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«Δυστυχώς είμαστε αμετανόητοι. Χρειάζονται
δάκρυα, χρειάζονται γόνατα»
/ Pemptousia.FM
Γέροντας Ιουστίνος, Ηγούμενος Ιεράς Μονής του Φρέατος του Ιακώβ

Ο Ηγούμενος της Ιεράς Μονής του Φρέατος του Ιακώβ Γέροντας Ιουστίνος
φιλοξενήθηκε από την Μαρία Γιαχνάκη στην εκπομπή «Επικαιρότητα
στην Πεμπτουσία». Από την Ιερά Μονή, ο Γέροντας Iουστίνος μίλησε για
την

πανδημία

και

την

δύσκολη

κατάσταση

που

επικρατεί,

πραγματοποιώντας παράλληλα μία κατάθεση ψυχής για τις μαρτυρικές
στιγμές που έχει περάσει με τις απόπειρες δολοφονίας εναντίον του αλλά
και τις επιθέσεις εναντίον της Ιεράς Μονής.
Ακούστε το συγκλονιστικό απόσπασμα:
%asdfuytroiuytpoiuytrjjjj%
Ο Γέροντας σημείωσε ότι «Έχουμε ενημέρωση και καθήκον να ενημερώνουμε τους
Έλληνες απανταχού» Και σημείωσε ότι: «Δοξάζω τον Πανάγαθο Θεό που με
έστειλε εδώ» όπου διακονεί 60 χρόνια και περίπου 40 χρόνια διακονεί στην Ιερά
Μονή του Φρέατος. Ο Γέροντας Αυγουστίνος μετά από ερώτηση της κ. Γιαχνάκη
αναφέρθηκε στην πολυετή ιστορία του στην Αγία Γη και την απόφαση να πάρει τη
θέση του Αγίου Φιλουμένου μετά την δολοφονία του, ενώ τόνισε ότι Άγιος
Φιλούμενος «πήρε το στέφανο του Μαρτυρίου».
«Η φετινή εορτή ήταν σαν Μεγάλη Παρασκευή επειδή πέρυσι είχε πάρα πολύ κόσμο
από πολλές χώρες ενώ φέτος ήμασταν 85 άτομα. Δοξάζω τον Πανάγαθο που ήρθε
ο Πατριάρχης και ο Γενικός Πρόξενος να τιμήσει την εορτή. Αυτό τον χρόνο δεν

έχει περάσει άνθρωπος από τα μοναστήρια της Αγίας Γης».
Έπειτα ο Ηγούμενος της Ιεράς Μονής μίλησε για τις δυσκολίες, τις επιθέσεις και
τις απόπειρες αυτοκτονίας εναντίον του Μοναστηριού και του ιδίου τονίζοντας «Η
Δύναμις του Θεού υπεράνω όλων» ενώ σημείωσε ότι είχε 32 επιθέσεις δολοφονίας
εναντίον του από φανατικούς εβραίους και 2 από φανατικούς μουσουλμάνους ενώ
έκανε και εγχείρηση ανοικτής καρδιάς στην οποία ακόμα και ο ιατρός του
εντυπωσιάστηκε από την Δύναμη που τον κρατάει στη ζωή.
«Κοίταξα πάντοτε να κρατήσω το Μοναστήρι και να του δώσω όσο
μπορώ, πήρα 4 ντουβάρια και με αξίωσε ο Θεός να φτιάξω τον Ιερό Ναό
και το Ιερό Προσκύνημα. Είναι μια ιστορία 4.000 ετών το προσκύνημα, σε
αυτό το κομμάτι της γης» είπε χαρακτηριστικά ο Γέροντας.
«Τα 3/4 των προσκυνημάτων της Αγίας Γης βρίσκεται σε μια ομάδα 80
ανθρώπων αντί για 8.000 που θα έπρεπε να είμαστε για να πούμε ότι
ακμάζει το Πατριαρχείο μας» είπε με πόνο ψυχής ο Ηγούμενος ενώ ανέφερε και
τις δύο φορές που είχε πέσει θύμα απαγωγής.
Ο Γέροντας μίλησε για τις επιθέσεις που δέχτηκε από τα τανκ στην Ιερά Μονή και
σημείωσε πάλι ότι «Η Δύναμις του Θεού είναι υπεράνω όλων» ενώ σημείωσε ότι η
προσευχή υπάρχει πάντοτε αφού χωρίς τις πρεσβείες των Αγίων που αγίασαν σε
αυτά τα χώματα δεν θα μπορούσαν να κρατήσουν την Ιερά Μονή του Φρέατος του
Ιακώβ.
Ο Ηγούμενος ανέφερε ότι «η παρουσία των πιστών μας δίνει θάρρος και δύναμη.
Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν πίσω μας πολλοί. Οι ανάγκες είναι για όλα τα
μοναστήρια αυτή την εποχή διότι λόγω της πανδημίας δεν πληρώνονται τα ενοίκια
στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και δεν μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες.»
«Δυστυχώς

είμαστε

αμετανόητοι.

Χρειάζονται

δάκρυα,

χρειάζονται

γόνατα. Δεν υπάρχει μια μετάνοια στον λαό. Λυπούμαι για την Ελλάδα
τελευταίως γιατί δεν ανοίγουν τα στόματα να μιλήσουν. Η Ελλάδα είναι η Μητέρα
της Ορθοδοξίας» είπε ο Γέροντας Ιουσστίνος καταλήγοντας και χαρακτηριστικά
ανέφερε ότι «Χρειάζομαι Χριστιανά τα τέλη μου και έναν καλό διάδοχο να
διατηρήσει αυτά που έφτιαξα» και στη συνέχεια ευχήθηκε Χρόνια πολλά σε
όλους.
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