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1. ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΑΝΘΕΝΩΤΙΚΟΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΜΑΡΚΟ
ΤΟΝ ΕΥΓΕΝΙΚΟ
1. Τήν 19η τοῦ μηνός Ἰανουαρίου, ἀδελφοί μου χριστιανοί, ἑορτάζουμε τήν
μνήμη ἑνός μεγάλου πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, ἐπισκόπου Ἐφέσου. Λυπᾶμαι, γιατί σέ ἕνα ὀλιγόλεπτο κήρυγμα δέν θά

μπορέσω νά σᾶς πῶ πολλά γιά τόν ἅγιο αὐτόν, πού ἦταν ἕνας δυνατός ἀγωνιστής
τῆς Ὀρθόδοξης πίστης μας κατά τῶν παπικῶν, πού ἤθελαν νά μᾶς ὑποτάξουν
στίς πλάνες τους καί τίς αἱρέσεις τους. Τό μεγάλο κακό γιά τήν ἐποχή του ἦταν
ὅτι ὅλοι τους, καί ὁ πατριάρχης καί ὁ αὐτοκράτορας καί ὅλοι σχεδόν οἱ ἐπίσκοποι,
ἦταν φιλενωτικοί, ἤθελαν δηλαδή τήν ἕνωση μέ τούς φραγκολατίνους. «Ἀλλ᾽ οὐκ
ἐκλείψουσι τῇ Ὀρθοδοξίᾳ στρατιῶται», συνήθιζε νά λέει συχνά ὁ Γέροντας ἐπίσκοπος τῆς Φλώρινας, ὁ πατήρ Αὐγουστῖνος. Καί στρατιώτη ἰσχυρό τήν μαύρη
ἐκείνη ἐποχή γιά τήν πίστη μας, ἤγειρε ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός τόν ἐπίσκοπο Ἐφέσου Μᾶρκο τόν Εὐγενικό.
2. Μαθήτευσε ἀπό μικρή ἡλικία κοντά σέ σοφούς καί ἐναρέτους διδασκάλους
καί γι᾽ αὐτό ἀπέκτησε μεγάλη ἀρετή καί θεολογική μόρφωση. Ἔτσι, στολισμένο
μέ ἀρετή καί μέ θεολογία, χρησιμοποίησε ὁ Θεός τόν ἅγιο Μᾶρκο τόν Εὐγενικό
γιά ἀγωνιστή τῆς Ὀρθόδοξης πίστης μας κατά τῆς αἵρεσης τοῦ παπισμοῦ. Οἱ
ἀγωνιστές, χριστιανοί μου, οἱ σωστοί ἀγωνιστές, δέν εἶναι ὅποιοι καί ὅποιοι. Οἱ
σωστοί ἀγωνιστές τῆς πίστης μας πρέπει νά εἶναι ἐνάρετοι, νά εἶναι πολύ καλά
καταρτισμένοι στήν θεολογία καί πρέπει νά ζοῦν ἀσκητικά. Γιατί ὁ ἅγιος Μᾶρκος
ὁ Εὐγενικός ἔγινε ὁμολογητής τῆς πίστεως, ἀφοῦ πρῶτα ἀσκήθηκε ὡς μοναχός
μέ ἔντονη ἄσκηση καί μέ προσευχή, ἀλλά καί μέ ἔντονη μελέτη τῆς Ἁγίας
Γραφῆς καί τῶν Ἁγίων Πατέρων. .
3. Στά χρόνια ἐκεῖνα πού ζοῦσε ὁ ἅγιος Μᾶρκος, ἀγαπητοί μου, ἡ ἀγαπημένη
πατρίδα μας κινδύνευε ἀπό τούς Τούρκους καί γι᾽ αὐτό ὁ αὐτοκράτορας Ἰωάννης
Η´ ὁ Παλαιολόγος στράφηκε πρός τήν Δύση, καί ζήτησε ἀπό ἐκεῖ βοήθεια. Οἱ
Ρωμαιοκαθολικοί ὅμως δέν ἤθελαν νά δώσουν οἰκονομική καί στρατιωτική ὑποστήριξη στούς Ὀρθοδόξους, παρά μόνο ἄν ἑνώνονταν μ᾽ αὐτούς. Ἤθελαν, δηλαδή,
νά ὑποτάξουν τήν Ὀρθοδοξία στόν παπισμό. Ὁ αὐτοκράτορας τά ἔβλεπε ἀπό τήν
δική του πλευρά καί ἤθελε τήν ἕνωση. Μάλιστα ὑποσχέθηκε στόν πάπα Εὐγένιο
ὅτι θά κάνει τό πᾶν γι᾽ αὐτό, γιά τήν ἕνωση δηλαδή, καί ὅτι θά στείλει ἀντιπροσώπους ἀπό τίς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες στήν Σύνοδο τῆς Φερράρας, πού ἑτοιμαζόταν νά γίνει. Ἦταν 9 Ἀπριλίου, χριστιανοί μου, τοῦ ἔτους 1438, ὅταν ἄρχισαν
οἱ ἐργασίες τῆς Συνόδου αὐτῆς. Ἀπό τήν ἀρχή τῶν ἐργασιῶν ὁ ἅγιος Μᾶρκος
κατάλαβε ὅτι οἱ Λατῖνοι δέν θέλουν τήν ἕνωση μέ βάση τούς ὅρους τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, μέ βάση δηλαδή τήν ἀλήθεια, ἀλλά θέλουν καθαρά τήν ὑποταγή
τῆς Ὀρθοδοξίας σ᾽ αὐτούς. Γι᾽ αὐτό καί ἀντιστάθηκε δυναμικά ἐναντίον τῶν παπικῶν μιλῶντας γιά τίς πλάνες τους, γιά τό Φιλιόκβε, γιά τό καθαρτήριο πῦρ
καί γιά τή χρήση τῶν ἀζύμων κατά τήν Θεία Λειτουργία, πού ἦταν τά θέματα
τῆς Συνόδου. Τό ἑπόμενο ἔτος, τό 1439, στήν Φλωρεντία, ὅπου μετατέθηκε ἡ
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Σύνοδος, ὁ ἅγιος Μᾶρκος μίλησε ἀκόμη πιό δυναμικά καί ἀπέδειξε ὅτι οἱ παπικοί
εἶναι ὄχι μόνο σχισματικοί, ἀλλά καί αἱρετικοί.
4. Στήν συνέχεια ἔγιναν πολλές παρενέργειες τοῦ Αὐτοκράτορα, πού ἤθελε τήν
ἕνωση, καί ἔπεισε πολλούς, ὅλους σχεδόν τούς ὀρθόδοξους ἐπισκόπους νά ὑπογράψουν τήν ἕνωση μέ τούς παπικούς. Καί ἔγινε, χριστιανοί μου, αὐτό τό φοβερό
καί τό οἰκτρό: Ἐπίσκοποι, πού κατά τήν χειροτονία τους ὁρκίστηκαν νά ὑπερασπίζουν τήν ὀρθόδοξη πίστη, ἔγιναν προδότες τῆς πίστης καί προσκύνησαν τόν
αἱρετικό πάπα. ᾽Αλλά ὁ Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός παρέμεινε ἀπροσκύνητος, φέροντας
μάλιστα τόν «ὀνειδισμόν τοῦ Χριστοῦ» γιά τήν στάση του αὐτή. Γιατί μαζί μέ
τούς Λατίνους ἐνέπαιζαν καί οἱ «προσκυνημένοι» ὀρθόδοξοι ἐπίσκοποι τόν ἅγιο,
ἐπειδή ἦταν ἀνθενωτικός. Ἀλλά δέν ἦταν μόνο οἱ ἐμπαιγμοί. Ἄρχισαν καί οἱ ἀπειλές. Ὁ ἴδιος ὁ πάπας κάλεσε τόν ἅγιο Μᾶρκο καί μέ ἀπειλές καί φοβέρες προσπαθοῦσε νά τόν ἐξαναγκάσει νά ὑπογράψει. Ἀλλά τίποτε δέν κλόνησε τόν ἅγιο.
Τελικά ὅλοι ὑπέγραψαν γιά τήν ἕνωση, ὁ Μᾶρκος ὅμως ὁ Εὐγενικός δέν ὑπέγραψε! Ἦταν μιά ψευδοένωση ἡ λεγομένη τότε ἕνωση. Καί ἡ Σύνοδος ἦταν
ψευδοσύνοδος. Ὁ ἴδιος ὁ πάπας, ἐπειδή δέν ὑπέγραψε ὁ Μᾶρκος, εἶπε: «Λοιπόν,
ἐποιήσαμεν οὐδέν»!
5. Δέν μπορῶ νά σᾶς περιγράψω, χριστιανοί μου, τώρα τό τί ἔγινε ὅταν οἱ
πρωτεργάτες τῆς ψευδοένωσης, ὕστερα ἀπό 17 μῆνες ἀπουσία, ἔφθασαν στήν
Κωνσταντινούπολη. Ὅλοι αὐτοί, καί ἀπό τόν κλῆρο καί ἀπό τόν λαό, ἔγιναν δεκτοί μέ γενική περιφρόνηση καί ἀποδοκιμασία. Ὁ λαός τοῦ Θεοῦ ἀπέρριψε τήν
ψευδοσύνοδο τῆς Φλωρεντίας. Δέν πήγαινε στούς Ναούς, ὅπου λειτουργοῦσαν
ἐπίσκοποι πού ὑπέγραψαν τήν ἕνωση ἤ ὅπου λειτουργοῦσαν ἱερεῖς πού ἦταν ἑνωτικοί. Ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι προσκολλήθηκαν στόν ἅγιο Μάρκο, τόν ὁποῖο ἐκήρυξαν
ὁμολογητή τῆς πίστης καί στύλο τῆς Ἐκκλησίας! Ὄντως ὁ λαός εἶναι φύλακας
καί φρουρός τῆς πίστης του! Ἀλλά ἡ ἀποδοκιμασία αὐτή τοῦ λαοῦ ἔκανε μερικούς
ἀπό τούς ὑπογράψαντας τήν ἕνωση ἐπισκόπους νά ποῦν μέ μετάνοια: «Πεπράκαμεν τήν πίστιν»! Πουλήσαμε δηλαδή τήν πίστη. Καί γιά τό χέρι τους πού
ὑπέγραψε ἔλεγαν: «Κοπήτω»!
6. Χριστιανοί μου! Ὅπως ἀπέδειξε ὁ ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός στήν Σύνοδο
(ψευδο-σύνοδο) τῆς Φερράρας, οἱ παπικοί εἶναι αἱρετικοί. Εἶναι αἱρετικοί! Γι᾽
αὐτό, ὄχι, δέν θέλουμε ἕνωση μέ τούς αἱρετικούς. Εἴμαστε λοιπόν ἀνθενωτικοί
μαζί μέ τόν ἅγιο Μᾶρκο τόν Εὐγενικό καί στεκόμαστε μακρυά ἀπό τούς ἑνωτικούς. Ὁ ἅγιος Μᾶρκος ἔλεγε: «Ὅσο ἀπομακρύνομαι ἀπό τούς ἑνωτικούς, τόσο
πλησιάζω τόν Θεό καί ὅλους τούς ἁγίους»! Τό 1442 ὁ ἅγιος ἔγραψε ἐπιστολή
σέ ὅλους τούς Ὀρθοδόξους ὅλης τῆς γῆς – ἄρα καί σέ μᾶς – στήν ὁποία ἐπιστολή
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τούς ἑνωτικούς τούς λέγει «μιξοθήρας», τήν Σύνοδο Φερράρας τήν λέγει «Καϊαφαϊκόν συνέδριον», τούς Λατίνους τούς λέγει «αἱρετικούς» καί μᾶς συμβουλεύει
νά φεύγουμε ἀπό αὐτούς «ὡς φεύγει τις ἀπό ὄφεως». Ἔτσι θά κάνουμε, ὅπως
μᾶς συμβουλεύει ὁ Διδάσκαλός μας ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός!
Μέ πολλές εὐχές,
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

2. Πρός τήν ἐφημερίδα «ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΟΣ» περί τοῦ μακαριστοῦ
προκατόχου μου Ἀρχιερέως κυροῦ Εὐσταθίου Εὐσταθοπούλου
Κύριε Διευθυντά,
1. Μοῦ ἐζητήσατε νά Σᾶς γράψω περί τοῦ μακαριστοῦ προκατόχου μου κυροῦ
Εὐσταθίου Εὐσταθοπούλου. Λυποῦμαι ὅμως, γιατί δέν ἔχω νά σᾶς γράψω πολλά περί
αὐτοῦ, ἐπειδή δέν τόν ἐγνώρισα. Ἀπό παλαιούς ὅμως κληρικούς καί λαϊκούς τῆς Μητροπόλεως Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως ἔχω ἀκούσει πολύ καλούς λόγους περί αὐτοῦ,
γιά τήν ἀρετή του καί τήν σοφή ποιμαντική του, ἡ ὁποία τόν ἔχει καταστήσει ἀλησμόνητο Ποιμένα στό ποίμνιό του. Τόν τρόπο σκέψεως καί ποιμαντικῆς ἐνεργείας τοῦ
ἀλήστου μνήμης ἐκκλησιαστικοῦ αὐτοῦ ἀνδρός τόν εἶδα ἰδιαίτερα σέ μία παλαιά ἐγκύκλιό του, κατά τά πρῶτα ἔτη τῆς ἀρχιερωσύνης του, στήν ὁποία ἐκθέτει πῶς θέλει
τήν ποιμαντική τῶν Ἱερέων στίς Ἐνορίες τους. Μοῦ ἄρεσε ἰδιαιτέρως ἡ ἐγκύκλιός
του αὐτή, διά τοῦτο καί ἐγώ, πρός ὠφέλεια καί εἰς μνήμην τοῦ μακαριστοῦ αὐτοῦ
Ποιμενάρχου, τήν ἀπέστειλα καί στούς νῦν Ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεως, ἀπαιτώντας
νά συμμορφωθοῦν καί αὐτοί ἀπολύτως πρός τήν ποιμαντική γραμμή του, αὐτήν τήν
ὁποία ἐκφράζει στό παλαιό του αὐτό κείμενο.
2. Ὡς ἐκπληκτικό καί ὠφέλιμο ἀνέκδοτο περί αὐτοῦ λέγω αὐτό πού ἄκουσα ἀπό
κάποιον Ἱερομόναχο, ὁ ὁποῖος ἤθελε νά μοῦ ὁμιλήσει γιά τήν ἀρετή τοῦ Μακαριστοῦ
Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Εὐσταθίου: Κάποτε, κατά τήν διανομή τοῦ ἀντιδώρου –
μοῦ εἶπε – , ἀπό ἀπροσεξία τοῦ Ἱεροδιακόνου, ἔπεσε τό μεγάλο καντήλι τῆς Ὡραίας
Πύλης καί χύθηκε ὅλο στήν κεφαλή τοῦ Ἀρχιερέως καί στήν ἀρχιερατική του στολή.
Ἀλλά ἔκανε μεγάλη ἐντύπωση σέ ὅλους ἡ ἀταραξία τοῦ Μακαριστοῦ Ἱεράρχου κυροῦ
Εὐσταθίου, γιατί δέν εἶπε τίποτε καί δέν ἐπέπληξε καθόλου - μά καθόλου τόν Ἱεροδιάκονο. Πραγματικά, λέγω καί ἐγώ, αὐτή ἡ ἀταραξία του γιά ἐκείνη τήν ζημιά πού
τοῦ ἔγινε ἐνώπιον τοῦ πλήθους προδίδει Ἱεράρχη, ὁ ὁποῖος εἶχε πραγματικά τήν Χάρη
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τοῦ Θεοῦ ἐντός του, ἕναν Ἱεράρχη πού τοῦ ἤρμοζε νά λέει τό «Εἰρήνη πᾶσι», γιατί
εἶχε αὐτός πρῶτος τήν εἰρήνη στήν ψυχή του. Πρός τόν Ἱεράρχη αὐτόν, τόν κυρόν
Εὐστάθιον Εὐσταθόπουλον, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως εἶναι
κατά πολύ εὐγνώμων, γιατί πέραν ἀπό τήν σοφή ποιμαντορία του σ᾽ αὐτήν ἐπί πολλά
ἔτη, τήν ἐκόσμησε καί μέ κτίσματα πολλά, μέ ἱερούς Ναούς καί μέ τό μητροπολιτικό
μέγαρο Μεγαλοπόλεως καί ἄλλα φιλανθρωπικά καί ἱεραποστολικά δημιουργήματα.
3. Σᾶς ἐπαναλαμβάνω, ἀγαπητέ κ. Διευθυντά τῆς ὡραίας Ἐφημερίδος «Ἐκκλησιολόγος», σᾶς ἐπαναλαμβάνω, λέγω, ὅτι δέν ἔζησα ἀπό κοντά τόν ἅγιον αὐτόν
Ἱεράρχη γιά νά μπορέσω νά σᾶς καταθέσω περί τῆς ἁγιότητος καί τῆς λογιότητος
αὐτοῦ. Ἀπό ὅσα ὅμως ἔχω ἀκούσει περί αὐτοῦ τόν εὐλαβοῦμαι λίαν καί ἐπικαλοῦμαι
τό ὄνομά του γιά τήν πρεσβεία του στόν Κύριο γιά μένα καί γιά νά ἔχω τήν εὐχή
του, γιά νά μπορέσω καί ἐγώ, ἔστω καί στό ἐλάχιστο, νά τόν μιμηθῶ. Τουλάχιστον
νά μήν χαλάσω τήν ὀρθόδοξη γραμμή, τήν ὁποία ἀκολουθοῦσε στήν ποιμαντορία του.
Ὡς δεῖγμα εὐλαβείας μου στό πρόσωπό του εἶναι καί ἡ χαρά μου ὅταν ἀκούω ἀπό
μερικούς Ἱερεῖς νά μοῦ λέγουν ὅτι ἔχουν στούς Ναούς τους Ἀντιμήνσιο τοῦ Μακαριστοῦ Εὐσταθίου. Μέ πολύ δέ ζῆλο καί φροντίδα καί ἐγώ τούς λέγω νά εἶναι ἐπιμελεῖς
στό νά φυλάγουν ὡς κειμήλια ἱερά τά ἀντιμήνσια τά φέροντα τήν ὑπογραφή τοῦ Ἱεράρχου Εὐσταθίου.
Ὅμως, ἄν καί δέν συνανεστράφην τόν ἐκ Πάτρας καταγόμενο Μητροπολίτη Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κυρό Εὐστάθιο ἔχω νά σᾶς πῶ κάτι περί αὐτοῦ ἀπό τήν
παιδική μου ἡλικία: Πρέπει νά ἤμουν 11 ἤ 12 ἐτῶν στήν ἡλικία, ὅταν ἡ μακαριστή
μητέρα μου μέ ἔστελνε τά Σαββατοκύριακα στήν Πάτρα, γιά νά ἐπισκεφθῶ τήν ἐκεῖ
διαμένουσα θεία μου Γεωργία Χαρακίδα. Διέμενε, θυμᾶμαι καλά, στήν ὁδό Ραδινοῦ,
ἀριθμός 6. Τό ἀναφέρω αὐτό, γιατί ἀκριβῶς στήν ἰδία κατοικία, στό ἴδιο διαμέρισμα,
κατοικοῦσε καί ὁ θεολόγος Λύσανδρος Φάσος, ὁ ὁποῖος εἶχε, ἄν τό θυμᾶμαι καλά, δύο
ἀδελφές. Περί αὐτοῦ τοῦ θεολόγου μοῦ ἔλεγε πολλά καί πολλά σέ μένα τόν μικρόν ἡ
θεία μου, ὅταν τήν ἐπισκεπτόμουν. Γι᾽ αὐτό καί ἐγώ, ἄν καί μικρός, ἔβλεπα τόν κ.
Λύσανδρο μέ πολύ σεβασμό καί μέ ἕνα δέος. Ἐκεῖνο δέ πού μοῦ ἔκανε ἰδιαίτερη ἐντύπωση ἦταν ὅτι μερικά βράδυα ἔβλεπα τήν μία του ἀδελφή νά ἀκουμπάει στό παράθυρο,
νά κάθεται ἐκεῖ ἀκίνητη μέ σκυφτό τό κεφάλι της καί νά σιγομιλάει. Ἡ θεία μου μοῦ
ἔλεγε μέ θαυμασμό ὅτι κάνει τήν προσευχή της! Μοῦ ἄρεσε ἰδιαίτερα τό θεάμα αὐτό
καί μοῦ τυπώθηκε στήν παιδική μου ψυχή, γιά νά τό μιμοῦμαι κι ἐγώ. Ἡ κατοικία
αὐτή ἀνῆκε, θυμᾶμαι, στήν Ἐνορία τῆς Εὐαγγελίστριας Πατρῶν καί σ᾽ αὐτήν πήγαινα νά λειτουργηθῶ καί ἐγώ, ὅταν εὑρισκόμουν στήν Πάτρα. Εἶχε δέ ἡ Ἐνορία
αὐτή λειτουργό τόν Ἀρχιμανδρίτη πατέρα Εὐστάθιο, γιά τόν ὁποῖον πάλι μοῦ μιλοῦσε
ἡ θεία μου μέ καλά λόγια. Τόν εἶχαν ὅλοι στό στόμα τους! Ὅταν εἶδα γιά πρώτη φορά
τόν Ἀρχιμανδρίτη αὐτόν, μοῦ ἔκανε πολλή ἐντύπωση ἡ ἐμφάνισή του. Ἦταν κοντός,
θυμᾶμαι, καί κάπως γεμάτος. Μικρός ἐγώ ἐξεδήλωνα τήν ἐντύπωσή μου καί τόν σε5

βασμό μου σ᾽ αὐτόν μέ τό νά τόν κοιτάζω συνέχεια. Μάλιστα θυμᾶμαι ἕνα ἀπογευματινό, πού γινόταν βάπτιση στήν Εὐαγγελίστρια, τόν κοίταζα ἰδιαίτερα, μέ πολύ σεβασμό καί θαυμασμό. Αὐτός τό παρατήρησε αὐτό καί μέ κοίταξε καί αὐτός μέ
περιέργεια, πῶς δηλαδή κάρφωσα τό βλέμμα μου ἐπάνω του. Ἦταν, λέγω τώρα, τό
ὅτι θά ποιμαίναμε καί οἱ δύο τήν ἴδια Μητρόπολη! Ἀργότερα, θυμᾶμαι, ὅταν πήγαινα
στήν Γ´ Γυμνασίου, ἄκουσα ἀπό τό ραδιόφωνο τήν χειροτονία του σέ Ἐπίσκοπο καί
χάρηκα, γιατί ἦταν αὐτός πού γνώριζα ἀπό παιδί. Μάλιστα θυμᾶμαι πολύ-πολύ καλά
ὅτι στήν χειροτονία αὐτήν ὁ Μακαριστός Ποιμενάρχης τῆς πατρίδος μου, Μητροπολίτης Ναυπακτίας κυρός Χριστοφόρος, εἶπε μέ τήν καλλικέλαδο φωνή του τό «Καί
καταξίωσον ἡμᾶς Δέσποτα...». Τό συζητούσαμε ἀργότερα αὐτό μέ τόν εὐλαβέστατο
καί ἐπιστήμονα Ἱεροψάλτη Ἰωάννη Κάβουρα, ὁ ὁποῖος τώρα, ἐνενηκοντούτης τήν
ἡλικία, τώρα διαμένει στήν Πάτρα.
Αὐτά τά ὀλίγα, ἀξιότιμε κ. Διευθυντά, ἤθελα νά καταθέσω ἀπαντώντας στήν πρόσκλησή σας νά γράψω κάτι γιά τόν Μακαριστό Μητροπολίτη Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κυρό Εὐστάθιο Εὐσταθόπουλο. Αἰωνία του ἡ μνήμη. Ἄς ἔχουμε τήν εὐχή Του.
Τέλος ἐκφράζω τήν εὐγνωμοσύνη μου πρός τόν ἄξιον Ποιμένα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομον, διότι, ὅταν ὡς Ἀρχιερεύς, κατά πρόσκλησίν Του,
ἐπεσκέφθην τήν Μητρόπολίν Του, μοῦ ἔδωσε τήν εὐλογία νά πάω στό μνῆμα τοῦ Μακαριστοῦ Ἱεράρχου κυροῦ Εὐσταθίου καί νά ψάλω εἰς αὐτό Τρισάγιον.
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

Β´
ΣΥΝΑΞΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
(Ἀπό τόν Νέο Συναξαριστή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας,
Ἱερά Μονή Σίμωνος Πέτρας)

– Φρικτό μαρτύριο: Οἱ δήμιοι ἔμπηξαν στούς μάρτυρες Κλήμεντα, ἐπίσκοπο
Ἀγκύρας, καί Ἀγαθάγγελο πυρακτωμένα σουβλιά ἀπό τά δάκτυλα τοῦ χεριοῦ ὡς
τήν μασχάλη (Ἰανουαρ. ΚΓ´, σελ. 281).
– Φροντίδα φυλακισμένου Ἐπισκόπου διά νά λάβει τήν θεία Κοινωνία
τό ποίμνιό του: Ὁ ἅγιος Κλήμης, ἐπίσκοπος Ἀγκύρας, ἔφυγε ἀπό τήν φυλακή
καί πῆγε στόν Ναό γιά νά λειτουργήσει καί νά κοινωνήσει καί γιά νά κοινωνήσει
ὅλους τούς πιστούς· ἔπειτα πάλι πῆγε στήν φυλακή, ὅπου ἦταν διά τήν μαρτυρία
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ (Ἰανουαρ. ΚΓ´, σελ. 282).
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– Οἱ μάρτυρες εὐεργετοῦσαν καί τούς δημίους τους: Πορευόμενοι πρός τό
μαρτύριο οἱ ἅγιοι Κλήμης καί Ἀγαθάγγελος ἔκαναν νά ἀναβλύσει θαυματουργικά
πηγή νεροῦ γιά νά ξεδιψάσουν οἱ στρατιῶτες τῆς συνοδείας (Ἰανουαρ. ΚΓ´, σελ.
282).
– Θεία Κοινωνία ἀπό ἄγγελο: Στήν φυλακή ἦλθε ἄγγελος καί κοινώνησε
τούς μάρτυρες (Ἰανουάρ. ΚΓ´, σελ. 281).
– Μάταια τά ἐγκόσμια ἀγαθά σάν ἕνα ἄχυρο: Ὁ ὅσιος Ζωσιμᾶς μᾶς προτρέπει νά καταφρονοῦμε τόν κόσμο καί νά νοιαζόμαστε γιά τά θεῖα. Ἔλεγε: «Ὁ
Λόγος τοῦ Θεοῦ μέ τήν ἐνανθρώπησή του, προσπόρισε τόση Χάρη σέ ὅσους Τόν
πιστεύουν, ὥστε διά τῆς προαιρέσεώς μας καί διά τῆς συνεργείας τῆς Χάριτος,
μποροῦν ὅλοι, ἄν τό ποθοῦν, νά θεωροῦν τόν κόσμο ὅλο ὡς ἕνα τίποτα».Ἔπαιρνε
τότε ὁ ὅσιος ὅ,τι μποροῦσε νά βρεῖ, ἕνα ἄχυρο, ἕνα κομμάτι ὕφασμα, ἄλλο ὁποιοδήποτε ἀσήμαντο πράγμα, καί ἔλεγε: «Ποιός λοιπόν ἄνθρωπος γιά ἕνα τέτοιο
ἀντικείμενο θά ἀγωνιζόταν, θά συμπλεκόταν μέ τόν πλησίον, θά μνησικακοῦσε ἤ
θά θλιβόταν, παρεκτός καί ἄν εἶχε στ᾽ ἀλήθεια χάσει τά λογικά του; Γιά ἕναν
ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ ὁ ὁποῖος πορεύεται στήν ὁδό τῆς πνευματικῆς προκοπῆς ὁ
κόσμος ὅλος ἔχει τόση ἀξία ὅση ἔχει αὐτό τό ἄχυρο, ἔστω καί ἄν εἶναι ὅλος δικός
του. Φρονῶ ἀληθῶς ὅτι αὐτό πού βλάπτει τήν ψυχή δέν εἶναι τόσο ἡ κατοχή
ἀγαθῶν ὅσο ἡ προσκόλληση στά ἀγαθά αὐτά» (Ἰανουάρ. ΚΔ´, σελ. 297).
– Οἱ Ἐπίσκοποι νά εἶναι κατηχημένοι καλῶς στήν θεολογία καί τήν ποιμαντική: Ὁ ἅγιος Καστινός, Ἐπίσκοπος Βυζαντίου, προτοῦ νά γίνει Ἐπίσκοπος
κατηχήθηκε πρῶτα σέ ὅλη τήν ἐκκλησιαστική ἐπιστήμη καί μυήθηκε στήν
τέχνη τῆς καθοδήγησης τῶν ψυχῶν (Ἰανουαρ. ΚΕ´, σελ. 315).
– Ἀγωνία Ἐπισκόπου γιά τήν κατήχηση τοῦ λαοῦ του: Ὁ ἅγιος μητροπολίτης τοῦ Κιέβου Βλαδίμηρος ἐπέμεινε πολύ στήν πνευματική κατάρτιση τοῦ
λαοῦ του, καθώς καί στήν κατήχηση τῶν ἐργατῶν στά ἐργοστάσια καί ἐργαζόταν
γι᾽ αὐτό μέ πνευματικές διαλέξεις καί ὁμιλίες (Ἰανουαρ. ΚΕ´, σελ. 323).
– Βοηθήματα γιά τό κήρυγμα: Ὡραῖα βοηθήματα γιά τό κήρυγμα εἶναι οἱ
δύο τόμοι τοῦ ἁγίου Γαβριήλ Ἐπισκόπου Ἱμερέτης Γεωργίας, πού ἐπανεξεδόθησαν τό 1989. Τά κηρύγματα τοῦ ἁγίου Γαβριήλ εἶναι θεμελιωμένα στήν ἑρμηνεία
τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί ἀναφέρονται σέ ὅλα τά θέματα πού ἀπασχολοῦν τούς πιστούς καί δίνουν ὁδηγίες πῶς νά ἐφαρμόζουν τίς εὐαγγελικές ἀρχές στήν καθημερινή ζωή (Ἰανουαρ. ΚΕ´, σελ. 330).
– Ἡ λατρεία μας ποτισμένη ἀπό τήν θεολογία τῶν ἁγίων Πατέρων: Τά
θεολογικά ἔργα τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου ἔχουν τέτοια ὡραιότητα, ὥστε
πολλές ἐκφράσεις ἀπό τά συγγράμματά του χρησιμοποιήθηκαν ἀπό τούς μελω7

δούς στήν σύνθεση λειτουργικῶν ὕμνων μεγάλων Δεσποτικῶν ἑορτῶν. Μεγάλο
μέρος τοῦ Κανόνα τῆς Γεννήσεως εἶναι δανεισμένο ἀπό τόν ΛΗ´ λόγο τοῦ ἁγίου
Γρηγορίου, τῶν Θεοφανείων ἀπό τόν ΛΘ´, τοῦ Πάσχα ἀπό τούς λόγους Α´ καί
ΜΕ´, τῆς Πεντηκοστῆς ἀπό τόν λόγο ΜΑ´. Ὁμοίως καί σέ Ἀκολουθίες τῶν
ἑορτῶν τῶν ἁγίων βρίσκουμε ἐκφράσεις ἀπό τά ἔργα τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ
Θεολόγου, ἀλλά καί ἄλλων Πατέρων (Ἰανουαρ. ΚΕ´, σελ. 311).
– Ὁ ὅσιος Μάρης εἶπε στόν Ἐπίσκοπο Κύρου Θεοδώρητο ὅτι ἀπό πολλά χρόνια ἐπιθυμοῦσε νά λειτουργηθεῖ. Τότε ὁ Ἐπίσκοπος ἔστειλε ἀμέσως στό χωριό
νά φέρουν τά ἱερά σκεύη. Ἐλλείψει Ἁγίας Τραπέζης τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία
στά χέρια ἑνός διακόνου. Ἀφοῦ μετέλαβε τά Ἄχραντα Μυστήρια ὁ ὅσιος εἶπε
στόν Θεοδώρητο ὅτι σέ ὅλη τήν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας αἰσθάνθηκε ὅτι
μεταφερόταν στόν οὐρανό, κοντά στόν θρόνο τοῦ Θεοῦ καί ὅτι σέ ὅλη του τήν
ζωή δέν εἶχε δοκιμάσει τόση πνευματική εὐφροσύνη (Ἰανουαρ. ΚΕ´, σελ. 317).
– Ἅγιος ἐπίσκοπος τελοῦσε τήν θεία Λειτουργία ἐν μέσῳ βομβαρδισμῶν:
Ἀρχές τοῦ 1918, ἐνῶ ὁ ἐμφύλιος πόλεμος στήν Ρωσία εἶχε φθάσει στό Κίεβο, ὁ
Μητροπολίτης Βλαδίμηρος ἐξακολουθοῦσε νά τελεῖ τήν Θεία Λειτουργία ἐν μέσῳ
βομβαρδισμῶν (Ἰανουαρ. ΚΕ´, σελ. 323).
– Ἐπιείκεια καί ἁπλότητα ἁγίου Ἐπισκόπου: Ὁ ἅγιος Ἀμμωνᾶς εἶχε μεγάλη ἀνεξικακία καί ἀγαθότητα, τόση ὥστε δέν ἐγνώριζε καθόλου τήν κακία.
Ἔτσι, ὅταν ἔγινε ἐπίσκοπος ἔφεραν σ᾽ αὐτόν μία νέα, ἡ ὁποία ἔμεινε ἔγγυος ἀπό
κάποιον. Ὁμοίως ἔφεραν στόν ἅγιο καί ἐκεῖνον πού ἔφθειρε τήν νέα καί ζητοῦσαν
νά τούς ἐπιτιμήσει. Ὁ ἅγιος ὅμως Ἀμμωνᾶς ὄχι μόνο δέν τούς ἐπιτίμησε, ἀλλά
οὔτε καθόλου τούς κατέκρινε. Μάλιστα, ἀντί νά ἐπιτιμήσει τήν γυναίκα, τήν
σφράγιζε στήν κοιλιά της καί τῆς δώρισε καί ἕξι ζευγάρια σεντόνια!
Ἄλλοτε πάλι ἐπῆγε ὁ ἅγιος σέ ἕνα τόπο καί ἐκεῖ ἦταν ἕνας μοναχός, πού φημιζόταν ὅτι πορνεύει μέ μία γυναίκα. Μάλιστα ἐκείνη τήν φορά ἔτυχε νά εἶναι
μέσα στό κελλίο τοῦ μοναχοῦ ἡ γυναίκα μέ τήν ὁποία ἁμάρτανε. Αὐτό τό ἤξεραν
οἱ ἄλλοι ἐντόπιοι καί παρακάλεσαν τόν ἅγιο Ἀμμωνᾶ νά περάσει, ὡς Ἐπίσκοπος
πού ἦταν, ἀπό τό κελλί τοῦ μοναχοῦ, γιά νά θεατριστεῖ ὁ μοναχός γιά τήν ἁμαρτία
του. Πῆγε ὁ ἅγιος στό κελλί τοῦ μοναχοῦ μέ τούς ἐντοπίους ἄλλους μοναχούς
καί λαϊκούς. Ὁ μοναχός, ὅταν τούς εἶδε, πρόλαβε καί ἔκρυψε τήν γυναίκα σέ
ἕνα πιθάρι, ἀλλά ὁ Ἀμμωνᾶς, σάν ἅγιος, τό γνώριζε αὐτό καί πῆγε καί κάθισε
πάνω στό στόμιο τοῦ πιθαριοῦ. Ἔπειτα πρόσταξε τούς ἄλλους νά ἐρευνήσουν,
γιά νά τοῦ βροῦν τήν γυναίκα, γιά τήν ὁποία τοῦ κατήγγειλαν. Ἀλλά αὐτοί δέν
τήν βρῆκαν πουθενά. Καί μετά εἶπε σ᾽ αὐτούς, τούς κατηγορήσαντες τόν μοναχό:
«Ὁ Θεός νά σᾶς συγχωρέσει γιά τήν ἁμαρτία πού κάνατε μέ τό νά συκοφαντή8

σετε τόν ἀδελφό σας μοναχό». Τότε αὐτοί καταντροπιασμένοι ἀναχώρησαν καί ὁ
ἅγιος Ἀμμωνᾶς πιάνοντας τό χέρι τοῦ μοναχοῦ (δείχνοντάς του ἔτσι τήν ἀγάπη
του σ᾽ αὐτόν) τοῦ εἶπε αὐτόν τόν ἁπλό λόγο: «Πρόσεχε, ἀδελφέ μου». Καί ἀναχώρησε (Συναξ. Ἰανουαρ. ΚΣΤ´, σελ. 159-161)!
– Ἅγιος σέ μεγάλη ἡλικία ζοῦσε ἀσκητικά μέ καθημερινή θεία Λειτουργία: Ὁ ἅγιος Λεόντιος τοῦ Ἰβανόφσκ μετά τήν φυλάκισή του σέ ἡλικία ἑξήντα
ἕξι ἐτῶν ἀπό τούς διῶκτες τῆς πίστεως, διῆγε αὐστηρό ἀσκητικό βίο, τελοῦσε
καθημερινά ὅλες τίς ἀκολουθίες καί τήν Θεία Λειτουργία (Ἰανουαρ. ΚΖ´, σελ.
347).
– Τιμή σέ ἅγιο λείψανο καί θαυματουργία του: Τόν τέταρτο χρόνο τῆς πατριαρχείας του ὁ ἅγιος Πρόκλος ἔπεισε τόν αὐτοκράτορα Θεοδόσιο τό Μικρό νά
διατάξει τήν μετακομιδή τῶν λειψάνων τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου
ἀπό τά Κόμανα τῆς Καππαδοκίας στήν Βασιλεύουσα (438 π.Χ.). Τό λείψανο
τοῦ ἁγίου ὅμως δέν μετακινεῖτο, παρά τίς προσπάθειες τῶν στρατιωτῶν καί τῶν
ἀπεσταλμένων τοῦ αὐτοκράτορα. Αὐτό τό ἔκανε ὁ ἅγιος Ἰωάννης, γιατί ἤθελε
νά διδάξει ὅτι ἔπρεπε πρῶτα νά μετανοήσουν γιά τό ἁμάρτημα πού ἔγινε ἐναντίον
του. Ὁ αὐτοκράτορας Θεοδόσιος κατανοῶντας τό μήνυμα τοῦ ἁγίου ἔγραψε ἐπιστολή, διά τῆς ὁποίας ζητοῦσε ταπεινά συγγνώμη γιά τόν ἐναντίον του διωγμόν
ἐκ μέρους τοῦ πατέρα του Ἀρκαδίου καί τόν παρακαλοῦσε νά δεχθεῖ νά ἔλθει στήν
Βασιλεύουσα, γιά νά εὐφρανθοῦν οἱ καρδιές ὅλων. Μόλις ἄφησαν τήν ἐπιστολή
στό στῆθος τοῦ ἁγίου τό λείψανο μετακινήθηκε καί μεταφέρθηκε πανηγυρικά
στήν Κωνσταντινούπολη. Ἐνῶ διέσχιζαν τήν θάλασσα, μιά ξαφνική τρικυμία
προσάραξε τό αὐτοκρατορικό σκάφος πού μετέφερε τό τίμιο λείψανο στόν ἀγρό
τῆς χήρας Καλλιτρόπης, πού ἡ αὐτοκράτειρα Εὐδοξία εἶχε ἐπιδιώξει νά οἰκειοποιηθεῖ, γεγονός πού ἦταν ἡ ἀφορμή τῆς τελευταίας ἐξορίας τοῦ Χρυσοστόμου.
Ὁ ἀγρός ἐπεστράφη στήν χήρα καί ἡ θαλασσοταραχή κόπασε. Ὁ αὐτοκράτορας
Θεοδόσιος ὑποδέχθηκε τό λείψανο μέ ἐδαφιαία μετάνοια καί παρεκάλεσε τόν ἅγιο
νά συγχωρέσει τά ἁμαρτήματα τῶν γονέων, πού ἔπραξαν ἐναντίον του. Πρῶτον
ἔφεραν τό τίμιο λείψανο στόν ἱερό Ναό τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου Θωμᾶ, ὅπου ὁ αὐτοκράτορας παρεκέλεσε νά σταματήσουν καί σταμάτησαν οἱ δονήσεις πού γίνονταν
στόν τάφο τῆς μητέρας του ἐπί εἴκοσι πέντε χρόνια. Ἔπειτα μετέφεραν τό ἅγιο
λείψανο στόν Ναό τῆς ἁγίας Εἰρήνης, ὅπου ἔβαλαν τόν ἅγιο στό Σύνθρονο. «Ἀπόλαβε τόν θρόνο σου, ἅγιε», ἀναφωνοῦσε ὁ λαός. Ὅταν ἡ πανηγυρική πομπή
ἔφτασε στόν Ναό τῶν Ἁγίων ᾽Αποστόλων, τόπο ἐνταφιασμοῦ τῶν αὐτοκρατόρων
καί τῶν πατριαρχῶν, ἔβαλαν τό λείψανο τοῦ ἁγίου στό Σύνθρονο. Τότε ἀκούστηκε
ἡ φωνή του πού ἔλεγε: «Εἰρήνη πᾶσι»! (Ἰανουαρ. ΚΖ´, σελ. 342-343).
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– Ὡραία εἰκόνα μαρτυρίου: Ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος παριστάνει τόν ἑαυτό του σάν
καθαρό «σίτο Θεοῦ», πού θέλει νά τόν ἀλέσουν τά δόντια τῶν θηρίων, γιά νά γίνει
ἄρτος Θεοῦ (Ἰανουαρ. ΚΗ´, σελ. 265).
– Προσοχή στούς λόγους μας: Ὁ ὅσιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος δέν εἶπε ποτέ κακό
λόγο γιά κανένα, οὔτε εἶχε ξεφύγει ἀπό τό στόμα του μάταιη κουβέντα (Ἰανουαρ.
ΚΗ´, σελ. 349).
– Τό χάρισμα τῶν δακρύων: Ὁ ὅσιος Ἐφραίμ ὁ Σῦρος ἔλαβε ἀπό τόν Θεό
τό χάρισμα τῆς κατανύξεως καί τῶν ἀδιαλείπτων δακρύων σέ τέτοιο βαθμό, ὥστε
καταλαμβάνει στήν χορεία τῶν ἁγίων τήν προνομιακή θέση τοῦ «διδασκάλου τῆς
κατανύξεως». Τά μάτια του εἶχαν γίνει δύο ἀέναες πηγές δακρύων. Δεύτερο βάπτισμα δακρύων! Θρηνοῦσε ἀδιάκοπα τά ἁμαρτήματά του ἤ τά ἁμαρτήματα τῶν
ἄλλων. Ἀκόμη καί ὅταν ἀναλογιζόταν τά θαυμαστά πού ἔκανε ὁ Κύριος γιά μᾶς
καί τότε ἔχυνε δάκρυα, δάκρυα χαρᾶς. Διέκρινε κανείς στόν ὅσιο Ἐφραίμ ἕνα
θαυμαστό κύκλο, στόν ὁποῖο δέν μποροῦσες νά ξεχωρίσεις ἀρχή καί τέλος: Οἱ
στεναγμοί του γεννοῦσαν τά δάκρυα, τά δάκρυα γεννοῦσαν τήν προσευχή, ἡ προσευχή τό κήρυγμα, πού καί αὐτό ἀκόμη τό διέκοπτε νέος θρῆνος (Ἰανουαρ. ΚΗ´,
σελ. 349. 350).
– Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ ἔχει ἀγάπη γιά ὅλη τήν κτίση: Καρδία ἐλεήμων
εἶναι ἀγάπη γιά ὅλη τήν κτίση, γιά τούς ἀνθρώπους, γιά τά ὄρνεα, γιά τά ζῶα,
γιά τούς δαίμονες, καί γιά κάθε κτίσμα (Ἰανουαρ. ΚΗ´, σελ. 359).
– Ἡ δύναμη τῆς μετανοίας·σβύνει καί τά μεγαλύτερα ἁμαρτήματα: Ὁ
ὅσιος Ἰάκωβος ἐγκατέλειψε τά ἐγκόσμια καί ἐγκαταστάθηκε γιά δεκαπέντε χρόνια σέ μιά σπηλιά δίπλα σέ μιά κωμόπολη. Προόδευσε πολύ στήν ἄσκηση, τόσο
πολύ, ὥστε ἀξιώθηκε ἀπό τόν Θεό νά κάνει θαύματα: Ἔδιωχνε δαίμονες, γιάτρευε ἀσθένειες καί πολλές ἀνίατες ἀρρώστιες. Ἀπό τότε ἔγινε γνωστός καί ξακουστός σέ ὅλους. Πολλοί πήγαιναν στό κελλί του γιά νά ὠφεληθοῦν καί νά
θεραπευθοῦν. Πήγαιναν ὄχι μόνο εὐσεβεῖς, ἀλλά καί ἀσεβεῖς, τούς ὁποίους νουθετοῦσε μέ παραδείγματα ἀπό τήν Ἁγία Γραφή καί τούς ἔστρεφε στήν εὐσέβεια.
Καί ὅμως αὐτός ὁ μεγάλος ὅσιος καί θαυματουργός ἔπεσε στήν ἁμαρτία καί
διέπραξε καί μοιχεία καί φόνο, δεῖγμα αὐτό ὅτι καί αὐτοί πού ἔχουν μεγάλα μέτρα
ἀρετῆς πρέπει νά προσέχουν μήν πέσουν. Ὁ ἀσκητής ὅμως Ἰάκωβος μετενόησε
γιά τό ἁμάρτημά του καί ὁ Θεός τοῦ φανέρωσε ὅτι τόν συνεχώρησε, γιατί ἔχει
μεγάλη δύναμη ἡ μετάνοια. Ἀναφέρουμε ὅλο τό περιστατικό:
Μία κόρη, θυγατέρα ἑνός ἄρχοντα, δαιμονίστηκε. Μέ τό στόμα της φώναζε
τό δαιμόνιο καί καλοῦσε τόν Ἰάκωβο. Οἱ γονεῖς τοῦ κοριτσιοῦ τήν ἔφεραν σ᾽ αὐτόν
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μέ τήν θερμή παράκληση νά διώξει τό ἀκάθαρτο δαιμόνιο. Ὁ ὅσιος προσευχήθηκε
καί μόλις ἔβαλε τό χέρι του στό κεφάλι τῆς κόρης ὁ δαίμονας ἔφυγε ἀμέσως καί
αὐτή ἔγινε καλά. Οἱ γονεῖς της τότε, γιά νά ἀνταμείψουν τόν ὅσιο γι᾽ αὐτό τό
μεγάλο καλό πού τούς ἔκανε, ἔστειλαν σ᾽ αὐτόν τριακόσια χρυσά νομίσματα.
Αὐτός ὅμως δέν δεχόταν τά χρήματα καί ἔλεγε: «Τήν χάρη τοῦ Θεοῦ δέν πρέπει
κανείς νά τήν ἐκμεταλλεύεται». Οἱ ἀπεσταλμένοι τοῦ εἶπαν νά τά κρατήσει γιά
νά τά δώσει στούς φτωχούς, ἀλλά ὁ ὅσιος τούς ἀπάντησε: «Ἄς τά δώσουν στούς
φτωχούς ἐκεῖνοι πού τά κατέχουν».
Καί ἄλλα πολλά θαύματα ἔκανε ὁ ὅσιος Ἰάκωβος ὁ ἀσκητής μέ τήν προσευχή
του, μέ ἀποτέλεσμα νά δέχεται τίς τιμές καί τίς εὐχαριστίες τῶν ἀνθρώπων. Φοβήθηκε ὅμως μήπως πέσει στήν καινοδοξία καί χάσει τούς κόπους του. Ἔτσι
πῆγε σέ ἄλλο μέρος, σαράντα μίλια μακρυά, σέ ἕνα σπήλαιο καί κατοίκησε ἐκεῖ
γιά τριάντα χρόνια τρώγοντας μόνο ἄγρια χόρτα. Ἀλλά καί ἐκεῖ ἔγινε πολύ γνωστός καί πολλοί ἔρχονταν νά λάβουν τήν εὐλογία του.
Ὅμως, ἄν καί ἦταν ἄνθρωπος μέ τόσο μεγάλη ἁγιότητα, ἐπειδή ὑπερηφανεύθηκε, ἐγκαταλείφθηκε ἀπό τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ καί ἔπεσε σέ μεγάλη ἁμαρτία.
Τό ἐπέτρεψε δέ αὐτό ὁ Θεός γιά νά ταπεινωθεῖ καί νά σωθεῖ. Γιατί, ὅταν ὁ ἁμαρτωλός μετανοεῖ γιά τήν ἁμαρτία του καί κλαίει γι᾽ αὐτήν, ὁ Κύριος τόν εὐσπλαγχνίζεται καί τόν σώζει.
Μιά κόρη ἑνός πλουσίου δαιμονίστηκε καί τό δαιμόνιο πού εἶχε μέσα της φώναζε καί τῆς ἔλεγε: «Ἄν δέν μέ διατάξει ὁ Ἰάκωβος ὁ ἀσκητής, δέν θά βγῶ ποτέ
ἀπό μέσα σου». Πῆραν λοιπόν οἱ γονεῖς τήν δαιμονιζόμενη κόρη τους καί τήν
πῆγαν στόν Ἰάκωβο. Ἔπεσαν στά πόδια του καί τοῦ ζητοῦσαν νά τήν θεραπεύσει.
Τότε ὁ ἅγιος, ἀφοῦ προσευχήθηκε ἐπί πολλή ὥρα, φύσησε στό πρόσωπό της
λέγοντας: «Στό ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ βγές ἀπό τήν κόρη αὐτή, ἀκάθαρτε».
Ὁ δαίμονας ἔφυγε ἀμέσως ἀπό τήν κόρη σάν νά τόν κυνηγοῦσε φωτιά. Οἱ γονεῖς
της δόξασαν τόν Θεό γιά τό θαῦμα πού εἶδαν, ἀλλά ἐπειδή φοβήθηκαν μήπως
ἐπανέλθει τό δαιμόνιο σ᾽ αὐτήν, παρακάλεσαν τόν ὅσιο νά τήν κρατήσει μαζί του
ἀκόμη γιά λίγες ἡμέρες καί αὐτοί ἐπέστρεψαν στό σπίτι τους. Ἀλλά ὁ πονηρός,
μέ ἀφορμή πιθανόν τίς εὐλαβικές διαχύσεις τῆς νέας στό πρόσωπο τοῦ θεραπευτοῦ
της, ἄναψε στήν καρδιά τοῦ ἀσκητῆ μεγάλη σαρκική ἐπιθυμία, καί τόσο πολύ
τόν βασάνισε ἡ ἐπιθυμία αὐτή, ὥστε τόν ἔκανε νά πέσει στά γηρατειά του σέ
ἁμαρτία μέ τήν νέα γυναίκα. Στά νειᾶτα του εἶχε ξεφύγει τήν ἁμαρτία αὐτή καί
τήν διέπραξε τώρα σέ μεγάλη του προχωρημένη ἡλικία. Πρέπει νά ἦταν
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ἑβδομῆντα ἐτῶν. Ἀλλά καί τό ἀκόμη χειρότερο καί φοβερώτερο! Φοβούμενος
τώρα ὁ Ἰάκωβος μήπως φανερωθεῖ ἡ ἁμαρτία του καί διαπομπευθεῖ, φόνευσε
τήν κόρη καί πέταξε τό νεκρό της σῶμα στό ποτάμι πού ἔτρεχε ἐκεῖ κοντά.
Οἱ Συναξαριστές λέγουν πράγματι ὅτι τόν φόνο ὁ Ἰάκωβος τόν ἔκανε γιά νά μήν διαπομπευθεῖ ἡ
ἁμαρτία του μέ τήν νεάνιδα. Ἐπειδή βασανίσαμε τό συμβάν, νομίζουμε ὅτι ὁ ὅσιος φόνευσε τήν νεάνιδα
ἀπό ταραχή καί ἀγανάκτηση γι᾽ αὐτό πού συνέβηκε ἐξ αἰτίας της. Τό περιστατικό ἑρμηνεύεται ψυχολογικά. Σκεπτόμενος ὁ ἀσκητής αὐτό πού τοῦ συνέβηκε σέ προχωρημένη του μάλιστα ἡλικία καί πού
μ᾽ αὐτή του τήν ἁμαρτία παρέβηκε τόν ὅρκο τῆς ἀφιερώσεώς του στόν Θεό, ταράχθηκε καί ἔγινε «ὠκεανός» ἡ ψυχή του. Στήν κατάσταση αὐτή ἔχασε τήν κυριαρχία του καί ὅρμησε κατά τῆς νέας μέ ἀγανάκτηση ἐναντίον της, γιά τό ποῦ βρέθηκε αὐτή ἐκεῖ μακρυά στό ἀσκηταριό του καί ἔγινε ἀφορμή νά
τοῦ συμβεῖ τέτοιο κακό, χειρότερο ἀπό τόν ὁποῖο γι᾽ αὐτόν δέν ὑπῆρχε. Ἔτσι, μέ τέτοια ὁρμή καί βρασμό
ψυχῆς, ὅρμησε ἐναντίον της καί τήν ἔπνιξε.

Μετά ὅμως ἀπό τήν διάπραξη τῶν δύο αὐτῶν μεγάλων του ἁμαρτημάτων, τῆς
μοιχείας καί τοῦ φόνου, ὁ Ἰάκωβος ἦλθε στόν ἑαυτό του. Μπῆκε στό κελλί του
καί πέφτοντας στό χῶμα κτυποῦσε τό στῆθος του καί τό πρόσωπό του δυνατά
καί ἀπό τά μάτια του ἔτρεχαν πολλά καί καυτά δάκρυα. Ὁ διάβολος ὅμως τώρα,
βλέποντάς τον νά μετανοεῖ, ἔσπειρε στήν καρδιά του λογισμούς ἀπελπισίας καί
τοῦ ἔλεγε: «Μήν κοπιάζεις ἄδικα, γιατί δέν σώζεσαι». Σηκώθηκε λοιπόν ἀπό τό
ἔδαφος καί ἀναχώρησε ἀπό τήν ἔρημο πηγαίνοντας περίλυπος πρός τόν κόσμο.
Ἀλλά ὁ φιλάνθρωπος Θεός τοῦ ἔστειλε πάλι βοήθεια. Στόν δρόμο του συνάντησε
ἕναν ἅγιο Γέροντα, ὁ ὁποῖος ἀπό τό ταραγμένο ὕφος του κατάλαβε ὅτι εἶχε πέσει
σέ μεγάλο ἁμάρτημα καί τόν παρακάλεσε νά τοῦ τό ἐξομολογηθεῖ.
Τότε ὁ Ἰάκωβος μέ πολλά δάκρυα διηγήθηκε τήν ὑπόθεσή του ἀπό τήν ἀρχή.
Ὁ ἅγιος Γέροντας, πού ἦταν ἔμπειρος πνευματικός πατέρας, κατάλαβε τίς πανουργίες τοῦ δαίμονα καί εἶπε μέ ἀγάπη στόν Ἰάκωβο: «Μή λυπᾶσαι, ἀδελφέ
μου, μή λυπᾶσαι καί πέσεις στήν ἀπελπισία, γιατί ὑπάρχει μετάνοια. Ὁ Θεός
πού συνεχώρησε τόν Δαυΐδ, θά συγχωρέσει καί σένα, πού ἔκανες τά ἴδια ἁμαρτήματα μ᾽ αὐτόν. Καί ὁ Πέτρος ἁμάρτησε, ἀλλά μέ τήν μετάνοιά του ἔσβησε
τήν ἁμαρτία του καί ὁ Χριστός τόν ἔκανε ἀπόστολό Του».
Μέ αὐτά τά λόγια τοῦ φωτισμένου Γέροντα στηρίχθηκε ὁ θλιμμένος καί ἀπελπισμένος Ἰάκωβος καί συνέχισε ἔπειτα τόν δρόμο του. Περπατώντας βρῆκε ἕνα
μεγάλο τάφο σάν σπηλιά καί κλείστηκε σ᾽ αὐτόν γιά νά ξεπλύνει μέ τήν μετάνοια
τίς ἁμαρτίες του. Ἡ μετάνοιά του ἔγινε τόσο δεκτή ἀπό τόν Θεό, ὥστε κάποτε
πού ἡ περιοχή ὑπέφερε ἀπό μεγάλη ἀνομβρία, ὁ Θεός ἐμφανίστηκε σέ ὄνειρο στόν
Ἐπίσκοπο τοῦ τόπου καί τόν πρόσταξε νά καταφύγει στόν Ἰάκωβο, γιά νά προσευχηθεῖ νά σταματήσει ἡ ἀνομβρία. Ὁ Θεός μάλιστα φανέρωσε στόν Ἐπίσκοπο
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καί ποῦ ἦταν κλεισμένος ὁ Ἰάκωβος. Ὁ Ἐπίσκοπος τότε πῆγε μαζί μέ τόν λαό
στόν τάφο πού ἀσκεῖτο ὁ Ἰάκωβος καί τόν παρακάλεσαν νά προσευχηθεῖ γιά νά
βρέξει. Ὁ Θεός πράγματι ἄκουσε τήν προσευχή τοῦ Ἰακώβου καί ἡ βροχή ἔπεσε
πλούσια στήν γῆ. Αὐτό ἔδωσε θάρρος στόν Ἰάκωβο, γιατί πῆρε ἐλπίδες γιά τήν
σωτηρία του, καί πρόσθετε περισσότερες προσευχές στίς μέχρι τώρα προσευχές
του καί ἔκανε ἀκόμη μεγαλύτερη ἄσκηση. Ἔτσι, μέ αὐτήν τήν θεάρεστη μετάνοιά του, τελείωσε ὁ ὅσιος τήν ζωή του ἐν εἰρήνῃ σέ ἡλικία ἑβδομήντα πέντε
ἐτῶν, τήν 28η Ἰανουαρίου (βλ. Συναξ. ΝΑ Ἰανουαρ. ΚΗ´, σελ. 175-177.
Ὁμοίως βλ. Λέοντος Τολστόϊ, Ο ΠΑΤΕΡ ΣΕΡΓΙΟΣ, μετάφραση Ἀντωνίου
Ἐλευθεριάδη, Δρ. Φ.σε. 21-25).
Ὁ ὅσιος Ἰάκωβος ὁ ἀσκητής μοῦ εἶναι συμπαθής ἅγιος ἀπό ἐτῶν, ἀπό τότε πού ἀνέγνωσα τόν βίο
του. Γι᾽ αὐτό τοῦ ἀφιέρωσα ἕνα ἐκκλησάκι, ὡς ὑπόγειο, γιά νά μοῦ θυμίζει τόν τάφο του. Εἶναι ὁ
ὑπόγειος Ναός κάτω ἀπό τόν ὅσιο Δαυΐδ στήν Μάνδρα Ἀττικῆς, δίπλα ἀκριβῶς στόν τάφο τῆς μακαριστῆς Μητέρας μου. Οἱ θεῖες Λειτουργίες σ᾽ αὐτόν τόν ὑπόγειο Ναό τοῦ ὁσίου Ἰακώβου μοῦ ἦταν πολύ
θελκτικές.

Γ´
ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ
Σοφία πνευματική καί σοφία ψυχική (3,13-18)
1. Ὁ Ἀδελφόθεος στήν περικοπή μας ἐδῶ κάνει διάκριση δύο σοφιῶν: Τῆς σοφίας πού ἔχει ὁ ἀλαζονικός ἄνθρωπος, πού θέλει νά ἐπιδεικνύεται, καί τῆς σοφίας πού ἔχει ὁ συνετός πνευματικός ἄνθρωπος.
Λέγει στούς ἀναγνῶστες του: Ἄν κανείς ἀπό σᾶς λέγει ὅτι εἶναι σοφός καί ἐπιστήμονας, τότε εἶναι
πραγματικά σοφός, ὅταν ἡ σοφία του ἐκδηλώνεται μέ πραότητα καί ἀγάπη. Μέ «καλή ἀναστροφή»
(στίχ. 13). Ἄν ὅμως ἔχετε στήν καρδιά σας πικρόχολο φθόνο καί ἐρεστική διάθεση («ζῆλον πικρόν καί
ἐριθείαν»), πού εἶναι ἄκρως ἀντίθετα μέ τήν πραότητα καί τά ἔργα τῆς καλῆς ἀναστροφῆς (πού εἶπε
προηγουμένως), τότε μή καυχᾶσθε ψευδόμενοι σέ βάρος τῆς ἀλήθειας· γιατί ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ὁ πραγματικά σοφός ἐκφράζεται μέ πραότητα (στίχ. 14).
2. Ἡ σοφία πού ἐκδηλώνεται μέ πικρόχολο φθόνο καί ἐριστική διάθεση δέν προέρχεται ἀπό τόν Θεό,
δέν εἶναι ἡ σοφία τῆς πραότητας καί τῶν ἔργων (τῆς «καλῆς ἀναστροφῆς», στίχ. 13). Ἀλλά εἶναι μιά
σοφία πρῶτον μέν «ἐπίγειος»· σοφία δηλαδή φυσική, ἐνστικτώδης, πού τήν ἔχουν καί τά ζῶα (κτηνώδης), ἔπειτα δέ εἶναι καί «ψυχική», μιά σοφία δηλαδή προερχομένη ἀπό τήν νόηση καί τήν βούληση
τοῦ ἀθρώπου, πού ὅμως, ἐπειδή ἔχει «ζῆλο» καί «ἐριθεία» δέν εἶναι πνεματική, ἀλλά «δαιμονιώδης»
(στίχ. 15). Πραγματικά, ὅπου ὑπάρχει φθόνος καί ἐριστική διάθεση ἐκεῖ ὑπάρχει δαιμονική κατάσταση,
πού στήν συνέχεια ὁ Ἀδελφόθεος τό λέγει εὐγενικά «ἀκαταστασία καί πᾶν φαῦλον πρᾶγμα» (στίχ. 16).
3. Στό τέλος τῆς περικοπῆς μας (στίχ. 17) ὁ ἅγιος Ἰάκωβος δίνει τά χαρακτηριστικά τῆς «ἄνωθεν»,
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τῆς ἀπό τόν Θεό σοφίας. Εἶναι: (α) «Ἁγνή», γιατί δέν εἶναι μεμιγμένη μέ τά μιάσματα φθόνου, τοῦ
ἐγωισμοῦ καί τῶν ἄλλων παθῶν. (β) «Εἰρηνική», γιατί ἔχει εἰρήνη καί πραότητα καί ὄχι φθόνο καί
ὀργή ἡ καρδιά ἐκείνου πού ἔχει τήν σοφία αὐτή. (γ) «Ἐπιεικής», γιατί γνωρίζει νά ὑποχωρεῖ καί ἔτσι
δέν προκαλεῖ ταραχές. (δ) «Εὐπειθής», γιατί ὁ ἔχων τήν «ἄνωθεν» σοφία δέν ἔχει ἰσχυρογνωμοσύνη,
ἀλλά πείθεται καί ὑποτάσσεται. (ε) «Μεστή ἐλέους καί καρπῶν ἀγαθῶν». Δηλαδή, ἔχει ἀγάπη καί
συγκατάβαση στίς ἀτέλειες καί ἀδυναμίες καί τά ἁμαρτήματα τῶν ἄλλων καί εἶναι γεμάτη ἀπό καλά
ἔργα ἀγάπης. (ς) «Ἀδιάκριτος», δέν κάνει διακρίσεις, ἔχει ἴση ἀγάπη καί ἐκτίμηση σέ ὅλους. (ζ) «Ἀνυπόκριτος». Δέν προσποιεῖται, δέν ἐκφράζεται ὑποκριτικά.
4. Μέ λίγα λόγια ἡ «ἄνωθεν» σοφία ἔχει ὅλες τίς ἀρετές, πού ἐκφράζονται γενικά μέ τήν λέξη «δικαιοσύνη». Γι᾽ αὐτό καί λέει τελευταῖα ὁ Ἀδελφόθεος ὅτι ἡ δικαιοσύνη («καρπός δικαιοσύνης»), δηλαδή,
ὅλα τά γνωρίσματα τῆς «ἄνωθεν» σοφίας, ἀποκτοῦνται ἀπό αὐτούς («σπείρεται») πού εἶναι πάντοτε
εἰρηνικοί («ἐν εἰρήνῃ τοῖς ποιοῦσιν εἰρήνη», στίχ. 18), πού δέν ἔχουν μέσα τους φθόνο καί ἐριστική διάθεση (βλ. στίχ. 14).

3,13Τίς σοφὸς καὶ ἐπιστήμων ἐν ὑμῖν; δειξάτω ἐκ τῆς καλῆς ἀναστροφῆς τὰ
ἔργα αὐτοῦ ἐν πραΰτητι σοφίας. 14Εἰ δὲ ζῆλον πικρὸν ἔχετε καὶ ἐριθείαν ἐν τῇ
καρδίᾳ ὑμῶν, μὴ κατακαυχᾶσθε καὶ ψεύδεσθε κατὰ τῆς ἀληθείας. 15Οὐκ ἔστιν
αὕτη ἡ σοφία ἄνωθεν κατερχομένη, ἀλλ’ ἐπίγειος, ψυχική, δαιμονιώδης. 16Ὅπου
γὰρ ζῆλος καὶ ἐριθεία, ἐκεῖ ἀκαταστασία καὶ πᾶν φαῦλον πρᾶγμα. 17Ἡ δὲ ἄνωθεν σοφία πρῶτον μὲν ἁγνή ἐστιν, ἔπειτα εἰρηνική, ἐπιεικής, εὐπειθής, μεστὴ
ἐλέους καὶ καρπῶν ἀγαθῶν, ἀδιάκριτος καὶ ἀνυπόκριτος. 18Καρπὸς δὲ τῆς δικαιοσύνης ἐν εἰρήνῃ σπείρεται τοῖς ποιοῦσιν εἰρήνην.

3,13Ποιός ἀπό σᾶς εἶναι σοφός καί ἐπιστήμονας; Ἄς δείξει μέ τήν καλή του διαγωγή
τά ἔργα του μέ πραότητα, ἡ ὁποία προέρχεται ἀπό τήν σοφία. 14Ἄν ὅμως ἔχετε πικρό
φθόνο καί ἐριστική διάθεση στήν καρδιά σας, μήν ὑπερηφανεύεστε καί μήν λέτε ψέμα
ἐνάντια πρός τήν ἀλήθεια. 15Αὐτή ἡ σοφία δέν ἔρχεται ἀπό τόν οὐρανό, ἀλλά εἶναι
γήινη, σαρκική, δαιμονική. 16Ὅπου ὑπάρχει φθόνος καί ἐριστική διάθεση, ἐκεῖ εἶναι
ἀκαταστασία καί κάθε φαῦλο πρᾶγμα. 17Ἀντίθετα, ἡ σοφία, ἡ ὁποία κατέρχεται ἀπό
τόν οὐρανό, πρῶτα μέν εἶναι ἁγνή, ἔπειτα εἶναι εἰρηνική, ἐπιεικής, δέν ἔχει πεῖσμα,
γεμάτη ἀπό ἀγάπη καί καλά ἔργα, ἀμερόληπτη καί εἰλικρινής. 18Ὁ καρπός λοιπόν
τῆς ἁγιότητας σπέρνεται εἰρηνικά ἀπό τούς εἰρηνικούς.

(Δέν παραθέτουμε ἐδῶ τόν σχολιασμό τῶν στίχων, ὁ ὁποῖος
θά παρατεθεῖ στήν ἔκδοση τοῦ ὑπομνήματος στήν Ἐπιστολή)
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