
Ἱεροὶ Προστάται τῶν Νεονύμφων

῾Ο Ἅγιος Πρίγκιψ Πέτρος-Δαβὶδ

καὶ ἡ Ἁγία Πριγκίπισσα Φεβρωνία-Εὐφροσύνη

Οἱ θαυματουργοὶ τοῦ Μοῦρομ τῆς Ρωσίας*
(† 25η Ἰουνίου 1228)

Ο
 ΑΓΙΟΣ Πρίγκιψ Πέτρος ἀνῆλθε στὸν θρόνο τοῦ Μοῦρομ κατὰ
τὸ ἔτος 1203 καὶ διεκρίνετο γιὰ τὴν μεγάλη καὶ βαθειὰ πίστι του.

Κάποτε ἀρρώστησε βαρειὰ καὶ ἐκινδύνευε ἡ ζωή του.
Μία νεαρὰ κόρη, θυγατέρα ἑ-

νὸς μελισσοκόμου, ἡ ὁποία ἐγνώ-
ριζε τὴν θεραπεία τῆς ἀσθενείας
τοῦ Πρίγκιπος μὲ βότανα, ὡρίσθη-
κε νὰ φροντίζη τὸν ἀσθενῆ. Τὸ ὄ-
νομά της ἦταν Φεβρωνία καὶ ξε-

χώριζε γιὰ τὴν σεμνότητα καὶ τὴν ὀμορφιά της.
῾Ο Πρίγκιπας συμπάθησε αὐτὴν καὶ τὴν ὑπαντρεύθηκε, ὅταν ἔγι-

νε καλά.
Οἱ ὑπερήφανοι ὅμως αὐλικοί του δὲν ἤθελαν νὰ ἔχουν γιὰ Πριγ-

κίπισσά τους μία κοπέλλα ταπεινῆς καταγωγῆς. ῎Ετσι, ἀξίωσαν ἀπὸ
τὸν Πρίγκιπα νὰ τὴν ἀπομακρύνη. ῞Οταν αὐτὸς ἀρνήθηκε νὰ παρα-
βῆ τὴν ἱερότητα τοῦ γάμου του, ἐξωρίσθηκε μαζὶ μὲ τὴν σύζυγό του
ἀπὸ τὸ Μοῦρομ.

Τὸ νεαρὸ ζεῦγος ἀπέπλευσε ἀπὸ τὴν γενέτειρά του στὸν ποτα-
μὸ ᾿Οκά. ῾Ο Πρίγκιπας Πέτρος ἦταν βαθειὰ λυπημένος, ἀλλὰ ἡ
σύζυγός του ἐνίσχυε καὶ παρηγοροῦσε αὐτόν.
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῾Η ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ὅμως δὲν
ἄργησε νὰ ἐπιπέση στὴν πόλι
τοῦ Μοῦρομ. Οἱ ἄνθρωποι με-
τενόησαν καὶ ἐζήτησαν νὰ ἐπι-
στρέψη ὁ Πρίγκιπάς τους μὲ τὴν
Πριγκίπισσα. Ἀπὸ τότε τοὺς τι-
μοῦσαν ἐξαιρετικά.

Τὸ ἱερὸ ζεῦγος ἀφιερώθηκε
στὴν ἐπιτέλεσι ἔργων εὐλαβεί-
ας καὶ φιλανθρωπίας.

Καὶ οἱ δύο ἐκοιμήθησαν τὴν
αὐτὴ ἡμέρα, τὴν 25η ̓ Ιουνίου τοῦ
1228, ἀφοῦ ἔλαβαν προηγουμέ-
νως τὸ Μοναχικὸ Σχῆμα καὶ με-
τωνομάσθησαν σὲ Δαβὶδ καὶ Εὐ-
φροσύνη.

Διεκηρύχθησαν ὡς Ἅγιοι τὸ
1552 καὶ εἶναι πολλὰ τὰ θαύμα-
τα, τὰ ὁποῖα ἐπετέλεσαν.

Θεωροῦνται ὡς ἰδιαίτεροι
προστάται τῶν νεονύμφων, δι-
ότι ὑπέφεραν γιὰ τὴν ἱερότητα καὶ τὸ ἀδιάλυτον τοῦ Γάμου.
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(*) Βίοι Ρώσων Ἁγίων, Συλλογὴ Μοναχῆς Ταϊσίας, σελ. 282-284, τόμος Αʹ, Τζόρνταν-

βιλ Η. Π. Α. 1983 (στὰ ρωσικά).

Οἱ ῞Αγιοι Δαβὶδ καὶ Εὐφροσύνη.

῾Ιερὲς Εἰκόνες ρωσικῆς τέχνης

ἀπὸ τὸ Μοῦρομ  (ΙϚʹ αἰ.).


