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( Ἅγηνο Δζηάζηνο)
ΠΖΚΔΗΝ ΔΞΑΦΖΠ
Πήκεξα ζά ἀθνύζνπκε κηά ἀιεζηλή ἱζηνξία γεκάηε πεξηπέηεηεο. Δἶλαη ἡ ἱζηνξία κηᾶο νἰθνγέλεηαο πνύ
ἀγάπεζε πνιύ ηό Σξηζηό. Ξέξαζαλ πνιιέο δύζθνιεο ζηηγκέο ὅκσο πνηέ δέλ ἔραζαλ ηήλ πίζηε ηνπο. Δἶλαη ἡ
νἰθνγέλεηα ηνῦ Ἁγίνπ Δζηαζίνπ.
ΓΗΖΓΖΠΖ
Θά πᾶκε ινηπόλ ζηήλ μαθνπζηή Οώκε, ηήλ πξσηεύνπζα ηῆο Οσκατθῆο αηνθξαηνξίαο. Δἶλαη κηά πόιε
γεκάηε εἰδσινιαηξηθνύο λανύο θαί ἀγάικαηα ςεύηηθσλ ζεῶλ. Θη ὅκσο, κέζα ζ’ αηό ηό ἄζρεκν πεξηβάιινλ
δνῦζε ἕλαο γελλαῖνο θαί ἐλάξεηνο ζηξαηεγόο. Ρό ὄλνκά ηνπ ἦηαλ Ξιαθίδαο. Ἦηαλ εἰδσινιάηξεο, ἀιιά
δηέθεξε ἀπό ηνύο ζθιεξνύο ζπκπαηξηῶηεο ηνπ. Ἦηαλ δίθαηνο θαί ὀλνκαζηόο γηά ηίο ἐιεεκνζύλεο πνύ ἔθαλε.
Θη ἐπεηδή εἶρε θαιή δηάζεζε ὁ Ἅγηνο Θεόο δέλ ηόλ ἄθεζε. Ρνῦ ἀπνθαιύθζεθε κέ ζαπκαζηό ηξόπν.
Κηά κέξα ἐλῶ θπλεγνῦζε ζηό δάζνο εἶδε κπξνζηά ηνπ ἕλα παλέκνξθν ἐιάθη. Θέιεζε ηόηε λά ηό
πηάζεη. Ὅκσο ηό ἐιάθη ἄξρηζε λά ηξέρεη πνιύ γξήγνξα. Ρά βέιε ηνῦ Ξιαθίδα δέλ κπνξνῦζαλ λά ηό
πεηύρνπλ. Μαθληθά ὅκσο ηό ἐιάθη ζηακάηεζε θαί ἔγηλε θάηη ζαπκαζηό. Ἀλάκεζα ζηά θέξαηά ηνπ
ἐκθαλίζηεθε ἕλαο ιακπξόο ζηαπξόο. Ἀθηηλνβνινῦζε ηόζν πνιύ πνύ ὁ ζηξαηεγόο ἔπεζε ἀπό ηό ἄινγό ηνπ.
Ρόηε ἄθνπζε κηά θσλή λά ηνῦ ιέεη: «Ξιαθίδα, ηί κέ δηώθεηο; γώ εἶκαη ὁ Ἰεζνῦο Σξηζηόο, ηόλ ὁπνῖνλ ἐζύ
ρσξίο λά γλσξίδεηο, ιαηξεύεηο κέ ηά ἀγαζά ζνπ ἔξγα. Ἦξζα ζηή γῆ κέ κνξθή ἀλζξώπνπ γηά λά ζώζσ ηό
ἀλζξώπηλν γέλνο θαί ζήκεξα ζνῦ ἐκθαλίζηεθα γηά λά ζέ ζπιιάβσ ζηά δίρηπα ηῆο θηιαλζξσπίαο κνπ».
 Ξιαθίδαο ἀπό ηό θόβν ἔκεηλε ἀλαίζζεηνο. Ὅηαλ ζπλῆιζε ὁ Θύξηνο ηνῦ μαλαεκθαλίζηεθε θαί ηνῦ
εἶπε ηά ἴδηα ιόγηα.
Ἔηζη ινηπόλ ὁ Ξιαθίδαο πίζηεπζε ζηό Σξηζηό θαί βαπηίζηεθε αηόο θαί ἡ νἰθνγέλεηά ηνπ.
Κεηνλνκάζζεθε θαί πῆξε ηό ὄλνκα Δζηάζηνο, ἡ γπλαίθα ηνπ ἀπό Ραηηαλή ὀλνκάζζεθε Θενπίζηε θαί ηά
κηθξά ηνπ ἀγνξάθηα Ἀγάπηνο θαί Θεόπηζηνο. Ὅινη ἦηαλ πηά κηά ρξηζηηαληθή νἰθνγέλεηα θαί ἀγσλίδνληαλ λά
δνῦλ ζύκθσλα κέ ηό ζέιεκα ηνῦ Θενῦ.
Ἄξρηζαλ ὅκσο νἱ πεξηπέηεηεο. Ἀληίπαινη ηνῦ Δζηάζηνπ ἀλέθεξαλ ζηόλ αηνθξάηνξα πώο εἶλαη
Σξηζηηαλόο.  αηνθξάηνξαο Ρξαταλόο, ἄλ θαί ἀγαπνῦζε ηό γελλαῖν ζηξαηεγό, δέλ κπνξνῦζε λά ἀλερζεῖ
ἕλαλ Σξηζηηαλό ζηό ζηξαηό ηνπ. Ρνῦ δήηεζε λ’ ἀξλεζεῖ ηό Σξηζηό θαί λά ζπζηάζεη ζηά εἴδσια.  Δζηάζηνο
ὅκσο ἡξστθά ὁκνιόγεζε ηήλ πίζηε ηνπ.  αηνθξάηνξαο ινηπόλ πῆξε ὅιε ηνπ ηήλ πεξηνπζία θαί ηόλ
ἐμόξηζε.
Ἔηζη ἡ νἰθνγέλεηα ἄξρηζε ηήλ πεξηπιάλεζε ζέ ηόπνπο καθξηλνύο. Κέ πινῖν θζάζαλ ζηήλ Αἴγππην.
Ὅκσο ὁ θαπεηάληνο ἦηαλ ἄλζξσπνο βάξβαξνο θαί ζθιεξόο θαί κέ ηήλ πξόθαζε ὅηη δέλ ηνῦ πιήξσζαλ ὅζα
εἶραλ ζπκθσλήζεη θξάηεζε γηά ζθιάβα ηνπ ηή Θενπίζηε.
 Δζηάζηνο πηθξακέλνο, ἀιιά ρσξίο λά ράλεη ηήλ ἐκπηζηνζύλε ηνπ ζηό Θεό ζπλέρηζε ηήλ πνξεία κέ
ηά δπό ηνπ παηδηά. Ξεξπαηνῦζαλ κέξεο ὁιόθιεξεο κέ ἐιάρηζην θαγεηό θαί λεξό. Θάπνηα ζηηγκή ἔθζαζαλ ζ’
ἕλαλ ὁξκεηηθό πνηακό. Θαζώο πξνζπαζνῦζαλ λά ηόλ πεξάζνπλ ὅκσο ἕλα ιηνληάξη θη ἕλαο ιύθνο ἁξπάδνπλ
ηά δπό παηδηά θαί ηά ὁδεγνῦλ ζέ ἐληειῶο δηαθνξεηηθέο θαηεπζύλζεηο. Ἔκεηλε ἔηζη ὁ Δζηάζηνο ὁινκόλαρνο,
ζιηκκέλνο ἀιιά κέ ζηαζεξή ηήλ ἐιπίδα ηνπ ζηό ἔιενο ηνῦ Θενῦ. Ππλέρηζε ηήλ πεξηπιάλεζή ηνπ ὥζπνπ
ἔθζαζε ζηήλ πόιε Βάδηζζν. θεῖ ἄξρηζε λά δνπιεύεη ζάλ ἀγξνθύιαθαο θαί ἔκεηλε γηά πεξίπνπ 15 ρξόληα.
Ρά ρξόληα πέξαζαλ. Ἀιιά ἡ πξόλνηα ηνῦ Θενῦ δέλ ἐγθαηέιεηςε ηόλ Δζηάζην. Θαί ἦξζε ἡ ζηηγκή πνύ
ζ’ ἄιιαδε ηή δσή ηνπ. Ρόλ θαηξό ἐθεῖλν νἱ βάξβαξνη, ζηνύο ὁπνίνπο εἶραλ πνπιήζεη δνύιε ηή Θενπίζηε,
ἐπαλαζηάηεζαλ. Νἱ Οσκαῖνη ἔπξεπε λά πλίμνπλ ηήλ ἐπαλάζηαζε. Κόλν ὁ Ξιαθίδαο κπνξνῦζε λά ηνύο
ἀληηκεησπίζεη. Ρόλ ἀλαδήηεζαλ ινηπόλ, ηόλ βξῆθαλ θαί ἀθνῦ ηνῦ ἀπέδσζαλ ὅινπο ηνύο παιηνύο ηνπ ηίηινπο
ηόλ ηνπνζέηεζαλ ἐπηθεθαιῆο ηῶλ ξσκατθῶλ ζηξαηεπκάησλ.
πεηδή ὅκσο ὁ ζηξαηόο ἦηαλ ιίγνο δηέηαμαλ γεληθή ζηξαηνινγία. Θαηαηάρζεθαλ ζηό ζηξαηό θαί ηά
παηδηά ηνῦ Δζηαζίνπ, ηά ὁπνῖα εἶραλ ζσζεῖ ἀπό θάπνηνπο βνζθνύο.  Δζηάζηνο θάπνηα ζηηγκή ηνύο εἶδε θαί
ρσξίο λά ηνύο ἀλαγλσξίζεη, ἐπεηδή ζαύκαζε ηό παξάζηεκά ηνπο ηνύο πῆξε ἀθνινύζνπο ηνπ.
 ἀγαζόο Θεόο ἔθεξε ἔηζη ηά πξάγκαηα ὥζηε θαηά ηόλ πόιεκν ὁ ζηξαηόο ηνῦ Δζηαζίνπ λά
θαηαιάβεη ηήλ πόιε πνύ δνῦζε ἡ Θενπίζηε. Κάιηζηα, ἀπό ζεία πξόλνηα ἔζηεζε ηή ζθελή ηνπ ζηόλ θῆπν ηνῦ
ζπηηηνῦ πνύ δνῦζε ἐθείλε. Ἔηζη ἔγηλε ηό ζαῦκα ηνῦ Θενῦ…
Κηά κέξα ηά παηδηά ζπδεηνῦζαλ γηά ηίο ἀλακλήζεηο ηῆο παηδηθῆο ηνπο ἡιηθίαο. Ρόηε ἀλαγλώξηζαλ ὁ
ἕλαο ηόλ ἄιιν (θαί κεηαμύ ηνπο εἶραλ ρσξηζζεῖ). Ρνύο ἄθνπζε ὅκσο λά κηινῦλ ἡ Θενπίζηε θαί θαηάιαβε πώο

εἶλαη ηά παηδηά ηεο. Ιίγν πηό κεηά ζπλνκηιώληαο κέ ηό ζηξαηεγό ἀλαγλώξηζε ζηό πξόζσπό ηνπ ηό ζύδπγό
ηεο. Ρά κέιε ηῆο νἰθνγέλεηαο βξέζεθαλ πάιη ὅινη καδί. Ξόζε ραξά θαί ζπγθίλεζε δνθηκάδνπλ κέζα ηνπο!
 πόιεκνο ηέιεησζε ληθεθόξνο γηά ηνύο Οσκαίνπο θαί ἡ νἰθνγέλεηα ἐπέζηξεςε ζηή Οώκε. Ρνύο
πνδέρνληαη κέ ηηκέο θαί δεησθξαπγέο. Νἱ ραξέο ὅκσο γξήγνξα πεξλνῦλ.  λένο αηνθξάηνξαο Ἀδξηαλόο
θαιεῖ ἀκέζσο ηόλ Δζηάζην λά ζπζηάζεη ζηά εἴδσια ὡο ἔλδεημε εγλσκνζύλεο.  ζαξξαιένο ὅκσο
ζηξαηεγόο ζηέθεηαη ἀιύγηζηνο ζηήλ πίζηε ηνῦ Σξηζηνῦ. Ἀξλεῖηαη γηά ἄιιε κηά θνξά ηνύο ςεύηηθνπο ζενύο
θαί ὁκνινγεῖ ηήλ πίζηε ηνπ ζηόλ Ἕλα θαί Ἀιεζηλό Θεό.
 αηνθξάηνξαο ἐμνξγίζηεθε. «Πηά ιηνληάξηα!» θσλάδεη. Ρόηε ὅιε καδί ἡ νἰθνγέλεηα ξίρζεθαλ ζηό
ζηάδην. μαπνιύζεθε πάλσ ηνπο ἕλα πειώξην ιηνληάξη πνύ νὔηε θἄλ ηνύο ἄγγημε. ξγηζκέλνο ὁ
αηνθξάηνξαο δίλεη ἐληνιή θαί ηνύο θιείλνπλ ζ’ ἕλα ράιθηλν ὁκνίσκα βνδηνῦ. θεῖ παξέδσζαλ ηίο ςπρέο
ηνπο ρσξίο ὅκσο λά θαεῖ νὔηε κηά ηξίρα ηῆο θεθαιῆο ηνπο. Ρά ζώκαηά ηνπο ἦηαλ ἀλέπαθα ἀπό ηή θσηηά! Νἱ
Σξηζηηαλνί κπόξεζαλ λά ηά πάξνπλ θξπθά θαί λά ηά ἐληαθηάζνπλ κέ ηηκέο. Ἡ κλήκε ηνπο ηηκᾶηαη θάζε ρξόλν
ζηίο 20 Πεπηεκβξίνπ.
ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ
Θπκᾶζηε λά κνῦ πεῖηε πῶο ἔγηλε ὁ Ξιαθίδαο Σξηζηηαλόο; (κηά κέξα εἶδε ἐιάθη …)
Γηαηί ηόλ ἐμόξηζαλ; (γηαηί ἀξλήζεθε λά ζπζηάζεη ζηά εἴδσια)
Ρί ἔπαζε ἡ Θενπίζηε; (ηήλ πῆξε ζθιάβα ὁ θαπεηάληνο)
Κεηά ἀπ’ αηό πνηά λέα ζιίςε πεξίκελε ηόλ Δζηάζην; (ἔραζε θαί ηά δπό ηνπ παηδηά, ηόλ Ἀγάπην θαί ηό
Θεόπηζην)
Ξῶο ἀληηκεηώπηζε ὅιεο αηέο ηίο δπζθνιίεο; (κέ πίζηε ζηό ἔιενο θαί ζηήλ ἀγάπε ηνῦ Σξηζηνῦ)
Θαί πῶο μαλαβξέζεθε ὅιε καδί ἡ νἰθνγέλεηα; (νἱ Οσκαῖνη πνιεκνῦζαλ ἐλαληίνλ ἑλόο βάξβαξνπ ιανῦ…)
Ξνηό ἦηαλ ηό ηέινο ηνπο; (καξηύξεζαλ γηά ηήλ ἀγάπε ηνῦ Σξηζηνῦ)
ΔΦΑΟΚΝΓΖ
Ἡ ἁγία νἰθνγέλεηα πνύ εἴδακε πέξαζε πνιιέο δπζθνιίεο. Νὔηε ζηηγκή ὅκσο δέ ιύγηζαλ, ἀιιά εἶραλ
ζηαζεξή ηήλ ἐιπίδα ηνπο ζηό Σξηζηό. Ἡ νἰθνγέλεηά ηνπο εἶρε ηήλ εινγία ηνῦ Θενῦ γη’ αηό θαί ὅια ηά
ἐκπόδηα μεπεξάζηεθαλ.
Ξῶο ζά κπνξέζνπκε θη ἐκεῖο λά ’ρνπκε ηό Σξηζηό ζηήλ νἰθνγέλεηά καο;
1. Ξξῶη’ ἀπ’ ὅια κέ ηήλ ἐλάξεηε ζπκπεξηθνξά καο. Ὄρη ηζαθσκνί, γξίληεο, πεξβνιηθέο ἀπαηηήζεηο
πνύ δηώρλνπλ ηήλ ἀγάπε θαί ηή ράξε ηνῦ Θενῦ.
2. Λά ζπκκεηέρνπκε ὅινη καδί ζηή δσή ηῆο ἐθθιεζίαο. Ξόζν ὄκνξθν εἶλαη ὅια ηά κέιε ηῆο ἐθθιεζίαο
λά ἐθθιεζηάδνληαη καδί! Ξόζε ραξά θαί εινγία ηνύο γεκίδεη! Ἀιιά θαί ὅηαλ ὅιε ἡ νἰθνγέλεηα πεγαίλεη ηαθηηθά
ζηόλ πλεπκαηηθό! Ἤ ὅηαλ ὅινη πξνζέξρνληαη ζηό Ξνηήξην ηῆο Εσῆο… θαηνηθεῖ κέζα ζηόλ θαζέλα ὁ Σξηζηόο,
ἀιιά θαί βξίζθεηαη ἀλάκεζα ζηήλ νἰθνγέλεηα θαί ηνύο ἑλώλεη θαί κεηαμύ ηνπο.
3. Λά πξνζεπρόκαζηε ζεξκά ζηό Θεό γηά ηήλ νἰθνγέλεηά καο, γηά ηνύο γνλεῖο θαί η΄ἀδέξθηα καο, γηά
ὅια ηά ζέκαηα πνύ πξνθύπηνπλ. Ἡ πξνζεπρή λά εἶλαη ηό θαηαθύγηό καο.
ΠΛΘΖΚΑ
Ἡ νἰθνγέλεηά καο πάληα θάησ ἀπό ηήλ εινγία ηνῦ Θενῦ.

