή ηεο αγαιιίαζε θαη έζηεηιε λα εηδνπνηήζνπλ ηελ Ηνπλία, ε νπνία
ήξζε ακέζσο. Ζ πξηγθήπηζζα Σαξαζία ππνδέρζεθε ηελ Ηνπλία, ππνθιίζεθε κπξνζηά
ηεο θαη ηελ αγθάιηαζε.
Ζ Ηνπλία άξρηζε λα ηεο ιέεη ζρεηθά κε ηνλ ιόγν ηεο ζάξθσζεο ηνπ Τηνύ
ηνπ Θενύ, μεθηλώληαο από ηε δεκηνπξγία ηνπ Αδάκ θαη ην πώο έγηλε ε έμσζή ηνπ
από ηνλ Παξάδεηζν, θαη ζπλέρηζε κε ηνλ Καηαθιπζκό θαη ηελ αλαθαίληζε ηεο
Γεκηνπξγίαο, ηελ αηηία ηεο εηδσινιαηξείαο, ηελ εκθάληζε ηνπ Θενύ ζηνλ Αβξαάκ,
ηελ έμνδν ησλ Ηζξαειηηώλ από ηελ Αίγππην, ην πώο νη πξνθήηεο θήξπμαλ ηελ
έιεπζε ηνπ Τηνύ ηνπ Θενύ, ηελ θαηάβαζή Σνπ από ηνπο νπξαλνύο θαη ηε ζάξθσζή
Σνπ εθ ηεο Παξζέλνπ, θαη, ηέινο, γηα ηε ιύηξσζε ηνπ θόζκνπ από ηα ρέξηα ηνπ
ζαηαλά. Καηέζηεζε ζαθέο ζηελ Σαξαζία ηη ζα απνιαύζνπλ νη ζενζεβείο, δειαδή
νπξάληα ράξε ζηελ αηώληα δσή. Όηαλ ε παξζέλνο πξηγθήπηζζα ηα άθνπζε όια απηά,
ε ςπρή ηεο αγαιιίαζε ζηνλ ύςηζην βαζκό. Οη ιόγνη ηεο Ηνπλίαο ήηαλ γιπθύηεξνη θη
από ην κέιη ζη’ απηηά ηεο Σαξαζίαο, ε νπνία πίζηεςε ακέζσο ζηνλ Κύξην Ηεζνύ
Υξηζηό, ζηνλ Οπνίν αλήθεη ε δόμα. Οη δύν παξζέλνη πξόζθεξαλ λπρζεκεξόλ
ιαηξεία λεζηεύνληαο θαη πξνζεπρόκελεο. Μηα λύθηα είδαλ ζε όλεηξν ηνλ Κύξην
Υξηζηό θαη ηε κεηέξα ηνπ, ηελ Παξζέλν Μαξία. Ο Κύξηνο έζεζε ην ρέξη Σνπ επάλσ
ζηα θεθάιηα ηνπο θαη ηηο επιόγεζε.
Δλ ησ κεηαμύ, ν παηέξαο ηεο Σαξαζίαο, ν απηνθξάηνξαο Αδξηαλόο, είρε
πάεη ζηνλ πόιεκν. Όηαλ επέζηξεςε, ε θόξε ηνπ είρε αξξαβσληαζζεί, κε ζθνπό ηνλ
γάκν. Πξηλ από ηε γακήιηα ηειεηή, ν παηέξαο δήηεζε από ηελ θόξε λα πξνζθέξεη
ζπκίακα ζηνλ ζεό Απόιισλα πξνηνύ αξρίζεη λα εηνηκάδεηαη γηα ηνλ γακπξό. Δθείλε
ηνπ είπε; «Παηέξα, πώο κπνξείο λα αθήλεηο ηνλ Θεό νπξαλνύ θαη γεο θαη λα
πξνζθπλείο ηα βδειπξά είδσια; Γύξλα, παηέξα κνπ, ζηνλ Θεό, ν Οπνίνο ζε
δεκηνύξγεζε θαη ζηα ρέξηα ηνπ Οπνίνπ είλαη ε δσή θαη ν ζάλαηόο ζνπ».
Όηαλ ν Αδξηαλόο άθνπζε ηα ιόγηα απηά από ηελ θόξε ηνπ, πνπ δελ ηα είρε
μαλαθνύζεη πνηέ πξηλ, ξώηεζε πνηνο ηεο ηα δίδαμε όια απηά. Σνπ είπαλ όηη εθείλε
πνπ ηεο πήξε ηα κπαιά ήηαλ ε θόξε ηνπ Φηινζθαίξσλνο Ηνπλία. Σόηε δηέηαμε λα
θανύλ θαη νη δύν. Οδήγεζαλ ηηο παξζέλνπο έμσ από ηελ πόιε ελώ εθείλεο

θνξνύζαλ αθόκε ηα όκνξθα ξνύρα ηνπο θαη ηα θνζκήκαηά ηνπο. Οη δνύινη ηνπο θαη
νη ζεξαπαηλίδεο ηνπο έθιαηγαλ. Όινη νη θάηνηθνη ηεο πόιεο ιππνύληαλ ηα λεηάηα ησλ
δύν απηώλ αγίσλ γπλαηθώλ θαη ηνπο δεηνύζαλ λα ππνηαρζνύλ ζην ζέιεκα ηνπ
απηνθξάηνξα θαη λα πξνζθέξνπλ ζπκίακα ζηα είδσια, όκσο εθείλεο αξλνύληαλ.
Όηαλ έζθαςαλ ην ιάθθν θαη άλαςαλ ηε θσηηά, νη δύν άγηεο θξάηεζαλ ε κία ην ρέξη
ηεο άιιεο θαη έπεζαλ καδί ζηε θσηηά. ηάζεθαλ όξζηεο ζηε θσηηά, έζηξεςαλ ηα
πξόζσπά ηνπο πξνο ηελ Αλαηνιή θαη πξνζεπρήζεθαλ, θάηη πνπ είδαλ πνιινί. Όηαλ
πηα ε θσηηά έζβεζε, κεξηθνί πηζηνί πνπ βξίζθνληαλ εθεί πήγαλ λα πάξνπλ ηα
ζώκαηά ησλ δύν παξζέλσλ. Σα βξήθαλ λα είλαη θνιιεκέλα ην έλα επάλσ ζην άιιν,
ελώ ηα ξνύρα ηνπο θαη ηα θνζκήκαηά ηνπο δελ είραλ θαεί. Έθξπςαλ ηα ζώκαηά ηνπο
ζε αζθαιέο κέξνο κέρξη ην ηέινο ησλ δησγκώλ θαη κεηά έθηηζαλ κεγάιν λαό πξνο
ηηκήλ ηνπο.
Η κεηέξα ηωλ δύν απηώλ αγίωλ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σελ απηή εκέξα θαηά ην έηνο 80 κ.Υ. καξηύξεζε ν άγηνο απόζηνινο Φίιηππνο,
έλαο εθ ησλ δώδεθα καζεηώλ. Σνπ έιαρε ν θιήξνο λα πάεη ζηελ Αθξηθή θαη
ζηηογύξσ πεξηνρέο. Πήγε θαη θήξπμε εηο ην όλνκα ηνπ Κπξίνπ Υξηζηνύ. Δθεί ηέιεζε
πνιιά ζεκεία θαη ζαύκαηα, ηα νπνία εμέπιεμαλ ηνλ ηνπηθό πιεζπζκό.
Αθνύ νδήγεζε ηνπο θαηνίθνπο ησλ πεξηνρώλ ζηε γλώζε ηνπ Θενύ,
βεβαηώλνληάο ηνπο ζηελ πίζηε, πήγε ζηελ Ηεξάπνιε, όπνπ επίζεο νδήγεζε ηνπο
αλζξώπνπο ζηε γλώζε ηνπ Θενύ.
Όκσο, όζνη δελ πίζηεπζαλ έθαλαλ όινη καδί ζπκβνύιην γηα λα ηνλ
θνλεύζνπλ, θαηεγνξώληαο ηνλ γηα απείζεηα ζηε δηαηαγή ηνπ βαζηιηά λα
απαγνξεύεηαη ζε θάζε μέλν ε είζνδνο ζηελ πόιε. Πήδεζαλ επάλσ ηνπ θαη ηνλ
ζπλέιαβαλ, εθείλνο όκσο ηνπο είπε ρακνγειαζηόο: «Γηαηί κέλεηε καθξηά από ηελ
αηώληα δσή θαη γηαηί δελ ζθέπηεζηε ηε ζσηεξία ησλ ςπρώλ ζαο;». Αιιά απηνί δελ
έδηλαλ θακκία ζεκαζία ζηα ιόγηα ηνπ· αληηζέησο, ηνλ ππέβαιαλ ζε θξηθηά
βαζαληζηήξηα θαη ηνλ ζηαύξσζαλ κε ην θεθάιη πξνο ηα θάησ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζηαύξσζεο έγηλε ζεηζκόο. Ο θόζκνο ηξνκνθξαηήζεθε θαη άξρηζε λα ηξέρεη καθξηά.
Κάπνηνη πηζηνί πήγαλ ζην ζεκείν ηεο ζηαύξσζεο θαη ζέιεζαλ λα απνθαζειώζνπλ
από ηνλ ζηαπξό ηνλ άγην, αιιά εθείλνο ηνπο δήηεζε λα ηνλ αθήζνπλ ζηαπξσκέλν,
ώζηε λα ηειεηώζεη ηνλ αγώλα ηνπ θαη λα ιάβεη ηνλ ζηέθαλν ηνπ καξηπξίνπ. Άθεζε
ηελ ςπρή ηνπ ζηα ρέξηα ηνπ Υξηζηνύ θαη έιαβε ηνλ ζηέθαλν ηεο αησλίνπ δόμεο θαηά
ην έηνο 80 κ.Υ. Δηάθε εθεί πνπ καξηύξεζε.
Καηά ηνλ έθην αηώλα κ.Υ. κεηαθέξζεθε ζηε Ρώκε ην ζθήλσκα ηνπ αγίνπ
Φηιίππνπ, δηά ηνπ νπνίνπ ν Κύξηνο εηέιεζε πνιιά ζεκεία θαη ζαύκαηα.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέρα δεκάηη ενάηη ηοσ μηνός Φαηούρ
1) Ο θαζαγηαζκόο ηνπ λανύ ησλ αγίσλ εξγίνπ θαη Βάθρνπ.
2) Μλήκε ηνπ θεξύγκαηνο ηνπ αγίνπ απνζηόινπ Βαξζνινκαίνπ.
1) Σελ εκέξα απηή έγηλε ν θαζαγηαζκόο ηνπ λανύ ησλ αγίσλ εξγίνπ θαη Βάθρνπ
1
ζηελ πόιε Ρνπζαθά. Όηαλ καξηύξεζε ν άγηνο έξγηνο ζηελ πόιε απηή, κεξηθνί
πηζηνί παξέιαβαλ ην ζώκα ηνπ, ην εηνίκαζαλ γηα ηελ ηαθή, ην θύιαμαλ ζην ζπίηη
ηνπο θαη άλαςαλ κπξνζηά ηνπ ιακπάδεο θαη θαληήιηα. Όηαλ ε πεξίνδνο ησλ
δησγκώλ έιαβε ηέινο, έβγαιαλ από ην ζπίηη ην ζθήλσκα ηνπ αγίνπ θαη έθηηζαλ
κεγάιν λαό πξνο ηηκήλ ηνπ. Καηά ηελ εκέξα ηνπ θαζαγηαζκνύ ηνπ λανύ
ζπγθεληξώζεθαλ δεθαπέληε επίζθνπνη θαη ζπκκεηείρε πιήζνο ιανύ. Όηαλ ην
ζθήλσκα ηνπ αγίνπ κεηαθεξόηαλ κέζα ζηνλ λαό, κπξόβιπζε, θαη πνιινί αζζελείο
πνπ κε πίζηε αιείθζεθαλ κε ην κύξν απηό ζεξαπεύζεθαλ.
Η επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
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2) Σελ απηή εκέξα ηειείηαη ε κλήκε ηνπ αγίνπ Βαξζνινκαίνπ, ελόο ησλ δώδεθα
απνζηόισλ, ν νπνίνο θήξπμε ζηελ όαζε Αι-Καξγά θαη νδήγεζε ηνλ θόζκν ζηε
γλώζε ηνπ Θενύ.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.

Ημέρα εικοζηή ηοσ μηνός Φαηούρ
1) Η θνίκεζε ηνπ αγίνπ Αληαλνύ, δεπηέξνπ πάπα Αιεμαλδξείαο.
2) Ο θαζαγηαζκόο ηνπ λανύ ηνπ πξίγθεπνο Θεόδσξνπ, γηνπ ηνπ Θσάλλνπ Εινηκπ, θαη ηνπ λανύ ηνπ πξίγθεπνο Θενδώξνπ Ει-Μηζξέθε.
1) Σελ εκέξα απηή θαηά ην έηνο 86 κ.Υ. θνηκήζεθε ν άγηνο παηέξαο αββάο
Αληαλόο, δεύηεξνο πάπαο Αιεμαλδξείαο, ν νπνίνο ήηαλ από ηελ ίδηα πόιε. Οη γνλείο
ηνπ ήηαλ εηδσινιάηξεο. Ο ίδηνο αζθνύζε ην επάγγεικα ηνπ κπαισκαηή. Όηαλ ν
απόζηνινο θαη επαγγειηζηήο Μάξθνο έθζαζε ζηελ Αιεμάλδξεηα, ζπλέβε, ζείσ
ζειήκαηη, λα ζθνληάςεη θαη λα ζθηζζεί ην ζαλδάιη ηνπ. Σν έδσζε ινηπόλ ζηνλ
Αληαλό λα ην επηδηνξζώζεη. Όηαλ ν Αληαλόο πίεζε ην ζνπβιί ζην ζαλδάιη, ην ζνπβιί
ηξύπεζε πέξα ώο πέξα ην ζαλδάιη θαη ηνπ ηξαπκάηηζε ην δάθηπιν. Ούξιηαμε από
ηνλ πόλν ιέγνληαο ζηα ειιεληθά «Δίο Θεόο» («Έλαο Θεόο»). Αθνύγνληάο ηνλ ν
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Σν καξηύξηό ηνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηε δεθάηε ηνπ κελόο Μπάκπα.
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Σν καξηύξηό ηνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηελ πξώηε ηνπ κελόο Σνπη.

άγηνο Μάξθνο λα κλεκνλεύεη ην όλνκα ηνπ Κπξίνπ, δόμαζε ηνλ Κύξην Υξηζηό.
Μεηά πήξε ρώκα από θάησ, ην έθηπζε, θαη ην έβαιε ζην ηξαπκαηηζκέλν δάθηπιν
ηνπ αγίνπ Αληαλνύ, πνπ ζεξαπεύζεθε ακέζσο.
Ο Αληαλόο εληππσζηάζζεθε. Πήξε ηνλ άγην Μαξθν ζην ζπίηη ηνπ, δήηεζε
λα κάζεη ην όλνκά ηνπ, ηελ πίζηε ηνπ, θαη από πνύ είρε έιζεη. Ο απόζηνινο ηνπ είπε
γηα ηα βηβιία ησλ πξνθεηώλ αλαθνξηθά κε ηνλ Κύξην Ηεζνύ Υξηζηό, γηα ην
κπζηήξην ηεο ζαξθώζεώο Σνπ, ηνλ ζάλαηό Σνπ, ηελ Αλάζηαζή Σνπ θαη ηελ
επηηέιεζε ζαπκάησλ ζην άγην όλνκά Σνπ.
Ο λνπο ηνπ Αληαλνύ θσηίζζεθε, θαη πίζηεπζε ζηνλ Κύξην Ηεζνύ Υξηζηό,
θαζώο θαη όινη νη νηθείνη ηνπ. Βαπηίζζεθαλ όινη εηο ην όλνκα ηνπ Παηξόο θαη ηνπ
Τηνύ θαη ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο, θαη εμερύζε ε Θεία Υάξηο επ’ απηώλ.
Δμαθνινύζεζαλ λα αθνύλ ηηο δηδαρέο ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ, ν νπνίνο ηνπο δίδαμε
ηα δόγκαηα ηεο Δθθιεζίαο, ηηο δηαηάμεηο θαη ηνπο θαλόλεο ηεο.
Όηαλ ν άγηνο Μάξθνο απνθάζηζε λα πάεη ζηελ Πεληάπνιε, ρεηξνηόλεζε
ηνλ Αληαλό παηξηάξρε Αιεμαλδξείαο, θαηά ην 64 κ.Υ. Ο άγηνο Αληαλόο ζπλέρηζε λα
θεξύηηεη θαη λα βαπηίδεη αλζξώπνπο ηεο πόιεο θξπθά, εληζρύνληάο ηνπο ζηελ πηζηε
ηνπο ζηνλ Κύξην Ηεζνύ Υξηζηό. Σν ζπίηη ηνπ ην έθαλε εθθιεζία· ιέγεηαη κάιηζηα όηη
είλαη εθείλε πνπ είλαη γλσζηή σο ε εθθιεζία ηνπ αγίνπ Μάξθνπ ηνπ κάξηπξνο, ε
νπνία ππάξρεη έσο ηεο ζήκεξνλ ζηελ Αιεμάλδξεηα ζην όλνκα ηνπ αγίνπ Μάξθνπ. Ο
άγηνο Αληαλόο, αθνύ έκεηλε ζηνλ ζξόλν ηνπ αγίνπ Μάξθνπ επί εηθνζηδύν έηε,
θνηκήζεθε ελ εηξήλε.
Οη πξνζεπρέο ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
2) Σελ απηή εκέξα κλεκνλεύνπκε ηνλ θαζαγηαζκό ησλ λαώλ δύν αγίσλ: ηνπ
πξίγθεπνο Θενδώξνπ Δι-νηκπ, γηνπ ηνπ Ησάλλνπ, θαη ηνπ πξίγθεπνο Θενδώξνπ
3
Δι-Μηζξέθε.
Οη πξνζεπρέο ηνπο αο είλαη καδί καο, θαη αο δνμάδεηαη αηώληα ν Θεόο καο.
Ακήλ.
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Ζ κλήκε ηνπ καξηπξίνπ ηνπ πξίγθεπνο Θενδώξνπ Δι-νηκπ ηειείηαη ηελ εηθνζηή ηνπ κελόο
Ακπίκπ, θαη ηνπ καξηπξίνπ ηνπ πξίγθεπνο Θενδώξνπ Δι-Μηζξέθε ηε δσδεθάηε ηνπ κελόο
Σνύκπαρ.

