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ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 
ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΣΗ

Ή  Ιστορική καί άγλαόκαρπος άποστολική Εκκλησία τής Θεσσα
λονίκης, μέ ευχαριστία καί καύχηση έν Κυρίω, μνημονεύει «τού έργου 
τής πΐστεως καί τού κόπου τής αγάπης καί τής υπομονής τής έλπΐδος» 
(Α' Θεσ. 1,3) των δύο Θεσσαλονικέων Ιεραποστόλων ’Αγίων Κυρίλλου 
καί Μεθοδίου1. Καί δικαίως! Γιατί τό Ευαγγέλιό τους «ούκ έγεννήθη... 
έν λόγω μόνον, άλλα καί έν δυνάμει καί έν Πνεύματι Ά γΐφ  καί έν 
πληροφορία πολλή» (Α' Θεσ. 1,5) πριν άπό ένδεκα αΙώνες μεταξύ των 
Σλάβων, ώς είχε συμβεί πριν άπό είκοσι αιώνες μέ τό ίδιο Ευαγγέλιο 
διά στόματος Παύλου τού πρώτου των έθνών Αποστόλου σέ τούτη τήν 
πόλη, ώστε, όσοι έπίστευσαν τότε, νά γίνουν τύπος «πάσι τοΐς πιστεύ- 
ουσιν έν τή Μακεδονίμ καί έν τή Άχαΐμ... καί έν παντί τόπφ» (Α' Θεσ. 
1, 7-8).

Παρακαλώ νά δεχθείτε, Παναγιώτατε, τήν έκφραση τής ευγνωμοσύ
νης μου γιά τήν πατρική πρόσκληση καί φιλοξενία σας, πού μού 
έπιτρέπει νά μετέχω στήν Ιδιαίτερη αύτή χαρά τής τοπικής Εκκλησίας 
τής Θεσσαλονίκης, μέ τήν οποία μέ συνδέουν ευλαβείς καί εύγνώμονες 
άναμνήσεις. Παρακαλώ έπΐσης νά δεχθείτε τά θερμά συγχαρητήρια 
τόσον έμοΰ, όσο καί τής ’Ορθοδόξου ’Ακαδημίας Κρήτης γιά τήν 
όλοκλήρωση καί τά έγκαΐνια τού περικαλλούς Ναού τών Αγίων Κυρίλ
λου καί Μεθοδίου. Είναι άσφαλώς τό πολυτιμότερο δώρο, πού προσφέ- 
ρεται στή Θεσσαλονίκη μέ τήν εύκαιρία τών δύο έπετείων, πού έορτάζει 
αυτό τόν καιρό. Εύχόμεθα ό Ναός αύτός νά άναδειχθεϊ σέ κέντρον 
άενάου Ικεσίας ύπέρ εύσταθεΐας, όμονοίας καί συνεργασίας τών όρθοδό- 
ξων άγιων τού Θεού ’Εκκλησιών, ύπέρ ειρήνης τού σύμπαντος κόσμου 
καί ύπέρ τής τών πάντων ένώσεως, «ϊνα ή μας άξιώση τής κλήσεως ό 
Θεός ήμών καί πληρώση πάσαν εύδοκΐαν άγαθωσύνης καί έργον πίστεως

1. Βλπ. τή σχετική Ποιμαντορική Εγκύκλιο τοϋ Θεσσαλονίκης Παντελεήμονος στό 
περιοδικό ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ 86 (1958) 4-8.



έν δυνάμει, όπως ένδοξασθή τό όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χρί
στου» (Α' Θεσ. 1, 11-12). Παρακαλώ επίσης ταπεινώς νά δεχθείτε Σείς, 
Παναγιώτατε, καί τά μέλη τής ’Οργανωτικής Επιτροπής τά συγχαρητή
ρια καί τίς ευχαριστίες μου γιά τήν άρτια οργάνωση καί διεξαγωγή του 
Συνεδρίου.

Άνταποκρινόμενος στην επιθυμία σας, Παναγιώτατε, νά λάβω ενερ
γό μέρος στό συνέδριο αυτό, τολμώ νά μοιραστώ μαζί σας ορισμένες 
σκέψεις, ανησυχίες καί ελπίδες. Ή  σύντομη ανακοίνωσή μου δέν προ
βάλλει αξιώσεις ειδικής περί τό άντικεΐμενο τοϋ συνεδρίου επιστημονι
κής έρευνας, άφοΰ δέν έχω ασχοληθεί μέ αυτά τά ζητήματα. Ούτε 
ανατρέχει στό παρελθόν ή εισήγηση. Κάτω άπό τό πρίσμα του, απλώς, 
προβληματίζεται γιά τό παρόν καί τό μέλλον. Καί κατατίθεται μάλλον 
ως προσκύνημα καί έκφραση τιμής καί ευγνωμοσύνης πρός τούς δύο 
Ίσαποστόλους, πού ανήκουν στις κορυφαίες προσωπικότητες, τίς όποιες 
ευτύχησε νά άναδεΐξει αυτή ή πόλη στην πολυκύμαντη διαδρομή τών 
2.300 ετών τής ζωής της.

Τό θέμα τής εισήγησής μου είναι: Κυρίλλου καί Μεθοδίου, τών 
'Αγίων 'Ιεραποστόλων,μνήμη καί υπόμνηση.

Ή  μνήμη ενός 'Αγίου αποτελεί ταυτόχρονα υπόμνηση πρός όλους 
εκείνους, πού τόν τιμούν. Υπόμνηση γενική καί παραίνεση: «μιμηταί 
μου γίνεσθε, καθώς κάγώ Χριστού» (Α- Κορ. 11,1). Καί υπόμνηση 
ειδική, πού απορρέει άπό τό ιδιαίτερο χάρισμα κάθε 'Αγίου. Ό ταν ή 
υπόμνηση βιώνεται μέ ύπακοή καί συνέπεια, ό εορτασμός έκφεύγει άπό 
τόν κίνδυνο τής τυπολατρίας, συνοικοδομεΐ τήν Εκκλησία καί διακονεΐ 
τη ζωή.

Τό ειδικό χάρισμα τών 'Αγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου ήταν ή 
μεγάλη δωρεά τού Θεού νά ευαγγελίζονται «έν τοΐς έθνεσι... τόν άνεξι- 
χνίαστον πλούτον τού Χριστού» (Έφεσ. 3,8). Ποιό είναι λοιπόν τό 
περιεχόμενο τής ειδικής υπόμνησης, πού οφείλομε νά άκροασθοΰμε 
σήμερα μέ προσοχή, κλήρος καί πιστός λαός τής Θεσσαλονίκης καί 
όλοι εμείς οί συνεορτάζοντες; Καί ποιά ή τυχόν ειδική σημασία τής 
υπόμνησης αυτής τούτη τήν ώρα, πού οδεύει πρός τήν έκπνοή της ή 
δεύτερη μετά Χριστόν καί ανατέλλει ή τρίτη χιλιετία, πού, σύμφωνα μέ 
ικανές ένδείξεις, θά θελήσει νά είναι χιλιετία χωρίς Χριστόν; Πάνω στό 
καθόλου εύκολο, πλήν αναπόφευκτο αυτό ερώτημα θά μοΰ επιτρέψετε 
νά διατυπώσω μερικές μόνο σκέψεις, τίς όποιες αισθάνομαι πώς υπαγο
ρεύει, ως υπόμνηση, - τουλάχιστο γιά μένα - τό ίδιο τό πρόσωπο καί 
τό έργο τού 'Αγίου Μεθοδίου, τόν όποιο τιμούμε ιδιαίτερα τούτες τις 
μέρες, άλλά καί τού αδελφού του Αγίου Κυρίλλου. ’ Αν ό λόγος φανεί



οχληρός σέ ορισμένα σημεία, παρακαλώ την άγάπη σας νά είναι μα
κρόθυμη. Ή  θέα τής πραγματικότητας δέν είναι πάντα ευχάριστη. Γίνε
ται όμως αναπόφευκτη πότε-πότε.

ΥΠΟΜΝΗΣΗ 1η: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ.
Ή  μνήμη είναι μιά αντίσταση στή λήθη. Είναι κατά κάποιο τρόπο 

«ά-λήθιγ’καί επομένως υπηρετεί την αλήθεια. Γιατί, κατά τόν Ηράκλει
τον, «αληθές τό μή λήθον». Ό σοι λοιπόν τιμούν τή μνήμη των 'Αγίων 
Κυρίλλου καί Μεθοδίου, οφείλουν πριν άπ’ όλα νά τιμούν τήν άλήθεια 
τού προσώπου τους, τήν αλήθεια τού λόγου τους, τού βίου τους καί τού 
έργου τους. Ή  Εκκλησία καί τά επιστημονικά 'Ιδρύματα τής Θεσσαλο
νίκης, καθώς επίσης καί διαπρεπείς επιστήμονες, δικοί μας καί ξένοι, 
έχουν συμβάλει ευτυχώς αποτελεσματικά τόν τελευταίο καιρό στην 
ικανοποιητική αποκατάσταση αυτής τής αλήθειας, πού είχε ύποστει 
παλαιότερα παραμορφωτικές επεμβάσεις τής άγνοιας ή εθνικιστικών 
καί άλλων σκοπιμοτήτων. Ή  αποκατάσταση θά ολοκληρωθεί βέβαια, 
όταν θά μελετηθεί περισσότερο τό έργο τους καί πιό σφαιρικά, όχι 
μόνον άπό τή σκοπιά τής 'Ιστορίας, άλλά καί άπό τή σκοπιά τής 
ιεραποστολικής θεωρίας καί πράξης. Ή  πρόσφατη σχετική βιβλιογρα
φία δείχνει κάποια στροφή τού ενδιαφέροντος καί πρός τήν κατεύθυνση 
αυτή, σέ συνδυασμό μάλιστα καί μέ τή γενικότερη προβληματική γύρω 
άπό τή φύση, τό αντικείμενο, τή μέθοδο καί τίς προτεραιότητες τής 
μαρτυρίας τού Εύαγγελίου στό σύγχρονο κόσμο.

ΥΠΟΜΝΗΣΗ 2η: ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΣ, ΦΩΤΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ.
Ή  παραπάνω έρευνα μάς δείχνει κιόλας σαφώς, πώς οί αύτάδελφοι 

γόνοι τής Θεσσαλονίκης δέν υπήρξαν μόνο τών σλάβων φωτιστές καί 
διδάσκαλοι, άλλ’ ότι μπορούν επίσης νά φωτίσουν τό παρόν καί νά 
συνοδεύσουν καί στό μέλλον τήν Εκκλησία, κατά τήν αναζήτηση καί 
εύρεση λύσεων γιά τά έκάστοτε ιεραποστολικά προ βλήματά της2. Μή
πως, άλλωστε, γι’ αυτό άκριβώς δέν χαρίζει ό Θεός στήν Εκκλησία 
Πατέρες καί Διδασκάλους, γιά νά είναι διαρκώς παρόντες καί πάντοτε

2. Περισσότερα γιά τήν έπικαιρότητα του έργου Κυρίλλου καί Μεθοδίου γιά τήν 
όρθόδοξη καί γενικότερα τή χριστιανική 'Ιεραποστολή βλπ. στή μελέτη Ε. Voulgarakis, 
A Lesson in Evangelism. The Lives of Cyril and Methodius, International Review of 
Mission 294(1985) 230-230.



επίκαιροι καί αυθεντικοί έρμηνευτές του άγιου θελήματος Του; 'Όσο 
περισσότερο μελετούμε τό έργο Κυρίλλου καί Μεθοδίου, τόσο περισ
σότερο εδραιώνεται ή πεποίθησή μας, πώς έχουν πολλά καί ώφέλιμα νά 
διδάξουν καί τώρα καί πάντα!

ΥΠΟΜΝΗΣΗ 3η: ΟΥΑΙ ΤΩ. ΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΟΜΕΝΩ
"Οταν τελούμε μνήμη 'Ιεραποστόλων, οφείλομε νά άναλογιζόμεθα, 

πρίν άπ’ όλα, κατά πόσον εκπληρώνομε σήμερα, με τόν τρόπο καί με 
τό ζήλο πού πρέπει, τό δικό μας ιεραποστολικό καθήκον. Ό  Ευαγγελι
σμός δέν είναι ευκαιριακή, περιθωριακή υπόθεση τής Εκκλησίας, τήν 
όποια θά μπορούσε καί νά παραμελήσει ή νά παραλείψει. Είναι συστα
τικό καί έκφραση τής ίδιας τής ουσίας, τής υπόστασης καί τής άποστο- 
λής τής Εκκλησίας. Είναι ή κατ’ εξοχήν αποστολή της στό χρόνο πού 
μεσολαβεί άνάμεσα στήν ’Ανάσταση καί τήν παρουσία τού Κυρίου. 
Είναι γι’ αυτό άνάγκη, μέ άφορμή τόν τωρινό έορτασμό, νά σταθεί με 
ειλικρίνεια καί δέος ή συνείδηση των ’Ορθοδόξων μπροστά στήν κατη
γορηματική προειδοποίηση τού ’Αποστόλου: «Οόαΐ δέ μοΐ έστιν εάν μή 
ευαγγελίζομαι» (Α’ Κορ. 9,16). Ή  παρατηρούμενη κατά τά τελευταία 
ιδίως χρόνια συνειδητοποίηση τής ιεραποστολικής μας ευθύνης είναι 
σίγουρα σημάδι ελπίδας. Παραμένουν όμως ελάχιστοι άκόμη οί εργάτες 
σέ σχέση μέ τήν έκταση τού προς θερισμόν έτοιμου άγροϋ (Μτθ. 9,37). 
Ή  Θεσσαλονίκη δίδει καί πάλι ένα καλό παράδειγμα. "Οπως τότε, 
δραστηριοποιούνται καί σήμερα πιστοί άνθρωποι αυτής τής πόλης στό 
χώρο τού ευαγγελισμού των εθνών. Ευχόμεθα νά βρούν μιμητές καί εδώ 
καί παντού!

ΥΠΟΜΝΗΣΗ 4η: ΣΑΡΚΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΚΑΙ ΕΚΑΣΤΑΧΟΥ.
Ό  Λόγος τού Θεού, πού «ότε ήλθε τό πλήρωμα τού χρόνου» (Γαλ. 

4,4) «σάρξ έγένετο καί έσκήνωσεν εν ήμϊν» ( Ιωάν. 1,14), προσλαμβάνει 
κάθε φορά καί άφθαρτΐζει τή «σάρκα» τών άνθρώπων, πού Τόν υποδέ
χονται καί Τόν «παραλαμβάνουν» καί τρέφονται άπό τή σάρκα καί τό 
αίμα Του. Αυτή τήν αλήθεια έβίωσε άπό τήν άρχή καί σταθερά μέχρι 
σήμερα ή ’Ορθοδοξία. Ή  όποια, σέ άντΐθεση μέ τήν Εκκλησία τής 
Δύσης, στάθηκε μέ σεβασμό, στοργή καί εμπιστοσύνη μπροστά σ’ αυτή 
τήν άνθρώπινη «σάρκα», πού λέγεται π.χ. γλώσσα, ήθος, πολιτισμός, 
ταυτότητα τών λαών, όπως περίτρανα άποδεικνύεται στό έργο Κυρίλλου 
καί Μεθοδίου. Αυτός ό σεβασμός τής έκάστοτε καί έκασταχοΰ άνθρώ
πινη ς «σάρκας» δέν είναι άποτέλεσμα διπλωματίας καί άλλων κοσμικών 
σκοπιμοτήτων. Παρά τό ότι καί αυτές δέν έλλειψαν βέβαια. Είναι



άποτέλεσμα καί καρπός τόσο τής άνθρωπιστικής παράδοσης τού Ε λλη
νισμού, όσο καί κυρίως τών θεμελιακών θεολογικών καί άνθρωπολογι- 
κών άρχών τού Εύαγγελίου, πού συστηματοποιήθηκαν καί τηρήθηκαν 
άπαρασάλευτα άπό τήν έλληνοτραφή ’Ορθοδοξία3. Τίς άρχές αύτές 
άκολούθησαν πιστά καί οί "Αγιοι Κύριλλος καί Μεθόδιος, όπως δείχνει 
καί ό π. Ιωάννης Meyendorff σέ πρόσφατη μελέτη του γιά τή σχέση 
μεταξύ Πολιτισμού καί Εύαγγελίου4. Είναι πράγματι πολύ ένδιαφέρου- 
σες οί παρατηρήσεις πού κάνει, άναλύοντας τόν Πρόλογο, (Proglas), 
πού συνέγραψαν οί εκ Θεσσαλονίκης, όπως λέγει, άδελφοί, γιά τή 
μετάφραση τών Εύαγγελικών ’Αναγνωσμάτων. Δέν είναι τυχαίο, παρατη
ρεί, πώς ή ’Ορθοδοξία έγκαινιάζει τά Αναγνώσματα του όλου ένιαυτοϋ, 
κατά τή λειτουργία τής Άναστάσεως, μέ τόν Πρόλογο τού Κατά 
Ίωάννην Εύαγγελίου. Με βάση τή Θεολογία καί τή Χριστολογία αύτοϋ 
άκριβώς τού Προλόγου, γράφει ό π. Meyendorff, οί Φωτιστές τών 
Σλάβων άναπτύσσουν στό δικό τους Πρόλογο μιά περί Λόγου Θεολογία, 
ή όποια υπογραμμίζει άκριβώς τήν άνάγκη, νά «σαρκώνεται» ή πίστη 
σέ κάθε λαό, σέ κάθε γλώσσα, σέ κάθε πολιτισμό, «προκειμένου νά 
άναδεΐξει αύθεντικούς καρπούς δυναμικής άνθρώπινης συνέργειας μέ τό 
Θεό πρός οικοδομή μιας χριστιανικής κοινωνίας καί ένός χριστιανικού 
πολιτισμού»5.

Αύτή ή Θεολογία τής έκάστοτε καί έκασταχοΰ σαρκώσεως τού 
Λόγου, πού διασώζει αύθεντικά τό πνεύμα τής Πεντηκοστής, άναγνωρί- 
ζεται σήμερα - επιτέλους! - καί άπό τή Ρωμαιοκαθολική καί άπό τις 
λοιπές χριστιανικές Εκκλησίες καί άκολουθεΐται όλοένα καί πιστότερα,

3. Χαρακτηριστική ή σχετική μαρτυρία τοΰ Ρουμάνου Peter Vaczy, πού Αναφέρει ό 
Άρχιμ. ’Ιωάννης ’Αλεξίου, Κύριλλος καί Μεθόδιος οί 'Ιεραπόστολοι, Άθήναι 1976, σελ. 
141: «Τό έργον τούτο ήτο άπό πάσης Απόψεως δημιούργημα "Ελληνος. Μόνον ό φιλόσο
φος, τόν όποΐον άνέθρεψε τό πνεύμα τού έλληνικοΰ Ανθρωπισμού, ήδύνατο νά κάμη τούτο, 
νά δώση δηλαδή, καίτοι ήτο Έλλην, γράμματα εις τούς Σλάβους. Αίσθανόμεθα δτι είς 
αύτόν τόν Ανθρωπον ένεσαρκώθη τό μεγαλεΐον καί τό πεπρωμένον τού Βυζαντίου, έκείνου 
τού Βυζαντίου, τό όποΐον τούς βαρβάρους είς τόν πολιτισμόν κατέστησε Βυζαντινούς, Αλλά 
δέν ήθελε νά τούς έξελληνίση...». Καί ό W. McNeill, 'Ιστορία τής άνθρώπινης κοινωνίας, 
μετάφρ. Κ. Ραμπαβίλα, Άθήναι 1969, σελ. 511, έπιβεβαιώνει: «Σ’ Αντίθεση μέ τή Ρωμαϊκή 
εκκλησία, πού Ανύψωσε τά Λατινικά σέ μοναδική νόμιμη γλώσσα τών θρησκευτικών 
λειτουργιών καί τής διοίκησης, ή Ελληνική Ιεραρχία ήταν πρόθυμη ν’ άξιοποιήσει τίς 
ντόπιες γλώσσες γιά εκκλησιαστικούς σκοπούς».

4. Meyendorff J., Christ as Word: Gospel and Cultur, International Review o f Mission 
294(1985) 246-257.

5. Ό .π. σελ. 246.



ώς κατευθυντήρια αρχή, στήν ιεραποστολική θεωρία καί πράξη. Ένώ 
όμως οί ξένοι αποδέχονται σήμερα αυτή τήν άρχή, πού είχαν άρνηθεΐ 
επίμονα παλαιότερα καί μάλιστα μέ τόσο πείσμα τήν εποχή Κυρίλλου 
καί Μεθοδίου, παρατηρεΐται τό περίεργο φαινόμενο, νά εμφανίζει τώρα 
κάποια δυσλειτουργία ή άρχή αυτή στό ίδιο τό σώμα τής ’Ορθοδοξίας! 
Ένώ δηλ. μέ βάση τήν άρχή αυτή άντιστάθηκαν εκείνοι τόσον αποτελε
σματικά στους «Τριγλωσσίτες» - «Πιλατιανούς» τής εποχής τους, δια
τρέχουμε τόν κίνδυνο νά υιοθετήσουμε εμείς εκ τών υστέρων «πιλατια- 
νή» νοοτροπία καί τακτική, καθώς εμφανίζουμε σημεία δυσκαμψίας, 
άνελαστικότητας, δυσπροσαρμοστικότητας, τόσο στό χώρο τής διασπο- 
ράς, όσο καί στό καθ’ αυτό ιεραποστολικό πεδίο6. Μιά τέτοια στάση, 
πού δείχνει πώς φοβάται τήν ελευθερία τού Πνεύματος, νά πνέει όπου 
θέλει εκείνο (’Ιωάν. 3,8), είναι στάση άπομονωτική καί ξένη πρός τή 
δημιουργικότητα, τήν κοινωνικότητα καί τήν οίκουμενικότητα τής ’Ορ
θοδοξίας7.

ΥΠΟΜΝΗΣΗ 5η: Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ.
Ή  έκάστοτε καί έκασταχοΰ «σάρκωση» του Λόγου πραγματώνεται 

ώς κατά τόπους ευχαριστιακή κοινότητα, πού μέ τήν ίδια τήν παρουσία 
της καί τή λειτουργική της πράξη καί φανέρωση διαγγέλλει «τά μεγα
λεία τού Θεού» (Πράξ. 2,11) καί «έκ-καλει» τούς έκτος τής κοινότητας 
στήν εκκλησία τής σωτηρίας. ’Ακόμη καί μέ τή μαρτυρική σιωπή της 
ή ορθόδοξη κοινότητα μπόρεσε νά άσκήσει αποτελεσματικά έργο ιερα
ποστόλου, πάλαι τε καί επ’ εσχάτων!

Αυτή τήν ιεραποστολική δυναμική τής λειτουργικής κοινότητας 
ενεργοποίησαν μέ τόν καλύτερο δυνατό τρόπο καί οί "Αγιοι Κύριλλος 
καί Μεθόδιος στήν εποχή τους, ένισχύοντας μέ είδικώς καταρτισμένα 
στελέχη τίς νεοπαγείς ορθόδοξες ενορίες τού σλαβικού χώρου, ώστε νά 
συνεχίσουν τό έργο τού ευαγγελισμού καί τής μεταποίησης τού παγανι

ό. Περισσότερα βλπ. στή μελέτη Παπαδεροϋ Άλεξ., Γλώσσα καί Πολιτισμός του 
Ελληνισμού τής διασποράς, περιοδ. ΚΡΗΤΗ (1981), τεύχος 94, σελ. 45-46 καί τεϋχ. 95, 
σελ. 45-46.

7. ’Ανάλυση τών σχετικών προβλημάτων σέ σχέση καί μέ τήν παγχριστιανική ιεραπο
στολική προσπάθεια σήμερα βλπ. στή μελέτη του Yannoulatos Anastasios, Culture and 
Gospel. Some Observations from the Orthodox Tradition and Experience, International 
Review of Mission 294(1985) 185-198. Στό ίδιο τεύχος δημοσιεύονται καί άλλες ενδιαφέρου
σες μελέτες. Πρβλ. Παπαδεροϋ Άλεξ., Πολιτισμός, Θρησκευτική καί ’Ηθική Εγκυκλοπαί
δεια, τόμ. 1, 507-514. Τοϋ αύτοϋ, Χριστιανισμός καί Πολιτισμός, δ.π. τόμ. ΙΒ', 187-190.



στικου πολιτιστικού τους περίγυρου.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό καί έπΐκαιρο νά προσέξουμε αυτή τήν 

ιεραποστολική ευθύνη τής Ενορίας. Γιατί κάτω άπό τίς σύγχρονες καί 
τίς διαφαινόμενες εξελίξεις στίς περισσότερες χώρες τού κόσμου καί σ’ 
αύτήν άκόμη τή χριστιανική μας Ελλάδα, οί τοπικές Εκκλησίες τεί
νουν νά γίνουν καί πάλι εύχαριστιακές κοινότητες σέ κατάσταση δια- 
σποράς. Ή  κλασική διάκριση ανάμεσα στήν «εσωτερική» καί στήν 
«εξωτερική» ‘Ιεραποστολή μένει μέ τόν καιρό χωρίς ούσιαστικό αντι
κείμενο. Γιατί καί στό παραδοσιακά χριστιανικό «εσωτερικό» οί πιστοί 
συνυπάρχουν μέ ολοένα καί περισσότερους άλλόπιστους καί άπιστους, 
ό άριθμός των οποίων θά αύξηθεΐ ασφαλώς κατά τά προσεχή χρόνια 
αισθητά στήν Ελλάδα μέ τήν προβλεπόμενη ελεύθερη εγκατάσταση, σέ 
εφαρμογή τών όρων ένταξης τής χώρας μας στίς Εύρωπαϊκές Κοινότη
τες8.

Ή  παλιά αύτή καί πάλι καινούρια πραγματικότητα οφείλει, φρο
νούμε, νά αφυπνίσει τή δυναμική καθολικότητα τών κατά τόπους εύχα- 
ριστιακών κοινοτήτων. Τά μέλη δηλ. τών Ενοριών μας, κλήρος καί 
λαός, άνδρες καί γυναίκες, είναι επείγουσα άνάγκη νά ετοιμαστούν, νά 
ασκηθούν καί νά άναλάβουν εργον ιεραποστόλου, κατά τό μέτρο τής 
δωρεάς τού Θεού πρός ένα έκαστον άπό τά μέλη τής τοπικής Εκκλη
σίας (Α' Κορ. 12). Ειδικότερα ή θέση, ή εύθύνη καί ή αποστολή τών 
λαϊκών στήν Εκκλησία μας είναι, νομίζουμε, θέμα πρώτης προτεραιό
τητας σήμερα! Μή μάς διαφεύγει, άλλωστε, ότι στό πρόσωπο τού 
‘Αγίου Κυρίλλου τιμούμε ένα λαϊκό εργάτη τού Εύαγγελίου!

ΥΠΟΜΝΗΣΗ 6η: Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ.
Ή  περί Λόγου Θεολογία τής ’Ορθοδοξίας συνεπάγεται διαλογικό 

ήθος καί διαλογική μαρτυρία. Καί πάλιν οί "Αγιοι Κύριλλος καί 
Μεθόδιος βεβαιώνουν μέ τήν πράξη τή θεωρία. Δέν άσκησαν ρητορική 
διαλεκτική τής επίδειξης, προκειμένου νά εντυπωσιάσουν τούς «βάρβα
ρους» Σλάβους, ούτε δικανική διαλεκτική επιχειρημάτων, προκειμένου 
νά εξουθενώσουν τούς άντίδικους ’Ιουδαίους, Μουσουλμάνους, Φράγ- 
κους, Γερμανούς καί Λατίνους. Άσκησαν διάλογο άγάπης, ως μετοχή

8. Γιά τά σχετικά προβλήματα βλπ. Παντελεήμονος Μπεζενίτη, Μητροπολίτου Ζακύν
θου, Ή  ’Εκκλησία τής ’Ελλάδος στήν Οικουμενική ’Επιτροπή τής Ευρωπαϊκής Κοινότη- 
τος, ’Αθήναν 1984. Πρβλ. Papaderos Alexandras. Sozio-Kulturelle Aspekte der EG-Erwei- 
terung. Griechenland als Vermittler, Chania 1980.



στό λόγο καί βοήθεια πρός τό συνάνθρωπο, νά συναντήσει προσωπικά 
αυτό τό λόγο, τό Σωτήρα του, καί νά έπανεύρει έτσι τό λόγο τής δικής 
του ύπαρξης καί τής ύπαρξης τού παντός.

Μιά τέτοια διαλογική μαρτυρία τής ’Ορθοδοξίας έπιβάλλεται καί 
πάλιν επιτακτικά σήμερα, προκειμένου νά γίνει ξανά συνειδητή ή 
παρουσία τού Λόγου (τοΰ κατά Ίωάννην Ευαγγελίου) έκεΐ, όπου κυριαρ
χεί τό παράλογο, άλλά καί εκεί, όπου τό λογικό δεν φαίνεται νά έχει 
ζωτική επικοινωνία με τήν πηγή του. Γιατί μπορεί νά ύποστηριχθεΐ 
βέβαια, πώς κάθε φορά πού χρησιμοποιούμε σύνθετους όρους, όπως 
βιο-λογΐα, ψυχο-λογία, τεχνο-λογία κ.λ.π., καί κάθε φορά πού τά δια- 
νοήματά μας καί τά έργα μας κρΐνονται ώς λογ-ικά, ύπομνηματίζομε 
απλώς τό «εν άρχή ήν ό Λόγος»: ότι δηλ. αυτός ό Λόγος είναι τό κλειδί 
γιά κάθε γνώση, γιά τήν κατανόηση παντός έπιστητοϋ, γιά τήν εύρεση 
νοήματος στά πράγματα καί στά γεγονότα9. Πόσο συνειδητή είναι όμως 
αυτή ή σχέση στό σύγχρονο άνθρωπο, π.χ. - αν επιτρέπεται μιά άμεση 
άναφορά -, πόσο συνειδητή είναι στό σύγχρονο Πανεπιστήμιο τής 
χριστιανικής μας Θεσσαλονίκης; Καί άν δέν είναι, πόσον έχουν συνει
δητοποιήσει οί πιστοί αυτής τής πόλης τών 'Αγίων Μεθοδίου καί 
Κυρίλλου, πώς ό χώρος ιεραποστολικής δράσης δέν όνομάζεται σήμερα 
μόνο ζούγκλα τής ’Αφρικής καί Νησιά τού Ειρηνικού, άλλ’ ονομάζεται 
επίσης Νηπιαγωγείο στήν 'Ελλάδα καί Πανεπιστήμιο καί Κέντρο Έρευ
νας καί εργαστήρι τής Τέχνης καί γραφείο τοΰ πολιτικού καί άσκητήριο 
τού συγγραφέα καί εργοτάξιο τού μεροκαματιάρη καί κατάστρωμα τοΰ 
πλοίου τού ποντοπόρου; Ή  μέθοδος καί ή θεολογία Κυρίλλου καί 
Μεθοδίου θά έλεγε, φαντάζομαι, σήμερα: προσλάβετε τή «σάρκα» καθε- 
νός άπ’ αυτούς τούς χώρους, τή λογοκρατούμενη, τήν τεχνοκρατούμενη, 
τήν πληγωμένη, έπαναστατημένη καί ύπεραφελώς αισιόδοξη, χαρΐσετέ 
της καί πάλι τό λόγο της, ώστε νά έπανεύρει τό πλήρες νόημα τής 
ύπαρξης καί τής αποστολής της μέσα στόν καθολικό Λόγο τοΰ σύμπαν- 
τος κόσμου, τοΰ άνακαινισμένου εν Χριστώ, ό όποιος ήταν «εν άρχή» 
καί είναι ό Λόγος τής γένεσης καί τής έσχατολογικής προοπτικής τής 
Δημιουργίας!

Στήν ίδια διαλογική άρχή στηρίχθηκαν οί Θεσσαλονικεϊς 'Ιεραπό
στολοι, όταν άνέλαβαν επίσης διάλογο μέ τις «Μεγάλες Δυνάμεις» τής 
εποχής τους: δηλ. όχι μόνο μέ τούς ασύντακτους άκόμη Σλάβους, άλλά 
καί μέ τούς διάσπαρτους ’Ιουδαίους καί τούς άκμαίους Μουσουλμάνους,

9. Meyendorff J., δ.π., σελ. 247.



οί όποιοι, πιέζοντας τό Βυζάντιο άπό τό Νότο, τό έστρεψαν, τότε 
ακριβώς, πρός τό Βορά. Δε θά μάς συνιστώσαν άραγε νά έπιχειρήσουμε 
καί μείς τό ’ίδιο σήμερα; Διάλογο δηλ. μέ τίς παραπάνω καί τίς νεότερες 
«Μεγάλες Δυνάμεις», πού διεκδικοϋν τό προσκήνιο τής 'Ιστορίας καί 
τό προσκύνημα του ανθρώπου;

Ό  ’Ισλαμισμός π.χ. πειθαναγκάζει ολοένα καί πιό. αισθητά τή 
χριστιανική Δύση, νά λάβει σοβαρότερα υπόψη τήν παρουσία του. 
Πάνω άπό 200 μουσουλμανικά τεμένη έχουν άνεγερθεΐ τά τελευταία 
μόλις χρόνια στήν ’Ολλανδία καί πάνω άπό 1.000 στήν ’Αγγλία, γιά νά 
περιοριστούμε, ένδεικτικά μόνο, στις δυό αυτές χώρες. Ή  Ρωμαιοκαθο
λική ’Εκκλησία, τό Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, τό Συμβούλιο 
Ευρωπαϊκών Εκκλησιών καί άλλοι ’Οργανισμοί έχουν άναλάβει Ανεργό 
ή πάντως έτοιμάζουν διάλογο μέ τόν ’Ισλαμισμό, τόν όποιον όμως 
κανείς άπό τούς παραπάνω δέν έγνώρισε τόσον υπαρξιακά καί τόσο 
τραγικά, όσον ή ’Ορθοδοξία. Θά άρνηθεϊ νά καταθέσει τή μαρτυρία της 
σ’ ένα τέτοιο διάλογο;

Ό  Μαρξισμός διάλεξε πρώτο τό σώμα τής ’Ορθοδοξίας, γιά νά 
πειραματιστεί τή ριζική μεταποίηση τού κόσμου, πού τήν έννοεϊ καί ως 
άποποίηση τής θείας παρουσίας καί «κηδεμονίας». Μιά πρόσφατη διορ- 
θόδοξη Διάσκεψη γιά τά ζητήματα τής 'Ιεραποστολής10, άναφερόμενη 
στό σοσιαλιστικό περίγυρο τής ’Ορθοδοξίας, επισημαίνει τόν κίνδυνο 
τής «άπο-σάρκωσης», τής παραίτησης δηλ. άπό τή θεολογία τής έκάστο- 
τε καί έκασταχοΰ «σάρκωσης» τού Λόγου, όπως τήν προσδιορίσαμε 
παραπάνω. Ή  «άπο-σάρκωση» αυτή νοείται ως άρνηση ή άδυναμία τών 
’Ορθοδόξων νά άπαντήσουν δημιουργικά στήν καινούρια πρόκληση. 
Κανείς όμως δέν άμφιβάλλει, πώς δέν μπορεί νά αποφευχθεί τελικά ή 
απάντηση, άπό τό περιεχόμενο καί τή δυναμική τής οποίας θά έξαρτη- 
θεΐ σέ μεγάλο βαθμό ή μοίρα τών λαών αυτής τής περιοχής καί ίσως 
τών λαών τού κόσμου11.

Ή  όρθόδοξη διασπορά ζεΐ, εξάλλου, στόν κόσμο έκεΐνον, όπου ό 
Καπιταλισμός καί ό πρακτικός 'Υλισμός υπόσχονται ώς έπΐγειο παρά
δεισο τήν κοινωνία τής αφθονίας, όπου επίσης στενεύει ό τόπος γιά τό

10. Report of the Orthodox Advisory Group, International Review of Mission 294 
(1985) 258-264.

11. Τήν ανάγκη μαρτυρίας του Ευαγγελίου τόσο διαχρονικά (diachronic) όσο καί 
άνάλογα μέ τήν έκάστοτε καί έκασταχοΰ πραγματικότητα (synchronic) υπογραμμίζει καί ό 
Μητροπολίτης Emilianos Timiadis, Unity of Faith and Pluralism in Culture. A Lesson from 
the Byzantine Missionaries, International Review o f Mission 294(1985) 237-244.



Θεό. Θά διαλεχθεΐ μέ τις αρχές καί τις δυνάμεις, πού συγκροτούν καί 
συγκρατούν αυτό τόν κόσμο ή διεσπαρμένη ’Ορθοδοξία, ώστε νά δώσει 
τή δική της μαρτυρία γιά την ποιότητα καί τό πλήρωμα τής ζωής;

Θεωρούμε χρήσιμο νά καταγράψουμε στό σημείο αυτό μιά ενδιαφέ
ρουσα καί επίκαιρη παρατήρηση τού νέου Γεν. Γραμματέα τού Παγκο
σμίου Συμβουλίου Εκκλησιών Emilio Castro κατά τήν Γ κοινή Σύναξη 
τού Συμβουλίου Εύρωπαϊκών Εκκλησιών (ΚΕΚ) καί τού Concilium 
Conferentiarium Episcopalium Europae, τού συλλογικού δηλ. οργάνου 
τών ρωμαιοκαθολικών επισκοπικών σωμάτων τής Ευρώπης, πού έγινε 
στήν ιταλική πόλη Riva del Garda καί στήν ιστορική πόλη τού 
Τριδέντου άπό τις 3 μέχρι τίς 8 ’Οκτωβρίου 1984. Στά θετικά βήματα 
γιά τήν άντιμετώπιση τού προβλήματος τού Filioque, τά όποια άνέφερε 
ό κ. Παπαδοπούλας, πρέπει νά προστεθεί ότι στή σπουδαία εκείνη 
παγχριστιανική σύναξη τής Ευρώπης αναγνωρίστηκε τό Σύμβολο Νι- 
καΐας-Κωνταντινουπόλεως (χωρίς φυσικά τό filioque), ως τό κοινό γιά 
όλους μας Σύμβολο καί ώς πηγή κοινής ελπίδας σέ μιά στιγμή τής 
'Ιστορίας, πού ή ανθρωπότητα μοιάζει νά προσεγγίζει ολοένα καί πιό 
σταθερά τά κράσπεδα τής αβύσσου. 'Όπως υποστήριξαν κατά τή σύναξη 
εκείνη πολλοί εκπρόσωποι άπό τή Δύση, ακόμη καί ή άλλοτε χριστια
νική Ευρώπη ζεΐ σήμερα «etsi Deus non daretur» - σά νά μήν υπήρχε 
Θεός! Ολοένα καί περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν τό Θεό άπόντα ή 
πανσθενή, ανίκανο νά κυβερνήσει τή ζωή καί τήν 'Ιστορία. Έκει, όπου 
έφεραν ό Κύριλλος καί ό Μεθόδιος τό φώς τού Ευαγγελίου, αλλά καί 
στόν ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, άλλοι άλλα ευαγγελίζονται σήμερα. 
Ένας άκρατος ορθολογισμός, εξάλλου, προκαλεΐ στούς μέν θλίψη καί 
άπογοήτευση, στούς δέ άλαζονία καί καύχηση γιά τό «θάνατο τού 
Θεού». Ένα «θάνατο», πού μεταφράζεται π.χ. στό ότι μόλις τό 8% τών 
παιδιών στό Παρίσι είναι βαπτισμένα - ένα μόνο παράδειγμα! Άναφε- 
ρόμενος σ’ αυτήν ακριβώς τήν κρίση τής Ευρώπης καί τού κόσμου, ό 
Emily Castro ζήτησε τήν ενεργοποίηση τών ορθοδόξων κοινοτήτων τής 
διασποράς. Ή  ’Ορθοδοξία, είπε, φέρει άκόμη ανοιχτές τις πληγές άπό 
τόν προσηλυτισμό, πού άσκησαν σέ βάρος της οί χριστιανοί τής Δύσης. 
Μέ τό φόβο, μήπως κατηγορηθεΐ εκείνη τώρα, ότι άνταποδΐδει τά ίσα, 
παραιτεΐται άπό μιά δυναμική μαρτυρία στή Δύση. Τό αποτέλεσμα είναι 
νά στρέφονται πολλοί άνθρωποι στήν αθεΐα ή στις ανατολικές Θρη
σκείες καί νά άποζητοΰν εκεί πνευματικές άξιες, τίς όποιες θά μπορούσε 
νά τούς εξασφαλίσει σέ αφθονία ή πνευματικότητα τής ’Ορθοδοξίας!

Τέτοιες εκκλήσεις, πού δέν είναι σπάνιες, θά ήταν άσφαλώς λάθος 
νά μάς παρασύρουν σέ υιοθέτηση ξένων πρός τήν ’Ορθοδοξία μεθόδων



καί άρχών προσηλυτισμού, όπως συμβαίνει στό μεταξύ με ορισμένους 
ζηλωτές σέ διάφορες χώρες. Εκκλήσεις, όπως ή παραπάνω, θά πρέπει 
μάλλον νά έρμηνευθοϋν ως επισήμανση τής άνάγκης γιά συστράτευση 
καί άπό κοινού πνευματική άντίσταση καί ιεραποστολική «άντεπΐθεση»: 
’Αντεπίθεση άπό κοινού διακονίας έμπερίστατων άνθρώπων, όπως είναι 
π.χ. οί πρόσφυγες, οί μετανάστες-έργάτες, οί σπουδαστές, ασθενείς κλπ. 
Καί άντεπΐθεση άλήθειας μέ κοινή μαρτυρία καί συνεργασία των χρι
στιανών πρός έπαν-ευαγγελισμό τών άνθρώπων.

Μή λησμονούμε τό παράπονο τού Ροστισλάβ καί τού Σβατοπλούκ 
πρός τόν αύτοκράτορα Μιχαήλ Γ', μέ τό όποιο δικαιολόγησαν τό 
αίτημα γιά τήν άποστολή ’Ιεραποστόλων:

.«Ήλθον πρός ημάς πολλοί χριστιανοί διδάσκαλοι έξ ’Ιταλίας εξ 
Ελλάδος καί εκ Γερμανίας, οί όποιοι μάς έδΐδαξαν διαφόρως. Ά λλ’ 
ήμεις οί σλάβοι εϊμεθα άπλοΰς λαός καί ουδένα εχομεν δυνάμενον νά 
κατηχήση ή μάς εις τήν άλήθειαν καί νά έξηγήση εις ημάς τήν έννοιαν 
τής Γ ραφής. «(ΒΙΟΣ ΜΕΘΟΔΙΟΥ, μετάφρ. Ίωάννου ’Αναστασίου, Έπι- 
στ. Έπετηρΐς Θεολ. Σχολής, Θεσσαλονίκη 1967, σελ. 153).

Τό ίδιο παράπονο διατυπώνουν πολλοί άνθρωποι καί σήμερα στήν 
’Αφρική καί στήν ’Ασία, πρός τούς όποιους «εξάγεται» άπό τήν ’Αμερι
κή καί τήν Ευρώπη ένας θρυμματισμένος, άντιφατικός, άντιθετικός καί 
άνταγωνιστικός Χριστιανισμός, άνίκανος νά τούς έμπνεύσει εμπιστοσύ
νη, σιγουριά καί ενότητα πίστεως καί ζωής. Τό φιλελεύθερο καί οικου
μενικό πνεύμα τής Μητρός Μεγάλης τού Χριστού ’Εκκλησίας, τό 
πνεύμα τής ’Ορθοδοξίας, περιχωρεΐ άνετα τήν ποικιλία στήν έκφραση 
τής πίστης, τής ζωής, τού πολιτισμού, διασώζει όμως ταυτόχρονα τήν 
ένδότερη ενότητα μέ τήν προσήλωση στό σταθερό χριστολογικό κέντρο 
καί μέ τήν ευχαριστιακή άναφορά στήν τριαδική πηγή παντός άγαθοΰ.

Αυτό τό πνεύμα προστάτευσε σίγουρα τόν Κύριλλο καί τό Μεθόδιο 
άπό τόν κίνδυνο νά θυσιάσουν «τά Ελληνορθόδοξα ιδεώδη εις ένα 
κακώς νοούμενον Οίκουμενισμόν» (Μητροπ. Θεσσαλονίκης, Ποιμαντο- 
ρική Εγκύκλιος, ό.π., σελ. 7). Τό ίδιο πνεύμα όμως τούς έπέτρεψε 
έπίσης νά διδάξουν στούς Γερμανούς καί στούς Λατίνους διώκτες τους 
τόν άληθινό Οίκουμενισμό, π.χ. μέ τό νά μεταφράσουν στά σλαβικά 
άκόμη καί τό λατινικό λειτουργικό τυπικό (Meyendorff, ό.π. 257).

Δικαίως λοιπόν άναγνωρίζονται σήμερα καί τιμώνται όχι μόνον ως 
Φωτιστές τών Σλάβων, άλλά καί ώς διδάσκαλοι οικουμενικοί τής Ευρώ
πης. Τήν ιδιότητά τους αυτή έμερίμνησε νά προβάλει ό Μητροπολίτης 
Γερμανίας Ειρηναίος. Άξιοποιώντας παλιά παράδοση, πού εντοπίζει τή 
φυλακή τού Μεθοδίου σέ μοναστήρι τής πόλης Ellwangen τής Δυτ.



Γερμανίας, καθιέρωσε άπό τό 1974 προσκύνημα σ’ αυτό τόν τόπο κάθε 
τελευταία Κυριακή του Μαΐου. Χιλιάδες Έλληνες μετανάστες, άλλά 
καί άλλοι ’Ορθόδοξοι, καθώς καί χριστιανοί άλλων 'Ομολογιών, προσ
τρέχουν κάθε χρόνο σ’ αυτό τό προσκύνημα. Υπάρχει βάσιμη έλπίδα, 
πώς ό Μητροπολίτης Γερμανίας Αυγουστίνος, μέ τη συναρωγή των 
τοπικών παραγόντων, θά έδραιώσει αύτή τήν πρός τούς Διδασκάλους 
τής Ευρώπης τιμητική έκδήλωση, στά πλαίσια οικουμενικής συνεργα
σίας καί μαρτυρίας.

ΥΠΟΜΝΗΣΗ 7η: ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΑΤΕ ΤΟ «ΥΔΩΡ ΤΗΣ ΧΟΛΗΣ» ΣΕ ΥΔΩΡ ΖΩΗΣ.
Διαβάζοντας τό ΒΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, σταμάτησα σέ κείνο τό 

σημείο τής διήγησης, όπου οί δύο άδελφοί, «φθάσαντες εις άνυδρον 
τόπον», βρήκαν «ύδωρ είς αλμυρόν έλος» καί δέν μπορούσαν νά πιοϋν, 
γιατί ήταν «ωσάν χολή». Καί προσευχήθηκαν καί «ό μεταβολών ποτέ 
τό πικρόν ύδωρ είς γλυκύ» (Έξοδ. 15, 23-25), μετέτρεψε καί έκεΐνο τό 
ύδωρ σέ «γλυκύ ώς μέλι καί δροσερόν»12.

Ποιός δέν βλέπει έδώ μιάν είκόνα τής όλης μεταποίησης τού 
πολιτισμού, όπως έπιδιώχθηκε καί κατορθώθηκε σέ μεγάλο βαθμό στίς 
χώρες έκεΐνες καί σέ άλλες τού κόσμου μέ τή χάρη τού θεού καί τήν 
άλήθεια τού Εύαγγελίου;

Σήμερα συνειδητοποιούμε καλύτερα, πώς, όπως επραξαν τότε οί 
’Απόστολοι τών Σλάβων, όφείλουν καί οί σύγχρονοι 'Ιεραπόστολοι καί 
λοιποί έργάτες τής Βασιλείας τού Θεού, νά διακονοΰν όλόκληρο τόν 
άνθρωπο: τό συγκεκριμένο πρόσωπο μέ τήν καθημερινή πνευματική καί 
ύλική τους μικροδιακονία, μά καί τό σύνολο τών έκφάνσεων τού 
πολιτισμού, άσκώντας εύχαριστιακά καί λειτουργικά τή χριστιανική 
τους μακροδιακονΐα13, κατά τίς έκάστοτε καί έκασταχοΰ άνάγκες καί 
περιστάσεις καί έχοντες ύπόψη, ότι:
α) Τό ύδωρ τής χολής όνομάζεται σήμερα δίψα πραγματική καί πείνα 

καί φτώχεια, έσχατη άπελπισΐα καί θάνατος, 
β) Τό ύδωρ τής χολής όνομάζεται άναλφαβητισμός καί άπαιδευσία, 

δεισιδαιμονία καί μιζέρια κάθε λογής καί πολύμορφη ά- 
θλιότητα.

12. ΒΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΚΥΡΙΛΛΟΥ, X II, δ.π. 138-139.
13. Βλπ. ΠαπαδεροΟ Αλεξ., ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ. Ή  κοινωνική άποστολή 

τής ’Εκκλησίας ατό σύγχρονο κόσμο, Χανιά 1981, δπου άναλύονται oi δροι λειτουργική 
διακονία καί μακροδιακονΐα.



γ) Τό ύδωρ τό χολής όνομάζεται άδικΐα καί έκμετάλλευση, Φυλετικές 
διακρίσεις, καταπάτηση άνθρώπινων δικαιωμάτων, 

δ) Τό ϋδωρ τής χολής όνομάζεται άπληστία καί άκόρεστο πάθος, 
ε) Τό ϋδωρ τής χολής όνομάζεται ούσΐα ναρκωτική καί ιδέα ναρκωτική, 

έλπίδα κούφια καί όραμα μάταιο.
στ) Τό ϋδωρ τής χολής όνομάζεται βροντή δημαγωγίας καί κρότος τών 

όπλων καί κράτος τυράννων καί τρόμος πολέμου, 
ζ) Τό ϋδωρ τής χολής όνομάζεται διάλυση τής εικόνας του Θεοΰ καί 

τοϋ άνθρώπου, πτώση έπομένως καί πάλι στό έρεβος καί 
στό χάος!

Αύτά καί πολλά άλλα όνόματα έχει τό ϋδωρ τό πικρό τής χολής! 
Καί περιμένει τούς καινούριους Ιεραποστόλους, πού, μέ τή χάρη τοϋ 
θεού, θά τό μετατρέψουν είς ϋδωρ ζών, είς ϋδωρ ζωής, γιά νά ζήσει ό 
κόσμος. Ποιά άλλη δύναμη θά μπορούσε καί θά ώφειλε, όσον ή 
’Ορθοδοξία, νά διακονήσει άποτελεσματικά αύτή τή μεταποίηση τών 
στοιχείων τού κόσμου;

Πατέρες καί άδελφοί:
ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΩΝ, ΥΠΟΜΝΗΣΗ ΧΡΕΟΥΣ!


