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ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ἤθελεν κινήσει ἀπὸ τὴν
Θεσσαλονίκην μὲ μεγάλην εὐλάβειαν νὰ πάγει εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν νὰ προσκυνήσει εἰς τὸν ναὸν τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου
τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, τὸν ὁποῖον ἔκτισεν ὁ Λέων ὁ βασιλεύς,
διότι εὗρεν ἐκεῖ τὸ νερὸν μὲ τὸ ὁποῖον ἤκαμε τοῦ τυφλοῦ τὰ
ἀμμάτια, εἰς τὸν ὁποῖον ναὸν ἐγίνουντανε πολλὰ καὶ μεγάλα θαυμάσια, τὰ ὁποῖα ἀκούγοντας καὶ αὐτὸς ὁ Θεσσαλονικεὺς εἶχεν
μεγάλην τὴν εὐλάβειαν / νὰ πάγει ἐκεῖ νὰ προσκυνήσει καὶ νὰ πίει καὶ ἀπὸ ἐκεῖνον τὸ ζωοπάροχον ὕδωρ, νὰ δροσίσει τὴν πολλὴν
καῦσιν τῆς μεγάλης του ἐπεθυμίας· καὶ ἐπειδὴ ἤτονε πλούσιος,
ἐπῆρε πολὺν ἀπὸ τὸν πλοῦτον του νὰ κάμει μεγάλα δωρήματα
τῆς Δεσποίνης ἡμῶν εἰς ἐκεῖνον τὸν ἅγιον ναόν. Ἐμπῆκε λοιπὸν
εἰς ἕναν καράβιν μὲ τὸν πλοῦτον του νὰ κάμει τὸ ταξίδι, ἀλλὰ
πλέοντας τοῦ ἐσίμωσεν ὁ θάνατος πρωτύτερας παρὰ νὰ φτάξει
εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν, τὸν ὁποῖον ἐγνώρισεν ἀπὸ τὴν μεγάλην ἀρρωστίαν ἁποὺ τοῦ ἤδωκεν, καὶ διὰ τοῦτο κράζει τὸν
καραβοκύρην καὶ λέγει του: «Ἐγὼ ἀποθαίνω τώρα καὶ λογιάζω
πὼς δὲν ἤμουνα ἄξιος νὰ πάγω νὰ προσκυνήσω εἰς τὸν ναὸν τῆς
Ζωοδόχου Πηγῆς οὐδέ νὰ πίω ἀπὸ ἐκεῖνον τὸ ἁγιότατον νερόν,
καὶ ἐπειδὴ αἱ ἁμαρτίες μου μὲ ἐμποδίσαν νὰ μὴν πάγω ζωντανός, ὁρκίζω σε εἰς τὸ ὄνομαν τῆς Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου νὰ
μὴν μὲ ρίξεις εἰς τὸν αἰγιαλόν, μὰ νὰ μὲ βάλεις μέσα εἰς μίαν
κασέλαν νὰ μὲ πάγεις εἰς ἐκεῖνον τὸν ἅγιον ναόν, νὰ μὲ θάψεις
ἐκεῖ καὶ κάνοντάς το θὲς ἔχει τὴν Παρθένον Μαρίαν βοηθόν,
καὶ ἀφήνω σου καὶ ἐγὼ ἀποὺ τὸ ἔχει μου ἑκατὸν χρυσία, τὸ δὲ
ἐπίλοιπόν μου πράγμα ἁποὺ βαστῶ, νὰ τὸ δώσεις εἰς ἐκεῖνον
τὸν ἅγιον τόπον ὀδιὰ δῶρα τῆς Κυρίας μου καὶ ὀδιὰ μνημόσυνον
ἐδικό μου, νὰ εὑρεῖ ἡ ταλαίπω/ρός μου ψυχὴ ζωή, ἐπειδὴ
τὸ κορμί μου παραδίδεται τοῦ θανάτου». Τοῦτα ἐπαράγγειλεν
αὐτὸς ὁ Θεσσαλονικεὺς καὶ ἤκαμε τὸν καραβοκύρην καὶ ἤταξέν του μεθ’ ὅρκου καὶ ἐπληροφορήθη ὅτι πὼς πάγει τὸ
σῶμαν του νὰ θαφτεῖ ἐκεῖ ἁποὺ ἐπεθύμα καὶ μετὰ τοῦτο
παρέδωκεν τὸ πνεῦμα του. Καὶ τότε ὁ καραβοκύρης μὲ τοὺς
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συντρόφους τοῦ κα/ραβίου ἐκάμασιν καθὼς τοῦ ἔταξαν καὶ
ἐσφαλίσασίν τονε μέσα εἰς μίαν κασέλαν καὶ ἐβάλασίν τονε
εἰς μίαν μερὰν τοῦ ξύλου, καὶ διὰ τῆς χάριτος τῆς Παρθένου Μαρίας ἐπήρασιν καλὸν καιρὸν καὶ ὀδιὰ τρεῖς ἡμέρες ἐπήγασιν ἐκεῖ
ἁποῦ ἤθελαν.
Καὶ τὴν ἡμέραν ἁποὺ ἐφτάξασιν, ἐβγάνουσι τὸ λείψανον νὰ
τὸ πάσινε νὰ τὸ θάψουν εἰς τὴν Κυρίαν τὴν Χρυσοπηγήν, ἐκεῖ
ἁποὺ ἔβγαινεν ἐκεῖνον τὸ ἁγιότατον νερόν, καὶ ἐπειδὴ ἤτονε
πλούσιος ἐκεῖνος ὁ Θεσσαλός, ὀδιὰ νὰ τόνε τιμήσει ὁ καραβοκύριος, ἐπῆρεν ὅλον τὸ τσοῦρμα τοῦ καραβίου καὶ ἐσυντρόφιασεν
τὸ λείψανον καὶ ἐπῆγεν εἰς τὸν ναὸν τῆς Κυρίας καὶ ἐβαστούσασι καὶ τὰ δῶρα τοῦ νεκροῦ, ἁποὺ ἐφῆκεν ἐκεῖ ὀδιὰ τὴν ψυχή
του καὶ κράζουσι τοὺς ἱερεῖς νὰ τόνε ψάλουν κατὰ τὴν τάξιν
τῶν χριστιανῶν. Καὶ καλὰ καὶ ἤσανε τέσσερις ἡμέρες ἁποὺ
ἤτονε ἀποθαμένος, / ὅμως ἔστοντας καὶ νὰ ἀποθάνει εἰς τὸ καράβιν καὶ ἐκεῖ νὰ μὴν εἶναι ἱερέας, δὲν τὸν ἔψαλαν καὶ ὀδιὰ
τοῦτο σταλάρουσιν οἱ ἱερεῖς νὰ τὸν ψάλουσι, καὶ τῇ χάριτι τῆς
Παρθένου Μαρίας τὸ λείψανον ἐκεῖνον δὲν ἔβγανεν βρόμον
ὡσὰν ἀνθρώπινον κορμὶν ἁποὺ ἤτονε. Διὰ τοῦτο φαίνεται τοῦ
ἐφημερεύοντος ἱερέως νὰ ἀνοίξει τὸ κιβούριον νὰ τοῦ χύσει μέσα τὸν πηλόν, ἁποὺ ἔχει συνήθειαν ἡ Ἑκκλησία τῶν χριστιανῶν καὶ περεχᾶ τοὺς νεκρούς, δείχνοντας πὼς ἀπὸ πηλὸν
ἐπλάστην ὁ ἄνθρωπος καὶ εἰς πηλὸν τελειώνει· τοῦτον θέλοντας
νὰ κάμει ὁ ἱερέας, ὁρίζει καὶ ἀνοίγουσι τὸ κιβούριον καὶ χύνει τὸν
πηλόν, καὶ τότες ἕνας ἀπὸ τοὺς συντρόφους πιάνει ἕναν κάδον
καὶ γεμίζει τονε νερὸν καὶ σιμώνει εἰς τὸν νεκρὸν καὶ λέγει
τοῦτα τὰ λόγια: «Ἔ πτωχέ, καὶ πόσην ἐπιθυμίαν καὶ εὐλάβειαν εἶχες νὰ ἔλθεις νὰ πίεις ἀποὺ τὸ νερὸν τοῦτον καὶ δὲν
ἔσωσες, ἀλλὰ καὶ ὡς εἶσαι νεκρὸς δέξου το», καὶ μὲ τὸν λόγον
χύνει ὅλον τὸν κάδον εἰς τὸν νεκρὸν ἀπάνω. Ὤ τῶν θαυμασίων σου, ζωοπάροχε Δέσποινα! Ὡς ἐπερέχυσε τὸ κορμὶ τὸ
νεκρὸν μὲ τὸ ζωντανὸν νερὸν ἐκεῖνο, ἐσηκώθην ὁ νεκρὸς καὶ ἐκάθησεν καὶ ἐσήκωσε τὰ χέρια του δοξάζοντας τὸν Θεὸν καὶ τὴν
μακαρίαν Παρθένον.
Καὶ τίς δὲν ἐθαύμαξεν ἀκούοντάς το ἐτοῦτο, καὶ ἐκεῖνοι
ἁποὺ τὸ εἴδασι, ἴντα δόξαν ἐδώκασιν τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Δεσποίνης Θεοτόκου / καὶ ἴντα μεγαλύτερον ἐμπορούσανε νὰ
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ἰδοῦσι ποτὲς ἢ ἄλλο τινὰς ὡσὰν ἐτοῦτο!Ἐκεῖνον ἁποὺ ἐσφαλίσασιν τὰ χέρια τως νεκρὸν μέσα εἰς τὸ κιβούριν καὶ ἁποὺ
εἴδασι μὲ τ’ ἀμμάτια τως νεκρὸν κατὰ ἀλήθειαν, νὰ τὸν ἰδοῦσι
παραχρῆμα νὰ σηκωθεῖ / νὰ ὁμιλεῖ! Πόσην ἀγαλλίασιν ἐθέλασιν
πάρει, καὶ ὁ νεκρὸς ὁμοίως, νὰ συρθεῖ ἡ ψυχή του ἀπὸ ἐκεῖ
ἁποὺ ἤτονε νὰ γυρίσει εἰς τὸ κορμίν του, νὰ γενεῖ δεύτερος
Λάζαρος τετραήμερος, ἴντα ἤθελεν κάμει; Ἐδιάλεξεν τὸν τόπον
αὐτόνον τὸν ἅγιον ὀδιὰ κατοικίαν του καὶ δὲν ἐμίσεψεν ἀποδεκεῖ,
μὰ ἐμόνασε καὶ ἐπέρασεν ἐκεῖ ἄλλους εἴκοσι χρόνους καὶ ὑπηρέτει εἰς τὸν ἅγιον ναὸν ἐκεῖνον, καὶ ἀπὸ πολλοὺς τόπους ἐπγαίνασιν ὀδιὰ νὰ τὸν ἰδοῦσιν, ἀλλὰ οὐδ’ αὐτόνος δὲν ἤλεγεν τίβοτας, ὡσὰν οὐδὲ ὁ Λάζαρος, πούρι ὅλοι τὸ ἐκατέχασι πὼς αὐτὸς
ἤτονε ὁ ἀνασταθείς.
Ἔτσι λοιπὸν φανερὰ ἔδειξεν ἡ ὑπεραγία Θεοτόκος πὼς χαρίζει τὴν ζωήν, πὼς εἶναι ζωοπάροχος ὡσὰν ζωοδόχος, καὶ ὄχι
μόνον τὴν αἰωνίαν ζωὴν ὀλπίζει πᾶσα χριστιανὸς ὀδιὰ λόγου
της, μὰ καὶ τὴν ζωὴν ἐτούτην διὰ τοῦ λόγου της δύνεται πᾶσα
πιστὸς νὰ τὴν μακρύνει· πούρι νὰ εἶναι ἕτοιμος νὰ τὴν περάσει
ἀρεστὴ τοῦ Θεοῦ, διότις εἰς ἔτοιες γνῶμες μακραίνει ἡ ζωή, μὰ
εἰς ἐκείνους ἁποὺ / θέλουσι τὴν ζωὴν νὰ ζοῦσι ὀδιὰ νὰ κάνουσι πλιότερα σφάλματα, αὐτουνῶν δὲν τῶς ἀκούγει ἡ ζωοδόχος
Παρθένος νὰ τῶς τὴν μακρύνει, ὀδιὰ νὰ μὴν τῶς γενεῖ ἀφορμὴ
νὰ κάνουσι πλιότερα κακὰ εἰς τὸ μάκρεμαν τῆς ζωῆς τως, νὰ
ἀνιμένουσι καὶ πλιότερην τὴν κόλασιν. Ὅσοι λοιπὸν ὀρέγουνται
καὶ τὴν ζωὴν ἐτούτην, ἂς ἔχουσι τὴν γνώμην τως εἰς τὸ καλόν, καὶ τότες ἂς τρέχουσι εἰς τὴν ζωοπάροχον Πάρθενον καὶ θέλουσι τὴν ἔχει, διότις αὐτήνη εἶναι μία βρύση ἁποὺ πηγάζει
ὅλον ζωὴν καὶ πάντα ἐβγάνει καὶ ποτὲς δὲν ξαγλιέται, καὶ τόσην ζωὴν δίδει ὅσην θέλει, καὶ τόσην θέλει ὅση εἶναι ὀδιὰ ὠφέλεια ἐκεινοῦ ἁποὺ τοῦ τὴν δίδει. Καὶ ἡμεῖς εἰς τὴν ζωὴν ἐτούτην τὴν ἐπλουτιστήκαμεν τῆς ζωῆς μας ζωή, καὶ ἂς μὴν τῆς
μακραίνομεν μὲ ἔργα θανατερά, μὰ ἂς τῆς σιμώνομε μὲ καμώματα ζωοποιά, ὀδιὰ νὰ ἀξιωθοῦμεν διὰ τοῦ λόγου της εἰς ἐκείνην
τὴν χώραν τῶν ζώντων, εἰς τὴν ὁποίαν νὰ τύχομεν ὅλοι ὀδιὰ
τοῦ λόγου της. Ἀμήν.
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