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Συμπληρώθηκαν 40 ἡμέρες ἀπό τήν κοίμηση τῆς εὐλαβεστάτης μητέρας τοῦ Ἁγίου Νικαίας, τοῦ 
ἀγαπητοῦ καί σεβαστοῦ σέ ὅλους.

Ὁ θάνατος εἶναι ἕνα γεγονός, πού κάθε ἄνθρωπος τό ἀντιμετωπίζει στή ζωή του. Ὅμως ὁ πιστός 
δέν λυπεῖται " ὥσπερ οἱ λοιποί οἱ μή ἔχοντες ἐλπίδα ",γιατί ἔχει τήν ἐλπίδα τῆς Ἀναστάσεως. Καί 
ἔτσι ὁ θάνατος εἶναι  " ἡ λυδία λίθος "πού δοκιμάζεται ἡ πίστη μας.

Οἱ πρῶτοι Χριστιανοί ἑόρταζαν τήν ἡμέρα τοῦ θανάτου ὡς " γενέθλιο ἡμέρα " στήν Βασιλεία τοῦ 
Θεοῦ. Γι ' αὐτό καί ἑορτάζουμε τίς μνῆμες τῶν Ἁγίων τήν ἡμέρα τοῦ Μαρτυρίου των ἤ τῆς ἐν 
εἰρήνῃ τελειώσεώς τους. Εἶναι ἡ ἡμέρα τῶν γενεθλίων τους στήν ἄνω Ἱερουσαλήμ .

Γιά μᾶς ὁ θάνατος, λοιπόν, εἶναι ἡ ἀπόθεση τοῦ φθαρτοῦ μας σαρκίου στήν Ἰματιοθήκη τοῦ τάφου 
καί ἀναμονή τῆς ἀφθαρσίας, πού θά μᾶς ἐπενδύσει ὁ Θεός. " Σπείρεται ἐν φθορᾷ, ἐγείρεται ἐν 
ἀφθαρσίᾳ " !

Μ'αὐτές τίς σκέψεις εὐχόμεθα καί πιστεύουμε ὅτι ἡ κεκοιμημένη Τζίλδα θά βρῆκε ἀνοιχτές τίς 
πύλες τοῦ Παραδείσου καί θά προγεύεται τά ἀγαθά τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Ὄχι μόνο ἐξ αἰτίας τῆς χριστιανικῆς ζωῆς της, ἀλλά καί διότι ἀνέδειξε καί προσέφερε ἕνα παιδί της 
στήν Ἐκκλησία, πού τιμήθηκε ἀπό τήν Ἐκκλησία καί τιμᾶ τήν Ἐκκλησία ἀφοῦ θεοφιλῶς ἐπί 23 ἔτη 
ποιμαίνει τήν Μητρόπολη, πού ὁ Θεός του ἐμπιστεύθηκε. Ἄς ἀναπαύεται, λοιπόν ἡ μητέρα ἐν 
σκηναῖς δικαίων καί ἐν χώρᾳ ζώντων.

Τήν Κυριακή 15 Ὀκτωβρίου, κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς καί μνήμης τῶν Ἁγίων Πατέρων, ὁ 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νικαίας κ. Ἀλέξιος ἱερούργησε στόν Πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό 
Ἁγίου Εὐθυμίου Κερατσινίου, ὅπου φυλάσσεται ὡς πολύτιμος θησαυρός ἡ Τιμία Κάρα τοῦ Ἁγίου 
Εὐθυμίου Ἐπισκόπου Σάρδεων τοῦ Ἱερομάρτυρος καί Ὁμολογητοῦ, ὁ ὁποῖος ἦταν ἕνας ἀπό τούς 
365 Θεοφόρους Πατέρες τῆς 7ης Οἰκουμενικῆς Συνόδου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ κ. ΑΛΕΞΙΟΥ

...Ἡ Μητρόπολή μας ἔχει κάθε λόγο νά ἀγάλλεται καί διότι διαθέτει αὐτόν τόν περίλαμπρο Ναόν, 
τιμώμενον ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Μεγάλου αὐτοῦ Ἱεράρχου καί ἀγωνιστοῦ τῆς πίστεώς μας καί διότι 
ἐντός τοῦ Ἱεροῦ τούτου Ναοῦ φυλάσσεται ὡς πολύτιμος θησαυρός καί ὡς εὐλογία τῶν πιστῶν ἡ 
Τιμία Κάρα τοῦ Ἁγίου Εὐθυμίου, τοῦ μεγάλου προμάχου τῆς Ὀρθοδοξίας καί ὑπερασπιστοῦ τῶν 
Ἁγίων Εἰκόνων.
Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,

Ὁ ἄνθρωπος πού ζεῖ κοντά στό Θεό εἶναι λουσμένος ἀπό φῶς καί γεύεται τούς καρπούς τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος. Οἱ Ἅγιοι Πατέρες ἦταν πλήρεις Πνεύματος Ἁγίου. 

Ὁ Ἱεράρχης Εὐθύμιος ἦταν Πνευματοφόρος καί ἔδωσε αἰώνιο πρότυπο πρός μίμηση ὅλων ἡμῶν. 
Τιμῶντας τον σήμερα καλούμαστε νά ἑδραιώσουμε τήν πίστη μας, νά ἐνισχύσουμε τήν ἐλπίδα, νά 
ἐπιδιώξουμε καί μεῖς ἀσκητικά καί παρακλητικά νά γίνουμε στή ζωή μας Χριστοφόροι καί 
Πνευματοφόροι. 

ΑΜΗΝ.


