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Βιογραφία

«Εὐοδίαν παρακαλῶ καὶ Συντύχην παρακαλῶ τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν Κυρίῳ· ναὶ ἐρωτῶ καὶ σέ,
Σύζυγε γνήσιε, συλλαμβάνου αὐταῖς, αἵτινες ἐν τῷ εὐαγγελίῳ συνήθλησάν μοι» (Φιλιπ. δ, 23).
Η Αγία Ευοδία ήταν συνεργάτρια του Αποστόλου Παύλου στην Εκκλησία των Φιλίππων.
Ο μεγάλος Απόστολος, κάνοντας λόγο γι' αυτή τη συνεργάτρια, της πλέκει το πιο καλό
εγκώμιο. Την αποκαλεί συναθλήτρια στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Κι αυτό σημαίνει ότι η
καλή αυτή διακόνισσα Ευοδία, από την ώρα που γνώρισε τη χριστιανική αλήθεια και έδωσε
όλη της την καρδιά στο Χριστό, αφοσιώθηκε στην χριστιανική διδαχή, που αναγεννά και
αγιάζει ψυχές.
Ο ιδρυτής της Εκκλησίας των Φιλίππων Απόστολος Παύλος είχε λόγους να αναθέσει στην
σεμνή αυτή ψυχή την ιερή αποστολή της χριστιανικής διδαχής. Υπήρχαν τομείς της
ιεραποστολικής διακονίας, στους όποιους μια γυναίκα μπορούσε να εργαστεί πιο άνετα και
καρποφόρα. Τέτοιοι τομείς ήσαν οι επισκέψεις σε αρρώστους αδελφούς, η παρηγοριά
θλιμμένων πιστών, η κατ' οίκον διδασκαλία αποκλειστικά γυναικών και άλλα.
Στη διακονία όμως αυτή η Ευοδία αντιμετώπισε αναπόφευκτα κινδύνους πολλούς.
Κινδύνους από τους ανθρώπους που δεν συμπαθούσαν το χριστιανικό κήρυγμα. Μάλιστα
κακοπάθησε στην διακονία αυτή της ιεραποστολής. Αυτό θέλει να πει ο Απόστολος με το
ρήμα «συνήθλησάν μοι». Όπως ο Απόστολος και Διδάσκαλος της κακοπάθησε, έτσι, το ίδιο,
ως ένα μέτρο, κακοπάθησε και η ίδια. Κι αυτό αποτελεί τιμή στην μαθήτρια, να
συγκακοπαθεί με το Διδάσκαλο της στην ίδια με εκείνον αποστολή. Ας υπογραμμίσουμε τον
έπαινο του Αποστόλου: Η Ευοδία αγωνίστηκε, ταλαιπωρήθηκε και συγκακοπάθησε με μένα
στο κήρυγμα τού Ευαγγελίου.
Στην όλη όμως ιεραποστολική πορεία της Ευοδίας υπάρχει και μια σκιά. Η δραστήρια αυτή
αθλήτρια του Χριστού βρέθηκε κάποτε σε διάσταση με την άλλη, εξίσου δραστήρια
διακόνισσα και συνεργάτρια του Απόστολου Παύλου, τη Συντύχη. Η διάσταση αυτή, το πιο
πιθανό, φαίνεται να οφειλόταν στον τρόπο δράσεως κι όχι σε προσωπικό θέμα. Αλλά, όπως
κι αν έχει το πράγμα, η σχετική συμβουλή του Αποστόλου Παύλου με «το αυτό φρονεί εν
Κυρίω», συνετέλεσε να συνοδοιπορούν στο έξης στην διακονία τους με το ίδιο φρόνημα.
Η Ευοδία δικαίωσε σε όλη την πληρότητά του το όνομα που είχε. Γιατί Ευοδία θα πει καλό
κατευόδιο, καλό ταξίδι, καλή πορεία. Και έφερε σε πέρας την καλή πορεία της ζωής της. Την
πορεία της ιεραποστολής. Μια πορεία, πού την οδήγησε στην αιώνια ανάπαυση και χαρά.
Στην χαρά του παραδείσου.

Λειτουργικά κείμενα
Ἀπολυτίκιον
Ήχος δ'. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ.
Την εύωδίαν Χριστού την άγίαν, είσδεδεγμένη Εύοδία θεόφρον, αγίων έργων εύωδίαν
ένθεον, τούτω προσενήνοχας, δι' αγάπης τελείας όθεν και ήξίωσαι, της αυτού βασιλείας,
υπέρ ημών πρεσβεύουσα αεί, πάσι διδόναι, πταισμάτων συγχώρησιν.
Κοντάκιον
Ήχος β'. Τά άνω ζητών.
Χριστώ τω Θεώ θεοπρεπώς λατρεύουσα, δι' έργων σεμνών, και βίου καθαρότητος, Εύοδία
πάνσεμνε, της χαράς του Κυρίου σου έτυχες- ής έκδυσώπει τυχείν και ημάς, ομνύοντας ως
θείαν σε θεράπαιναν.
Μεγαλυνάριον
Χαίροις Εύοδία σκεύος φωτός, ή την εύωδίαν, της αγάπης της πρός Χριστόν, πάσιν
ωφελούσα, παθών την δυσωδίαν, έλαύνουσα των πόθω μακαριζόντων σε.
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Σχετικές συνδέσεις
1. Άγιοι Πέτρος και Παύλος Πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι
2. Αγία Συντύχη

Παραπομπές
1. ΑΠΑΝΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
2. e-MHTERIKO

