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Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις
στὴν Τσεχία καὶ Σλοβακία

ΧΑΡΙΤΙ Θεοῦ, πραγματοποιή-
θηκε ἡ τέταρτη ποιμαντικὴ 

ἐπίσκεψις στὶς Κοινότητές μας 
τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας στὴν 
Τσεχία καὶ Σλοβακία ἀπὸ τὸν 
Θεοφιλ. Ἐπίσκοπο Γαρδικίου κ. 
Κλήμη, μὲ τὴν νέα πλέον ἰδιό-
τητά του ὡς Τοποτηρητοῦ τῆς 
προσ φάτως Συνοδικῶς ἱδρυθεί-
σης Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Μοραβίας.
 Στὸ ταξίδι αὐτὸ συμμετεῖχαν καὶ ὁ Αἰδεσιμ. π. Γεώργιος Γιάν, 
τσέχος τὴν καταγωγὴν Ἱερεύς μας, ὡς μεταφραστής, καὶ οἱ ἀδ. 
Ἐλευθέριος Καραμέτσης, Ἱεροψάλτης, καὶ ἀδ. Χρῖστος Γιατρᾶκος, 
ὑποδιακονῶν.
 ● Στὴν πρωτεύουσα τῆς Τσεχίας Πράγα ἀφίχθησαν ἀεροπο-
ρικῶς περὶ τὴν μεσημβρίαν τῆς Δευτέρας, 6/19.5.2014, καὶ ἔγιναν 
δεκτοὶ ἀπὸ τὸν Ὁσιολ. Ἱερομόναχο π. Γοράσδο, τὸν ἀδ. Πέτρο 
Μαρτακίδη καὶ τὴν ἀδ. Μάρθα. Ἀπὸ ἐκεῖ, κατευθύνθησαν ὁδικῶς 
μὲ τὸν ἀδ. Πέτρο στὸ Γιεζντοβίτσε, οἰκισμὸ πλησίον τῶν πόλεων 
Τὲλτς καὶ Γίχλαβα, στὴν κεντρικὴ περίπου Τσεχία, ὅπου ὑφίστα-
ται ὁ Ἱερὸς Ναός μας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου (Μαξίμοβιτς). Ἐκεῖ ἔγι-
ναν δεκτοὶ ἀπὸ τὸν Ἐφημέριο Αἰδεσιμ. π. Ἱερεμία Τσβὰκ καὶ τὴν 
οἰκογένειά του, ὅπου καὶ κατέλυσαν σὲ παραχωρηθὲν εἰς αὐτοὺς 
οἴκημα.
 Τὸ ἀπόγευμα, ὁ Θεοφιλ. κ. Κλήμης εἶχε συνάντησι στὴν Αἴθου-
σα τοῦ Ναοῦ μὲ τὸν π. Ἱερεμία, παρουσίᾳ καὶ ἑνὸς Κατηχουμένου, 
καὶ ἔγινε ἐνημερωτικὴ ἀναφορὰ ἐπὶ τοῦ θέματος τῆς Ἑνώσεώς 
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μας ἐν τῇ Γνησίᾳ Ὀρθοδοξίᾳ καὶ τῶν θετικῶν ἀποτελεσμάτων 
Αὐτῆς.
 Ἀργότερα, πραγματοποιήθηκε ἐπίσκεψις στὴν ἱστορικὴ πόλι 
Τὲλτς καὶ ἐπίσης σὲ θεσπέσια τοποθεσία σὲ δάσος μὲ λίμνη δι-
αυγῆ.
 ● Τὴν Τρίτη, 7/20.5, ἔγινε ἀναχώρησις ὁδικῶς γιὰ τὸ Μιχαλάνυ 
τῆς Σλοβακίας, μέσῳ Οὑγγαρίας, καὶ ἄφιξις ἐκεῖ τὸ ἀπόγευμα τῆς 
αὐτῆς ἡμέρας μετὰ ἀπὸ 8ωρο περίπου κουραστικὸ ταξίδι. Ἐκεῖ, 
τὸν ἐξ Ἑλλάδος Ἐπίσκοπο καὶ τὴν συνοδία του ἀνέμενε ὁ Αἰδε-
σιμ. π. Βλαδίμηρος Μοχορίτα, μετὰ ὀλίγων πιστῶν καὶ ἐτελέσθη 
Ἑσπερινὸς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου καὶ τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου 
σλαβονικὰ καὶ ἑλληνικά, στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ροστισλάβου.
 Ἀκολούθησε Σύναξις πνευματικὴ μὲ τοὺς παρόντας πιστοὺς 
στὴν οἰκία τοῦ π. Βλαδιμήρου, ὅπου ἐφιλοξενήθησαν οἱ ἐπισκέ-
πται.
 ● Τὸ πρωῒ τῆς Τετάρτης, 8/21.5, τελέσθηκε στὸν Ναὸ ἡ Ἀκολου-
θία τοῦ Ὄρθρου καὶ ἀκολούθησε ἡ ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία. 
Ἐλειτούργησε ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου κ. Κλήμης μετὰ τῶν Αἰδεσιμ. 
π. Βλαδιμήρου καὶ π. Γεωργίου, ἐν μέσῳ ὀλίγων πιστῶν.

 Στὴν Ὁμιλία του ὁ Θεοφιλ. κ. Κλήμης ἀνεφέρθη στὴν Ἀγάπη 
τῆς Ἀληθείας καὶ τὴν Ἀλήθεια ἐν Ἀγάπῃ, ὡς προϋπόθεσι Εἰρήνης 
μὲ τὸν Θεό, τὸν Πλησίον καὶ τὸν ἴδιο τὸν Ἑαυτό μας. Τοῦτο ἐπι-
τυγχάνεται καὶ βιώνεται λειτουργικῶς, στὸν βαθμὸ ποὺ ἔχουμε 
μετανοήσει καὶ συμφιλιωθῆ. Ὁ ἑορταζόμενος Ἅγιος Εὐαγγελιστὴς 
Ἰωάννης μᾶς χειραγωγεῖ στὴν ἀληθινὴ Πηγὴ τῆς Ἀγάπης, τὸν 
Τριαδικὸ Θεό, τοῦ Ὁποίου μᾶς περιέγραψε τὴν ὕπαρξι ὅτι εἶναι 
Ἀγάπη, ὄχι ὅτι ἁπλῶς ἔχει Ἀγάπη, μᾶς προτρέπει δὲ σὲ Ἀγάπη καὶ 
μᾶς δεικνύει τὴν Ἀγάπη μὲ τὸν παράδειγμά του, ὅπως ὅταν κατὰ 
τὸ παράδειγμα τοῦ Καλοῦ Ποιμένος Χριστοῦ ἔσπευσε νὰ σώση 
στὰ βαθειὰ γεράματά του ἕναν Μαθητή του, ὁ ὁποῖος εἶχε ἐκπέ-
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σει στὴν ληστεία. Ἐπίσης, ἐκφράσθηκαν εὐχὲς καὶ ἐμεῖς σήμερα 
νὰ ἀποδείξουμε ὅτι τὴν θεωρητικὴ ὁμολογία μας τῆς Ἀληθείας, 
ἤτοι τῆς ὀρθῆς Πίστεως, τὴν ἐκφράζουμε στὴν ζωὴ πρακτικῶς μὲ 
ἐπίδειξι Ἀγάπης, ὥστε νὰ ἀναδειχθοῦμε σὺν τοῖς ἄλλοις γνήσια 
τέκνα τῶν Ἁγίων Φωτιστῶν Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου, ὡς καὶ τοῦ 
ἀειμνήστου Μητροπολίτου μας Κυπριανοῦ, ὁ ὁποῖος ἀγαποῦσε 
ἰδιαιτέρως τὸν Ἅγιο Εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη, ἀγαποῦσε τὴν Ἱεραπο-
στολὴ καὶ μᾶς ἄφησε παρακαταθήκη Ἀγάπης.

 Ἀκολούθησε Λιτανεία πέριξ τοῦ Ναοῦ καὶ Εὐχαριστία-Ἀπόλυσις.
 Μετὰ τὴν τράπεζα, συνεζητήθησαν θέματα καλύτερης ὀργα-
νώσεως τῆς μαρτυρίας μας εὐρύτερα καὶ θείας Λατρείας.
 Τὸ ἀπόγευμα, ἔγιναν ἐπίσης συναντήσεις καὶ συζητήσεις γιὰ 
ἐπίλυσι τρεχόντων ζητημάτων.
 ● Τὴν Πέμπτη, 9/22.5, ἡ ἐξ Ἑλλάδος ἀποστολὴ ἀνεχώρησε 
ἀπὸ τὸ Μιχαλάνυ ὁδικῶς καὶ κατευθύνθηκε πρὸς τὴν Κεντροδυ-
τικὴ Σλοβακία, ὅπου μετὰ 6ωρο περίπου ταξίδι ἔφθασε πλησί-
ον τοῦ χωρίου Βαλάσκα Μπέλα, 
σὲ ὀρεινὴ ἐρημιτικὴ τοποθεσία, 
πρὸς ἐπίσκεψιν δύο οἰκογενειῶν 
ἐκ τῶν νέων πνευματικῶν μας 
τέκνων, στὴν οἰκία μιᾶς ἐκ τῶν 
ὁποίων ὑπάρχει Ναΰδριο τοῦ 
Ἁγίου Ἀποστόλου Ἰωάννου τοῦ 
Εὐαγγελιστοῦ. Μετὰ τὴν πα-
ράθεσι τραπέζης, ἀκολούθησε 
πολύωρη συζήτησι γιὰ θέματα 
πνευματικά, ἀπολογητικά, ὁμολογιακὰ καὶ γενικὰ οἰκοδομητικά.
 Ἀργὰ τὸ ἀπόγευμα ἡ ἐξ Ἑλλάδος ἀποστολὴ ἀνεχώρησε ὁδικῶς 
γιὰ τὴν Τσεχία καὶ μετὰ πολύωρο ταξίδι ἀφίχθη ἀργὰ τὸ βράδυ 
στὸ Γιεζντοβίτσε.
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 ● Τὴν Παρασκευή, 10/23.5, ἔγινε περὶ τὴν μεσηβρίαν συνάντη-
σις τοῦ Θεοφιλ. κ. Κλήμεντος καὶ τῆς συνοδίας του μετὰ τοῦ Δη-
μάρχου τῆς πόλεως Βέλκε Μεζιρίτσι κ. Ράντοβαν Νέσιντ, στὴν 
Κεντρικὴ Τσεχία (Μοραβία), ὁ ὁποῖος μετὰ τοῦ Ἀντιδημάρχου καὶ 
ἑνὸς Δημοτικοῦ Συμβούλου ἐδέχθησαν τοὺς ἐπισκέπτας μὲ τιμή. 
Συνεζητήθησαν θέματα περὶ τῆς ἀποστολῆς μας καὶ ἐκφράσθη-
καν εὐχαριστίες στὴν Δημοτικὴ Ἀρχὴ γιὰ τὴν πρόθυμη παραχώ-
ρησι οἰκήματος στὴν πόλι, τὸ ὁποῖο μετετράπη σὲ Ἱερὸ Ναὸ τῶν 
Ἁγίων Θεσσαλονικέων Φωτιστῶν καὶ Ἰσαποστόλων Κυρίλλου καὶ 
Μεθοδίου, οἱ ὁποῖοι ἀφίχθησαν στὴν περιοχὴ αὐτὴ πρὸ 1151 ἐτῶν 
(τὸ 863). Ὁ δὲ κ. Δήμαρχος ἀνεφέρθη συνοπτικὰ στὴν κατάστασι 
τοῦ Δήμου.

 Ἀκολούθησε σύντομη ξενάγησις στὸ κέντρο τῆς πόλεως καὶ 
μάλιστα στὸ σημεῖο, ὅπου δύο ποταμοὶ ποὺ τὴν διατρέχουν συν-
ενώνονται σὲ ἕναν. Μεζιρίτσι σημαίνει Μεσοποταμία. Πρόκειται 
γιὰ ἀρχαία πόλι τῆς Μοραβίας, τῆς ὁποίας ἡ ἱστορία χάνεται στὰ 
βάθη τῶν αἰώνων. Ὑπάρχει ζῶσα παράδοσις, ἡ ὁποία εἶναι πολὺ 
ἰσχυρά, ὅτι ἀπὸ τὴν πόλι αὐτὴ διῆλθαν μεταξὺ τῶν ἐτῶν 863-865 
οἱ Ἅγιοι Θεσσαλονικεῖς Αὐτάδελφοι Κύριλλος καὶ Μεθόδιος καὶ 
μάλιστα διανυκτέρευσαν εἰς αὐτήν. Μὲ ἰδιαίτερη συγκίνησι οἱ ἐξ 
Ἑλλάδος ἐπισκέπται ἀντίκρυσαν ἐντὸς ἑνὸς σημερινοῦ φαρμακεί-
ου τῆς πόλεως, ἕνα Προσκυνητάρι μὲ Εἰκόνα τῶν Ἁγίων Κυρίλλου 
καὶ Μεθοδίου καὶ σύντομο ἐπεξηγηματικὸ ὑπόμνημα σχετικὰ 
μὲ τὴν παράδοσι αὐτή, διότι ἐκεῖ ἀκριβῶς ἦταν ἡ οἰκία διαμονῆς 
τῶν διερχομένων Ἁγίων. Τὸ δὲ θαυμαστὸν εἶναι, ὅτι λίγες μόλις 
δεκάδες μέτρα ἀπὸ ἐκεῖ, τοποθετεῖται τὸ οἴκημα, τὸ ὁποῖο μᾶς 
παρεχωρήθη ὑπὸ τοῦ Δήμου καὶ μετετράπη σὲ ὡραῖο καὶ κατα-
νυκτικὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου! 
 Στὸν νεόδμητο αὐτὸν Ναό, μικρὸν ἀλλὰ χαρίεντα, ἐτελέσθη-
σαν τὸ ἀπόγευμα τὰ ἐπίσημα Θυρανοίξια μὲ Ἁγιασμὸ ἀπὸ τὸν 
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Θεοφιλ. Γαρδικίου κ. Κλήμεντα, καὶ ἀκο-
λούθησε ὁ Ἑσπερινὸς τῶν ἑορταζομένων 
Ἁγίων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου στὰ ἑλλη-
νικὰ καὶ σλαβονικά. Παρέστησαν ὀλίγοι 
πιστοί, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ 4 Κατηχού-
μενοι στὴν Ὀρθοδοξία.
 Ὁ χοροστατῶν Θεοφιλ. κ. Κλήμης ἐκφώ-
νησε σύντομο λογύδριο στὸ τέλος τῆς Ἀκο-
λουθίας γιὰ τὸ νόημα τῆς παρουσίας μας 
στὴν περιοχὴ αὐτή, ὡς συνέχεια τῆς θαυ-
μαστῆς ἐλεύσεως τῶν ἑορταζομένων Ἁγί-
ων, οἱ Ὁποῖοι ἐκήρυξαν τὸ Εὐαγγέλιο τῆς σωτηρίας, ἐπέδειξαν τὸν 
πλοῦτο τῆς Ἀρετῆς καὶ μετέδωσαν τὸν Πολιτισμό· ὅπως Ἐκεῖνοι 
τότε συνεδέθησαν μὲ τοὺς γηγενεῖς κατοίκους ἐν τῇ Ἀληθείᾳ 
τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, ἔτσι καὶ ἐμεῖς σήμερα κομίζουμε τὸ ἴδιο 
Εὐαγγέλιο, τὴν ἴδια σωτήρια Πίστι καὶ ἑνούμεθα ἐν τῇ ἰδίᾳ Ἀλη-
θείᾳ μὲ τοὺς ἀσπαζομένους Αὐτήν. Ἐκφράσθηκαν ἐπίσης εὐχὲς 
ὁ Ναὸς αὐτὸς νὰ ἀποτελῆ ἑστία Γνησίας Ὀρθοδοξίας, εὐλογί-
ας Θεοῦ καὶ παρουσίας τῶν τιμωμένων Ἁγίων, ὅπως ἐπίσης καὶ 
εὐχαριστίες στοὺς συνεργήσαντας γιὰ τὴν μετατροπὴ τοῦ χώρου 
σὲ Ναὸ καὶ μάλιστα στὸν φροντιστὴ Αὐτοῦ ἀδ. Πέτρο Μαρτακίδη.

 ● Τὸ Σάββατο, 11/24.5, τελέσθηκε ἡ ἀρχιερατικὴ Θ. Λειτουρ-
γία στὸν ἑορτάζοντα Ναὸ τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου στὸ 
Βέλκε Μεζιρίτσι. Ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου κ. Κλήμης ἐλειτούργησε μὲ 
τοὺς Αἰδεσιμ. π. Ἱερεμία καὶ π. Γεώργιο, παρουσίᾳ ὀλίγων πιστῶν. 
Χρησιμοποιήθηκαν ἑλληνικὰ καὶ τσεχικά.
 Στὴν Ὁμιλία του, ὁ Θεοφιλ. κ. Κλήμης ἀνεφέρθη στὴν πνευμα-
τικὴ χαρὰ καὶ συγκίνησι ἐκ τοῦ γεγονότος τῆς τιμῆς τῶν Ἁγίων 
στὸν χῶρο τῆς Ἱεραποστολῆς των. Οἱ Ἅγιοι μετέφεραν ὄχι μόνο 
ἀλφάβητο καὶ πολιτισμό, ἀλλὰ ὅ,τι τὸ πολυτιμώτερο: τὴν γνῶσι 
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τοῦ Ἀληθινοῦ Θεοῦ, τὴν ζωὴ σύμφωνα μὲ τὸ Θέλημά Του, τὴν Ἀρε-
τή, τὴν ἐν Πνεύματι καὶ Ἀληθείᾳ Λατρεία Του, τὰ Ἅγια Μυστήρια 
καὶ μὲ ἕναν λόγο τὸν Πολύτιμο Μαργαρίτη, τὸ Φῶς τὸ Ἀληθινόν, 
τὸν Ὕδωρ τὸ Ζῶν, τὴν ἐν Πνεύματι Ἐλευθερία, δηλαδὴ ὅλα ὅσα 
τρέφουν καὶ ποτίζουν τὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου εἰς ἄφεσιν ἁμαρ-
τιῶν καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἐφ’ ὅσον βέβαια ὑπάρχει ἀνταπόκρισις 
καὶ ἀποδοχὴ διὰ πίστεως καὶ μετανοίας. Ἄν δὲν ὑπάρξη ὑπακοὴ 
στὸν Θεὸ καὶ συμφιλίωσις μετ’ Αὐτοῦ, ἐπέρχεται ἤ παραμένει ὁ 
«θάνατος» τῆς ψυχῆς. Τοῦτο συμβαίνει διὰ αἱρέσεως καὶ πλάνης 
ἤ διὰ τῆς ἁμαρτίας. Οἱ ἴδιοι οἱ ἑορταζόμενοι Ἅγιοι καὶ οἱ Μαθητές 
τους ἐδιώχθησαν στὴν περιοχὴ αὐτὴ ἀπὸ ὄργανα τῆς ἁμαρτίας 
καὶ τῆς πλάνης, ὅμως αὐτοὶ ὑπερασπίσθηκαν τὴν ἀληθινὴ Πίστι 
περὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ τὴν καθαρότητα τῆς Ἀρετῆς, γι’ 
αὐτὸ καὶ ἡ Χάρις τοῦ Παρακλήτου ἦταν μαζί τους καὶ τοὺς ἐλευ-
θέρωνε ἀπὸ τὰ δεσμὰ καὶ τὶς κακουχίες τους. Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ 
εἶναι μὲ ὅσους ἀνήκουν στὴν Ἀλήθεια, ἔστω καὶ ἄν ἀποτελοῦν 
μειοψηφία, καὶ ὄχι μὲ τοὺς ἐκτρεπομένους, ἔστω καὶ ἄν ἔχουν τὴν 
πλειοψηφία καὶ ἐπικρατοῦν μὲ τὴν βία καὶ τὴν αὐθαιρεσία. Στὴν 
κοιτίδα τῆς Ἱεραποστολῆς τῶν τιμωμένων Ἁγίων, ἡ Χάρις τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος ἐνέπνευσε καὶ στὴν ἐποχή μας κάποιες ὀλίγες 
ψυχὲς νὰ συνδεθοῦν μὲ τὴν Ἱερὰ Μονή μας καὶ μέσῳ τοῦ Ἱεραπο-

στολικοῦ ἀειμνήστου Μητροπο-
λίτου μας Κυπριανοῦ νὰ λάβουν 
τὴν Χάριν τῆς Ἀπολυτρώσεως 
καὶ νὰ ἀρχίση ἔτσι ἡ σπορὰ τῆς 
Ἀληθείας, ἡ ὁποία ἤδη ἀποδίδει 
εὐχύμους καρπούς. Ἡ παρουσία 
μας ὑπηρετεῖ τὴν μαρτυρία τῆς 
Γνησίας Ὀρθοδοξίας στὸ πνεῦμα 
τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καὶ Μεθοδί-
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ου καὶ τῶν Μαθητῶν τους, γιὰ τὴν πνευματικὴ ζωοποίησι ὅσων 
ὁ Κύριος καλεῖ στὴν σωτήρια Ἀλήθειά Του. 
 Μετὰ τὴν Θ. Λειτουργία ἀκολούθησε παράθεσις κερασμάτων 
καὶ συζήτησις μὲ τοὺς πιστοὺς στὸ ἰσόγειο τοῦ Ναοῦ. Ἀργότερα, 
παρετέθη τράπεζα στὸ Γιεζντοβίτσε.
 Τὸ ἀπόγευμα, ἐψάλη ὁ ἀναστάσιμος Ἑσπερινὸς στὸν Ναὸ τοῦ 
Ἁγίου Ἰωάννου στὸ Γιεζντοβίτσε καὶ ἀκολούθησε συνάντησις τοῦ 
Ἐπισκόπου μὲ τοὺς Κληρικοὺς καὶ πιστούς.
 ● Τὴν Κυριακή, 12/25.5, τελέσθηκε ἡ ἀρχιερατικὴ Θ. Λειτουργία 
στὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου στὸ Γιεζντοβίτσε, μετὰ τὴν Ἀκολου-
θία τοῦ ἀναστασίμου Ὄρθρου. Ὁ Θεοφιλ. κ. Κλήμης ἐλειτούρ-
γησε μὲ τοὺς π. Ἱερεμία, π. Γοράσδο ἀπὸ τὴν Πράγα, π. Γεώργιο 
καὶ π. Χαρίτωνα, ὁ ὁποῖος παραμένει πρὸς τὸ παρὸν στὴν πόλι 
Παρτουμπίτσε τῆς Τσεχίας, στὴν προοπτικὴ ἐντὸς τῶν ἑπομένων 
μηνῶν νὰ μεταβῆ στὸ Τορόντο τοῦ Καναδᾶ γιὰ νὰ ἐφημερεύση 
σὲ Ἐνορία μας ἐκεῖ. Χρησιμοποιήθηκαν ἡ ἑλληνικὴ καὶ τσεχική. 
Παρέστησαν τρεῖς μὲ τέσσερις περίπου δεκάδες πιστῶν, μεταξὺ 
τῶν ὁποίων καί τινες Κατηχούμενοι ἤ ἐνδιαφερόμενοι γιὰ τὴν 
Ὀρθοδοξία.

 Στὴν Ὁμιλία του, ὁ Θεοφιλ. κ. Κλήμης ἀνεφέρθη στὸ πάθος 
τοῦ φθόνου, τὸ ὁποῖο τυφλώνει τοὺς ἀντιθέους, ὥστε νὰ διαβά-
λουν τὸν Θεὸ καὶ τοὺς εὐεργετημένους ὑπ’ Αὐτοῦ. Τὰ αἰσθητὰ 
μάτια ἀντιλαμβάνονται τὸ αἰσθητὸ φῶς, ἀλλὰ ὑπάρχει καὶ τὸ 
νοερὸ Φῶς, τὸ Ὁποῖο εἶναι Θεῖο καὶ μᾶς θεοποιεῖ ὡς Χάρις Θεοῦ. 
Τὸ λαμβάνουμε στὸ θεῖο Βάπτισμα καὶ ἐκδηλώνεται ὅταν ζοῦμε 
θεοπρεπῶς, ὅταν ἀγαποῦμε καὶ ὅταν λαμβάνουμε ἐν μετανοίᾳ 
τὰ Ἅγια Μυστήρια. Ὅταν ἀγαθοεργοῦμε καὶ κυρίως ὅταν προσ-
ευχόμαστε, τὸ Φῶς αὐτὸ αὐξάνει καὶ μᾶς πληροῖ. Ὅταν ἀντιθέτως 
ὑπερηφανευόμαστε ἤ πλεονεκτοῦμε ἤ ἐκτρεπόμαστε σαρκικῶς, 
τὸ Φῶς αὐτὸ φυγαδεύεται καὶ μᾶς καταλαμβάνει σκότος. Ἔχουμε 
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ἀνάγκη θείου φωτισμοῦ, γιὰ νὰ βαδίζουμε ἀπλανῶς τὴν ὁδὸ τοῦ 
Κυρίου, ὅπως συνέβαινε μὲ τοὺς Ἁγίους καὶ νὰ μὴ μᾶς κυριεύουν 
καὶ σκοτίζουν τὰ πάθη. Ἡ αἵρεσις καὶ ἡ πλάνη ἀποτελοῦν ἐπί-
σης σκότος βαθύ. Οἱ Ἅγιοι Κύριλλος καὶ Μεθόδιος ἔφεραν τὸ θεῖο 
Φῶς στὴν γῆ τῆς Μοραβίας, ἀλλὰ ἐδιώχθησαν ἀπὸ αἱρετικοὺς καὶ 
ἐπικράτησε στὴν περιοχὴ σκότος πλάνης ἐπὶ αἰῶνας πολλούς. 
Στὶς ἡμέρες μας, τὸ Φῶς τῆς Ἀληθείας ἀπεμπολεῖται καὶ ἀνα-
μιγνύεται μὲ τὸ σκότος. Οἱ Οἰκουμενισταί, ὅπως ὁ πατριάρχης 
Βαρθολομαῖος, ὁ ὁποῖος συμπροσεύχεται στὴν Ἱερουσαλὴμ μὲ 
τὸν Πάπα Φραγκῖσκο, κοινωνοῦντες μὲ τὸ σκότος τῆς αἱρέσεως 
τυφλώνονται καὶ περιπίπτουν εἰς «βόθυνον» ἀπωλείας. Ὅσο καὶ 
ἄν τοὺς ἐπικροτοῦν οἱ ἄνθρωποι τοῦ κόσμου τούτου, δὲν ἔχουν 
τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Ὅσο καὶ ἄν μᾶς κατηγοροῦν ὡς δῆθεν 
ἀποσχιζομένους τῆς Ἐκκλησίας, αὐτοκατακρίνονται, διότι ἐμεῖς 
ἐμμένουμε στὴν Ἀλήθεια, τὴν Ὁποίαν παραλάβαμε ἀπὸ τοὺς πα-
λαιοὺς καὶ τοὺς συγχρόνους Ἁγίους καὶ Ὁμολογητάς, ὅπως τὸν 
Ἅγιο τοῦ Ναοῦ Ἰωάννη Μαξίμοβιτς, τοὺς Ἁγίους Μητροπολίτας 
Γλυκέριο τῆς Ρουμανίας καὶ Φιλάρετο τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς, 
καὶ εἴθε μὲ τὶς εὐχὲς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου μας Κυπρι-
ανοῦ νὰ εἴμεθα ὄντως καὶ ἐν τοῖς ἔργοις τέκνα Φωτός, ὥστε νὰ 
ἀξιωθοῦμε τῆς Βασιλείας τοῦ Φωτός.

 Μετὰ τὴν Θ. Λειτουργία, ἀκολούθησε Σύναξις στὴν Αἴθουσα 
τοῦ Ναοῦ, μὲ ἀναφορὲς σὲ πνευματικὰ θέματα καὶ σὲ περιστα-
τικὰ ἀπὸ Βίους Ἁγίων. Ἀκολούθησε παράθεσι τραπέζης.
 Τὸ ἀπόγευμα, ἔγινε Ἐνοριακὴ Σύναξις στὴν Αἴθουσα τοῦ Ναοῦ, 
ἡ ὁποία διήρκεσε ἐπὶ δίωρον, κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ Θεοφιλ. κ. Κλήμης 
ἀπήντησε σὲ ἐρωτήματα τῶν παρισταμένων περὶ τῆς σχέσεως 
Ἑλλάδος καὶ Εὐρώπης, περὶ τῆς Ὀρθοδόξου παρουσίας στὴν Μο-
ραβία, περὶ τῆς καταστάσεως στὴν Ρωσία καὶ Οὐκρανία, περὶ τῆς 
διαπαιδαγωγήσεως τῶν παιδιῶν, περὶ τῆς ἀληθινῆς ἔννοιας τῆς 
Ἀγάπης κλπ.
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 Ἀκολούθησαν κατ’ ἰδίαν συναντήσεις τοῦ Ἐπισκόπου μὲ Κλη-
ρικοὺς καὶ λαϊκοὺς γιὰ πνευματικὰ καὶ προσωπικὰ θέματά τους.

* * *

 Τὸ πρωῒ τῆς Δευτέρας, 13/26.5, ὁ Θεοφιλ. κ. Κλήμης καὶ οἱ συν-
οδοί του μετέβησαν ὁδικῶς στὴν Πράγα, ἀπὸ ὅπου ἀφίχθησαν ἀε-
ροπορικῶς ἀργὰ τὴν μεσημβρία στὴν Ἀθήνα, γεμᾶτοι ἀναμνήσεις 
ἀγαθὲς ἀπὸ τὸ κοπιῶδες, ἀλλὰ ὄντως εὐλογημένο αὐτὸ ταξίδι 
στὴν Μοραβία, στὶς χῶρες τῆς Τσεχίας καὶ Σλοβακίας, γιὰ τὴν 
ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Θεσσαλονικέων Ἰσαποστόλων Κυρίλλου καὶ Με-
θοδίου, τὴν μαρτυρία τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας καὶ τὴν βοήθειαν 
κάποιων ὀλίγων ψυχῶν, οἱ ὁποῖες ἀγωνίζονται τὸν καλὸν ἀγῶνα 
τῆς Πίστεως καὶ τῆς Ἀρετῆς, μὲ προοπτικὲς εὐοίωνες.
 Στὸν Θεὸ πρέπει πᾶσα δόξα, τιμή, εὐχαριστία καὶ προσκύνησις!




