Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Τήν Τρίτην, 20ήν Ἰανουαρίου/ 2αν Φεβρουαρίου 2021, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ
Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ ὁσίου Πατρός ἡμῶν Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου εἰς τήν ἐπ’
ὀνόματι αὐτοῦ Ἱεράν Μονήν, προσκειμένην εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας
Σεϊδανάγιας εἰς τήν Χριστιανικήν συνοικίαν τῆς Παλαιᾶς Πόλεως Ἱεροσολύμων
πλησίον τοῦ Πατριαρχείου.
Κατά τήν ἑορτήν ταύτην, ἡ Ἐκκλησία ἀναμιμνῄσκεται τόν ἅγιον Εὐθύμιον συμφώνως
πρός τόν Κύριλλον Σκυθοπολίτην, βιογράφον αὐτοῦ, ὅτι οὗτος κατήγετο ἐκ
Μελιτινῆς τῆς Ἀρμενίας, ὅτι ἐκ νεότητος αὐτοῦ ἔμεινεν εἰς Μονήν τῆς πατρίδος
αὐτοῦ καί ἀφίχθη εἰς τήν ἁγίαν Γῆν εἰς ἡλικίαν 30 ἐτῶν τό 406 καί ἔζησεν εἰς
τήν ἔρημον τῆς Ἰουδαίας μετά τοῦ συνασκητοῦ αὐτοῦ ἁγίου Θεοκτίστου. Τῇ
συφωνίᾳ καί τῶν δύο, ὁ ἅγιος Θεόκτιστος ἵδρυσε Μονήν Κοινοβιακήν διά τούς
ἀρχαρίους μοναχούς ὁ δέ ἅγιος Εὐθύμιος Μονήν Λαυρεωτικήν διά τούς
προκεχωρημένους εἰς τήν ἄσκησιν μοναχούς. Οἱ δύο οὗτοι Πατέρες ἀνεδείχθησαν
πεφωτισμένοι παρά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διδάσκαλοι χιλιάδων Κοινοβιατῶν καί
Λαυρεωτῶν μοναχῶν καί χιλιάδων χριστιανῶν.
Οἱ δύο οὗτοι Πατέρες ἦσαν οἱ διδάσκαλοι καί τοῦ ὁσίου Πατρός ἡμῶν Σάββα τοῦ
ἡγιασμένου, ὅταν οὗτος ἦλθεν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν τό 456. Τοῦτον δέν ἐδέχθη εἰς
τήν Λαύραν αὐτοῦ ὁ ἅγιος Εὐθύμιος διά τήν νεαράν ἡλικίαν αὐτοῦ, ἀλλά
ἀπέστειλεν εἰς τό Κοινόβιον τοῦ ἁγίου Θεοκτίστου, εἰς τό ὁποῖον παρέμεινεν
ἐπί δεκαπενταετίαν, ἄχρις οὗ ἔλαβεν εὐλογίαν νά ἀναχωρήσῃ δι’ ἡσυχαστικήν
ζωήν εἰς τήν βαθυτέραν ἔρημον.
Ὁ ἅγιος Εὐθύμιος ἐξήσκησεν ἐπίσης ἱεραποστολικόν ἔργον, διότι ἐδέχθη πλησίον
τῆς Μονῆς αὐτοῦ φυλήν ἀπό τήν Περσίαν ὑπό τόν φύλαρχον αὐτῶν Ἀσπέβετον, τόν
ὁποῖον μετά τῶν μελῶν τῆς φυλῆς αὐτοῦ ἐκατήχησε καί ἐβάπτισε και ἐζήτησε ἀπό
τον Ἐπίσκοπον Ἱεροσολύμων Ἰουβενάλιον καί τόν ἐχειροτόνησεν εἰς Ἐπίσκοπον
Παρεμβολῶν.
Ὁ ἅγιος Εὐθύμιος ἠγωνίσθη καί ὑπέρ τῶν ἀποφάσεων τῆς Δ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου
τῆς Χαλκηδόνος τοῦ 451, τῆς δογματισάσης περί τῆς μιᾶς ὑποστάσεως τοῦ Χριστοῦ
ἐν δύο φύσεσιν, τῇ θείᾳ καί τῇ ἀνθρωπίνῃ. Πολλοί ἐπέστρεψαν εἰς τήν Ὀρθόδοξον
Ἐκκλησίαν, χάρις εἰς τούς ἀγῶνας καί τάς διδαχάς τοῦ ἁγίου Εὐθυμίου, ὡς καί ἡ
αὐτοκράτειρα Εὐδοκία.
Ὁ ἅγιος Εὐθύμιος ἠξιώθη παρά τοῦ Θεοῦ καί τοῦ προορατικοῦ καί τοῦ ἰαματικοῦ
χαρίσματος, ὡς μαρτυρεῖται εἰς τό Συναξάριον αὐτοῦ.
Ἡ Λαύρα τοῦ ἁγίου Εὐθυμίου ὑπέστη τάς φθοράς τῶν ἐπιδρομῶν καί τοῦ χρόνου καί
σήμερον διατηρεῖται, ὡς ἐπισκέψιμος ἀρχαιολογικός χῶρος μετά ἀπό
ἀρχαιολογικάς ἀνασκαφάς, διενεργηθείσας το 1929 καί πρό τριακονταετίας.
Πρός τιμήν τοῦ μεγάλου τούτου στύλου καί φωστῆρος τῆς μοναχικῆς βιοτῆς καί
τοῦ Ὀρθοδόξου δόγματος ἐτελέσθη εἰς τήν ὡς ἄνω ἐν Ἱερουσαλήμ Ἱεράν αὐτοῦ
Μονήν Ἑσπερινός ἀφ’ ἑσπέρας καί θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν ἀνήμερα τῆς

ἑορτῆς, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Γεράσων κ. Θεοφάνους,
συλλειτουργούντων τοῦ Δραγουμάνου Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου, τοῦ
Ἀρχιμανδρίτου π. Μακαρίου, τοῦ Π. Νεκταρίου καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μάρκου,
ψαλλόντων τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Εὐσεβίου καί τοῦ Βασιλείου Γκοτσοπούλου, ἐν
συμμετοχῇ μοναχῶν, μοναζουσῶν καί πιστῶν Ἱεροσολυμιτῶν.
Διαρκούσης τῆς θείας Λειτουργίας ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης
Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐπεσκέφθη τήν Μονήν διά προσκύνησιν.
Τόν Μακαριώτατον, τόν Σεβασμιώτατον καί τήν Συνοδείαν αὐτῶν καί τό
ἐκκλησίασμα ἐδεξιώθη ἡ προσφάτως ἀναλαβοῦσα καθήκοντα ἡγουμένης μοναχή Σάρρα.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

