Ἅγιοσ Νέςτορασ

π. Βαςιλείου Ι. Καλλιακμάνη
α) Ἡ μακθτεία ςὲ ἱκανὸ διδάςκαλο καὶ ἔμπειρο πνευματικὸ πατζρα κεωρεῖται
ἀπαραίτθτθ γιὰ ὅποιον κζλει νὰ μυθκεῖ ςτὴ χριςτιανικὴ ηωι. Αὐτὴ δὲν μεταδίδεται
ἁπλῶσ μὲ λόγουσ καὶ βιβλία.
Μεταγγίηεται διὰ τοῦ παραδείγματοσ. Στὸ Συναξάρι τοῦ Ἁγίου Δθμθτρίου
ἀναφζρεται ὅτι αὐτὸσ καταγόταν «ἀπὸ τὴν πόλιν Θεςςαλονίκθν, εὐςεβὴσ ὧν
ἄνωκεν ἀπὸ τοὺσ γονεῖσ του καὶ διδάςκαλοσ τῆσ εἰσ τὸν Χριςτὸν πίςτεωσ».
Παράλλθλα ἦταν ςτρατθγὸσ τῶν ρωμαϊκῶν ςτρατευμάτων τῆσ Θεςςαλίασ καὶ
ἀνκφπατοσ Ἑλλάδοσ. Αὐτὸ ὅμωσ δὲν τὸν ἐμπόδιςε νὰ καλλιεργεῖ τὴν χριςτιανικὴ
εὐςζβεια καὶ νὰ μυςταγωγεῖ πολλοὺσ μακθτὲσ ςτὴν εὐαγγελικὴ ἀλικεια.
β) Ἐκεῖνοσ ποὺ ἐμπνζεται ἀπὸ τὸ ἀναςτάςιμο κιρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου δὲν τὸ κρατᾶ
μόνο γιὰ τὸν ἑαυτό του· ἐπικυμεῖ νὰ τὸ μεταδϊςει καὶ ςτοὺσ ἄλλουσ. Ἐκεῖνοσ ποὺ
ὑφίςταται τὴν «πνευματικὴ ἀλλοίωςθ», τὴν «εὐπρεπεςτάτθν», ὅπωσ διδάςκουν τὰ
λειτουργικὰ κείμενα, κζλει νὰ μυθκοῦν καὶ ἄλλοι ςτὴ ηωὴ τοῦ Πνεφματοσ. Μεταξὺ
τῶν μακθτῶν τοῦ Ἁγίου Δθμθτρίου διακρίκθκε ὁ Ἅγιοσ Νζςτορασ, ποὺ ἡ Ἐκκλθςία
τιμᾶ ςτὶσ 27 Ὀκτωβρίου.
γ) Ἡ γνωςτοποίθςθ ὅτι ὁ Δθμιτριοσ ὄχι μόνο ἦταν χριςτιανόσ, ἀλλὰ δίδαςκε τὴν
πίςτθ ςὲ κφκλο μακθτῶν, εἶχε ὡσ ἀποτζλεςμα τὴν κακαίρεςι του ἀπὸ τὸ
ςτρατιωτικὸ ἀξίωμα καὶ τὴ φυλάκιςι του. Ὁ καίςαρασ Γαλζριοσ ἦταν ἰδιαίτερα
αὐςτθρὸσ μὲ τὸν νεαρὸ ἀξιωματικό. Ἐπιπλζον, κζλοντασ νὰ ἑορτάςει τὴ νίκθ τοῦ
κατὰ τῶν Σκυκῶν, ὀργάνωςε μονομαχίεσ ςτὸ ςτάδιο τῆσ Θεςςαλονίκθσ, ὅπου ὁ
γιγαντόςωμοσ Λυαῖοσ καυχιόταν ἀλαηονικὰ καὶ προκαλοῦςε τοὺσ φοβιςμζνουσ
χριςτιανοφσ.

δ) Σὲ ἐποχὴ ποὺ ἡ χριςτιανικὴ πίςτθ βριςκόταν ςὲ διωγμὸ καὶ οἱ χριςτιανοὶ
ὁδθγοῦνταν ςτὶσ ἀρζνεσ ὡσ βορὰ ἄγριων κθρίων, ςτὶσ φυλακὲσ καὶ ςτὸ μαρτυρικὸ
κάνατο, ποιὸσ κὰ τολμοῦςε νὰ ἀντιςτακεῖ; Κι ὅμωσ, ὁ τολμθρὸσ μακθτὴσ τοῦ
Δθμθτρίου, ὁ Νζςτορασ, ὁπλιςμζνοσ μὲ κάρροσ καὶ ἀνδρεία εἰςζρχεται ἑκουςίωσ
ςτὸν ςτίβο, γιὰ νὰ δϊςει τὸν καλὸ ἀγϊνα. Δὲν ὑπολογίηει τὴν ὑπεροχὴ τοῦ
ἀντιπάλου, δὲν κάμπτεται ςτὶσ ἐχκρικὲσ ἰαχὲσ τοῦ πλικουσ.
ε) Προφανῶσ ἔρχεται ςτὸ νοῦ τοῦ αὐτὸ ποὺ εἶχε διδαχκεῖ ἀπὸ τὸ διδάςκαλό του:
Ὅτι μπορεῖ οἱ χριςτιανοὶ νὰ εἶναι φαινομενικὰ ἀδφναμοι καὶ νὰ διϊκονται, ἀλλὰ ἡ
δφναμι τουσ εἶναι ἐςωτερικι, πνευματικὴ καὶ «ἐν ἀςκενεία τελειοῦται» (βλ. Β’ Κόρ.
12, 9). Ἐνκυμεῖται τὴν ἄνιςθ μάχθ ποὺ ἔδωςε ὁ Δαβὶδ ἀπζναντι ςτὸν Γολιὰκ καὶ
βγῆκε νικθτισ. Ἐμπνζεται ἀπὸ τὴν παρρθςία καὶ τὴν ςτερεότθτα τῆσ πίςτεωσ τοῦ
διδαςκάλου του, ὁ ὁποῖοσ κυςίαςε ἐπίγεια δόξα, ἀξιϊματα καὶ πλοφτθ γιὰ τὴν
ἀλικεια τοῦ Χριςτοῦ.
ςτ) Ὁ Νζςτορασ προςφεφγει ςτὸ φυλακιςμζνο Δθμιτριο καὶ ςφμφωνα μὲ τὸν
Συναξαριςτὴ τοῦ λζει: «Δοῦλε τοῦ Θεοῦ, κζλω νὰ πολεμιςω μὲ τὸν Λυαῖον. Ὅκεν
παρακάλεςε τὸν Κφριον διὰ λόγου μου. O δὲ Ἅγιοσ ἐςφράγιςε τὸ μζτωπον αὐτοῦ
καὶ εἶπε. Καὶ τὸν Λυαῖον κζλεισ νικιςεισ καὶ διὰ τὸν Χριςτὸν κζλεισ μαρτυριςεισ.
Ὅκεν ἀπὸ τὸν λόγον τοῦτον τοῦ Ἁγίου, λαβϊν κάρροσ ὁ Νζςτωρ καὶ δφναμιν εἰσ τὴν
ψυχιν του, εὐκὺσ ἐπιδθςεν εἰσ τὸ ςτάδιον. Καὶ πολεμιςασ μὲ τὸν Λυαῖον,
ἐκανάτωςεν αὐτόν. Καὶ οὕτω κατζβαλε καὶ τὴν ὑπερθφάνειαν ἐκείνου καὶ τὸ
καφχθμα τοῦ βαςιλζωσ».
η) «O βαςιλεὺσ λοιπὸν ἐντροπιαςκείσ, ἐλυπικθ ὁμοῦ καὶ ἐκυμϊκθ. Καὶ ἐπειδὴ
ἔμακεν ὅτι ὁ Ἅγιοσ Δθμιτριοσ ἐπαρακίνθςεν εἰσ τοῦτο τὸν Νζςτορα, ἔςτειλε
ςτρατιϊτασ, καὶ ἐπρόςταξεν αὐτοὺσ νὰ κατατρυπιςουν μὲ λόγχασ τὸν Ἅγιον μζςα
εἰσ τὴν φυλακιν. Διατὶ ἔγινεν αἴτιοσ τῆσ ςφαγῆσ τοῦ Λυαίου. Γενομζνου δὲ τοφτου,
εὐκὺσ ὁ μζγασ Δθμιτριοσ παρζδωκε τὴν ἁγίαν του ψυχὴν εἰσ χείρασ Θεοῦ. Πολλὰ δὲ
καφματα καὶ ἰατρείασ παραδόξουσ ἐποίει μετὰ κάνατον. Ἔπειτα, μὲ προςταγὴν τοῦ
βαςιλζωσ ἀπεκεφαλίςκθ καὶ ὁ Ἅγιοσ Νζςτωρ». Ἔτςι διδάςκαλοσ καὶ μακθτισ, ὡσ
καλοὶ ςτρατιῶτεσ τοῦ Χριςτοῦ, δζχκθκαν τὸν «ἁμαράντινον τῆσ δόξθσ ςτζφανον»
(βλ.Αϋ Πζτρ. 5, 4).
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