
παιδευτικές ἀσκήσεις

Σέ κάποια παλαιά  εἰκόνα τοῦ ἁγίου Συμεών τοῦ Στυλίτη (1 Σεπτ.) ἐμφανίζεται ὁ ἅγιος
πάνω στόν στύλο ...βγάζοντας τό ἕνα πόδι ἔξω!

Στήν πραγματικότητα εἶναι ἀπίθανο νά εἶχε ἐξορύξει τόν στύλο ὁ ἅγιος μόνο καί μόνο
γιά νά βγάλει τό πόδι του. Ὁ ἁγιογράφος θέλησε προφανῶς νά μεταδώσει ἐποπτικά  κάτι
πού συνέβη στόν ἅγιο. Ποιό εἶναι αὐτό;

Τό διηγόταν ὁ ἴδιος ὁ ἅγιος. Ὅταν ἦταν μικρός εἶχε δεῖ σέ
κάποιο θάμνο μιά φωλιά πουλιῶν. Τήν κλώτσησε κι αὐτό
χρόνια μετά τοῦ δημιούργησε πρόβλημα στό αὐτουργό δεξί
πόδι.

Σάπισε τό πόδι του μέχρι πού ἐμφανίστηκαν σκουλήκια σ’
αὐτό. Πονοῦσε μέχρι τέλους τῆς ζωῆς  του. Καθώς ἔβοσκα τά
πρόβατα τοῦ πατέρα μου, ἔλεγε, μέ τό πόδι μου χάλασα μιά
φωλιά πουλιῶν, καί δίκαια τώρα ὑποφέρω, γιά νά βρῶ
ἀνάπαυση ἐκεῖ μέ τό ἔλεος  τοῦ Θεοῦ.

Ὑπάρχουν πράγματα πού τά θεωροῦμε – γιατί ἔτσι μοιάζουν – ὅτι εἶναι τιμωρία  ἀπό τόν
Θεό. «Γιά νά βρῶ ἀνάπαυση», λέει ἐδῶ ὁ ἅγιος. Γιά νά μή τόν συνοδεύουν οἱ τύψεις καί
τόν βασανίζουν στήν ἄλλη ζωή.

Ὁ ἀπόστολος Θωμᾶς, πού ἀμφέβαλλε ἄν ὁ Χριστός ἀναστήθηκε (κι ἤθελε νά ἐλέγξει μέ
τό δάχτυλό του τήν πλευρά τοῦ Ἰησοῦ)1, μαρτύρησε μέ ...λογχισμό στό πλευρό!2  Γιά νά
μή μείνουν στή συνείδησή του ὑπολείματα ἀπό τήν ἀπροθυμία του νά πιστέψει.

1 Ἰω. 20:25, «Ἐάν δέν δῶ στά χέρια του τό σημάδι ἀπό τά καρφιά καί δέν βάλω τό δάκτυλό μου
στό σημάδι ἀπό τά καρφιά καί δέν βάλω τό χέρι μου στήν πλευρά του, δέν θά πιστέψω».

2 Νέος Συναξαριστής 10, 76: Ὁ ἡγεμόνας «διέταξε νά συλλάβουν τόν Θωμᾶ καί ἔστειλε πέντε
στρατιῶτες νά τόν πάρουν καί νά τόν ὁδηγήσουν ἔξω ἀπό τήν πόλη ὅπου καί τόν θανάτωσαν
τρυπώντας τον μέ λόγχες»! Τό Δοξαστικό τῶν Αἴνων στή μνήμη τοῦ ἀποστόλου (6 Ὀκτ.)
ἀναφέρει αὐτή τή λεπτομέρεια: «...τοῦ Χριστοῦ τὰ πάθη ἐκμιμούμενος, τὴν πλευρὰν
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Κάποια παλαιά, δυτική ἁγία, ἡ Ἐθελδρέδα 3 ὑπέφερε στά τελευταῖα  της ἀπό εἶδος
καρκίνου στό λαιμό. Δέν θέλησε νά δεχτεῖ θεραπευτική  ἀγωγή. Γνώριζε καλά πώς ἡ
ἀσθένεια καί ὁ πόνος εἶναι ἡ καλύτερη ...θεραπευτική  ἀγωγή. Ἐξηγοῦσε  στούς γιατρούς
πού μέ τήν τέχνη τους γύρευαν μᾶλλον νά τῆς  ...στερήσουν τήν ἀνταμοιβή:

«Καταλαβαίνω πολύ καλά  ὅτι μοῦ ἀξίζει αὐτή ἡ ὀδυνηρή πάθηση στό λαιμό μου, στόν
ὁποῖο θυμᾶμαι καλά πώς, ὅταν ἤμουν κοπέλλα, συνήθιζα νά φοράω τό ἄχρηστο βάρος
τῶν χρυσαφικῶν. Καί πιστεύω  πώς ὁ Θεός  στήν ἀγαθότητά Του ἐπιθυμεῖ  νά ὑπομείνω
αὐτό τόν πόνο στό λαιμό μου ὥστε νά ἀπαλλαγῶ ἀπό τήν ἐνοχή τῆς ἄχρηστης
ματαιότητάς μου. Ἔχω λοιπόν τώρα αὐτό τό καρκίνωμα νά μέ καίει στό λαιμό μου στή
θέση τῶν χρυσαφικῶν καί  τῶν κοσμημάτων ».4

Ὁ ἅγιος Ἰσίδωρος ὁ Πηλουσιώτης λέει πώς τά ἁμαρτήματά μας, ἄν μείνουν ἀθεράπευτα,
θά μᾶς συνοδεύουν πάντοτε, «θά μᾶς ἀκολουθοῦν σάν σκιές» στήν ἄλλη ζωή.5

Ὁ Θεός μᾶς ἀγαπᾶ! Δέν θέλει νά φύγουμε ἀπ’ αὐτό τόν μάταιο βίο παίρνοντας μαζί μας
μνῆμες ἀμφιβολίας, κηλίδες , ὑπολείμματα πού μπορεῖ νά μᾶς ἐνοχλοῦν  αἰώνια.

ἑλογχεύθης, καὶ ἐν τῷ γνόφω εἰσδύς της ἀφθαρσίας, αὐτὸν ἱκέτευε, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς
ἡμῶν».

3 Ἡ μνήμη της ἑορτάζεται στίς 23 Ἰουνίου (+679). Ἀγγλίδα Πριγκίπισσα, θυγατέρα τοῦ Βασιλιά
τῆς Ἀνατολικῆς Ἀγγλίας. Νυμφεύθηκε, ἀλλά διατήρησε τόν γάμο της ἁγνό καί ἔτσι στίς
συναξαριακές πηγές μνημονεύεται ὡς παρθένος. Κοιμήθηκε σέ ἡλικία 49 ἐτῶν, ἐνῶ τό λείψανό
της, 22 χρόνια μετά τήν κοίμησή της, ἀνακομίσθηκε ἀδιάφθορο.

4 Bede, History of the English Church and People, ch. iv 19.

5 ΕΠΕ 1, 315.
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