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Αγία Συντύχη

Επισκεφτείτε τον ιστοχώρο μας στην διεύθυνση: http://www.saint.gr/4165/saint.aspx
για περισσότερες πληροφορίες για τον βίο (ονόματα, βίντεο, ακολουθίες, φωτογραφίες
κτλ) καθώς και για τυχών ενημερώσεις - διορθώσεις.
Τελευταία ενημέρωση βιογραφίας: 13/10/2011 11:59:00 μμ
Δημιουργία εγγράφου: 28/11/2022 04:27:47

Σύνοψη
Τύπος εορτής: Άγνωστη
Ημ/νια Βίου:

13/10/2011 11:59:00 μμ

Βιογραφία

«....Συντύχην παρακαλῶ τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν Κυρίῳ· ναὶ ἐρωτῶ καὶ σέ, Σύζυγε γνήσιε,
συλλαμβάνου αὐταῖς, αἵτινες ἐν τῷ εὐαγγελίῳ συνήθλησάν μοι» (Φιλιπ. δ, 2-3).
Μαζί με την Αγία Ευοδία διακρίθηκε και μια δεύτερη συνεργάτρια του Αποστόλου Παύλου
στην Εκκλησία των Φιλίππων, η Αγία Συντύχη.
Πιστή και αφοσιωμένη συνεργάτρια του οικουμενικού Διδασκάλου του Ευαγγελίου και η
Συντύχη. Και πάντα μαζί με την Ευοδία. Συνοδοιπόροι και οι δύο, με την ίδια ιερή
αποστολή, στην πρώτη Μακεδονική και Ευρωπαϊκή εκκλησία. Μια κάποια διαφωνία τους,
για την οποία κάνει λόγο ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Φιλιππησίους, δεν
κράτησε καιρό. Η προτροπή του μεγάλου Διδασκάλου τους, να έχουν το ίδιο φρόνημα «ἐν
Κυρίῳ», βρήκε απήχηση στις ψυχές τους και συνέχισαν και πάλι την ίδια ωραία
ιεραποστολική τους πορεία. Η μία πλάι στην άλλη. Αθλήτρια του Χριστού και η Συντύχη,
όπως και η Εύοδία. Συναθλήτρια του Αποστόλου Παύλου, όπως το ίδιο πάλι και η Ευοδία. Ο
στίχος πού αφιέρωσε ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του στις δύο αυτές καλές ψυχές,
αποτελεί τον καλύτερο έπαινο.
Λέγει ό στίχος: «...αἵτινες ἐν τῷ εὐαγγελίῳ συνήθλησάν μοι...» (Φιλιπ. δ, 3).
Συνήθλησε και η Συντύχη για το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αγωνίσθηκε για την διάδοση της
διδαχής του Χριστού στον τομέα που της όρισε ο ιδρυτής της Εκκλησίας των Φιλίππων.
Αγωνίσθηκε πολύ και με ζήλο. Γι' αυτό το λόγο και ταλαιπωρήθηκε πάνω στην καλή αυτή
πορεία της ζωής της. Στην ιεραποστολική πορεία. Κακοπάθησε μάλιστα με τον ίδιο το
μεγάλο Απόστολο. Αυτό σημαίνει εκείνη η φράση «συνήθλησάν μοι». Όχι μόνο αγωνίστηκε
μέσα στον ειδωλολατρικό περιβάλλον των Φιλίππων, αλλά και κακοπάθησε με τον
πνευματικό της Διδάσκαλο.
Πότε όμως κακοπάθησε η Συντύχη, όπως το ίδιο και η Ευοδία; Αυτό πρέπει να έγινε
ανάμεσα στα δέκα χρόνια που μεσολάβησαν από την ίδρυση της Εκκλησίας ως την
αποστολή της επιστολής στους χριστιανούς των Φιλίππων, δηλαδή μεταξύ 52 και 62 μ.Χ.

Λειτουργικά κείμενα
Ἀπολυτίκιον
Ήχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε.
Το φέγγος ως δέδεξαι, τής ευσεβείας σεμνή, του Παύλου ακόλουθος, εν τω κηρύτειν
Χριστόν, εδείχθης θεόληπτε όθεν σε ό Δεσπότης, ουρανών βασιλείας, μέτοχόν σε Συντύχη,
άπειργάσατο όντως, ήσπερ άξιωθείημεν, ταις σαίς παρακλήσεσι.
Κοντάκιον
Ήχος δ'. Έπεφάνης σήμερον.
Το του Παύλου ρήμασι παιδευομένη, άρεταίς έκόσμησας την σήν Συντύχη βιοτήν, και μετά
τέλος το αγιον, προς ουρανίους, σκηνώσεις άνέδραμες.
Μεγαλυνάριον
Ως άξιωθείσα βίω σεμνω, τής του θείου Παύλου οδηγίας θεοπρεπώς, τω Χριστώ αμέμπτως,
ελάτρευσας Συντύχη, και θείας βασιλείας, ώφθης συμμέτοχος.

Αγιογραφίες / Φωτογραφίες

Αγία Συντύχη

Σχετικές συνδέσεις
1. Άγιοι Πέτρος και Παύλος Πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι
2. Αγία Ευοδία

Παραπομπές
1. ΑΠΑΝΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
2. e-MHTERIKO

