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Θεία Λειτουργία από τον Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ
Ιλαρίωνα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βιέννης

Την Κυριακή της Απόκρεω, στις 11 Φεβρουαρίου 2018, ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίωνας,
Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας,
προέστη της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου Βιέννης
συλλειτουργήσαντος του Αρχιεπισκόπου Βιέννης και Βουδαπέστης κ. Αντωνίου, Προϊσταμένου της
Διευθύνσεως των Ιδρυμάτων Εξωτερικού του Πατριαρχείου Μόσχας. Ανάμεσα στους
συλλειτουργήσαντες ήταν ο Προϊστάμενος του Καθεδρικού Ναού Πρωθιερέας Βλαδίμηρος Τυσούκ,
ο Ιερομόναχος Στέφανος Ηγκούμνοφ, Γραμματέας του ΤΕΕΣ επί Διαχριστιανικών Υποθέσεων, ο
Πρωτοδιάκονος Βίκτωρ Συλόφσκυ, Πρωτοσύγκελος της επαρχίας Βιέννης και Αυστρίας, κληρικοί
της επαρχίας.
Μετά το πέρας της Θείας Μυσταγωγίας ο Σεβασμιώτατος κ. Αντώνιος προσφώνησε τον
Μητροπολίτη Ιλαρίωνα εκ μέρους του συλλειτουργήσαντος κλήρου και του ποιμνίου και τον
ευχαρίστησε για τη χαρά του συλλειτούργου. Εδικότερα δε ανέφερε:
«Σήμερα κατά το σύλλειτουργό μας σκέφθηκα ότι πολλές φορές ο Κύριος με αξίωσε ως
Ιεροδιάκονος, Ιερομόναχος, Αρχιμανδρίτης και Επίσκοπος να συμμετάσχω στις ακολουθίες, των
οποίων προεξήρχατε. Τις περισσότερες φορές εκείνες οι Θείες Συνάξεις πραγματοποιήθηκαν στον
τόσο αγαπητό για Σας Ι. Ναό Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης Ρώμης, όταν επισκεπτόμενος την

πόλη αυτή για λόγους εκκλησιαστικούς και με εντολές του Αγιωτάτου Πατριάρχου και της Ιεράς
Συνόδου, Σεῖς σχεδόν κάθε χρόνο λειτουργούσατε στη γῆ της Ρώμης, και εγώ, ως Προϊστάμενος
του Ναού, είχα τη δυνατότητα να Σᾶς προσφωνήσω εκ μέρους του κλήρου και του λαού.
Σήμερα όμως παρίσταμαι ενώπιόν Σᾶς στον άμβωνα αυτό με συγκίνηση, διότι για πρώτη φορά έχω
τη δυνατότητα να Σας προσφωνήσω ως διάδοχός Σας στην Επισκοπή Βιέννης, κάτι που για μένα
αποτελεί μεγάλη τιμή αλλά ταυτοχρόνος και μεγάλη ευθύνη...
Εκείνες τις λίγες ημέρες, που ευρίσκομαι στην έδρα των Αρχιεπισκόπων Βιέννης, παρατήρησα και
έμαθα ότι εδω διατηρούν την ευγνώμονη μνήμη για το πρόσωπό Σας. Και αυτή εκφράζεται όχι μόνον
ορατά, όπως αυτός ο περικαλλέστατος Ι. Ναός, ο οποίος καλλωπίσθηκε με τους κόπους Σας, και όχι
με την καθιερωμένη από Σας τάξη στην επαρχία, Αυτή η μνήμη διατηρείται κυρίως στις καρδιές των
κληρικών, οι οποίοι Σᾶς ενθυμούνται καλά και αγαπούν, οι οποίοι μετείχαν στις προσευχές Σας
ενώπιον του Θρόνου του Θεού στη γη Βιέννης και Αυστρίας, όπως και στις καρδιές των ενοριτών,
οι οποίοι χρόνια εκκλησιάζονται και παρακολούθησαν τις ακολουθίες των οποίων προεξήρχατε και
τα εμπνευσμένα κηρύγματά Σας.
Θέλω να Σᾶς διαβεβαιώσω, αγαπητέ Δέσποτα, ότι θα καταβάλω κάθε προσπάθεια, προκειμένου να
κρατήσω και να πολλαπλασιάσω την παρακαταθήκη, την οποία παρέλαβα από Σας».
Ο Αρχιεπίσκοπος Αντώνιος ευχαρίστησε εγκαρδίως τον Σεβασμιώτατο κ. Ιλαρίωνα για την
επίσκεψη, η οποία έχει σχέση με το διαχριστιανικό διάλογο και αφορά μία μεγάλη εκδήλωση, στην
οποία συμμετέχει ο Πρόεδρος του ΤΕΕΣ.
Σε ανάμνηση του συλλειτούργου ο Αρχιεπίσκοπος Αντώνιος προσέφερε στον Μητροπολίτη
Ιλαρίωνα μια παλαιά αναπαράσταση του ιστορικού κέντρου της Αυστριακής πρωτεύουσας.
Αντιφωνώντας ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας μεταξύ άλλων τόνισε:
«Είναι μεγάλη μου χαρά σήμερα να επισκεφθώ και πάλι τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, με τον οποίο
με συνδέουν τα έξι χρόνια δια υπηρεσίας μου εδώ...Χάρηκα πολύ να βλέπω τους κληρικούς, και
μάλιστα νέους, οι οποίοι χειροτονήθηκαν τα χρόνια που μεσολάβησαν, αλλά είναι άνθρωποι, τους
οποίους γνώρισα καλά. Χάρηκα πολύ να διαπιστώσω ότι δεν άλλαξαν σε τίποτε, ούτε γήρασαν. Και
μέσα στο ποίμνιο διέκρινα πολλά γνωστά μου πρόσωπα. Αλλά ιδιαίτερη μου χαρά ήταν να βλέπω και
νέους ενορίτες, μικρούς κα μεγάλους, οι οποίοι προστέθηκαν στο ποίμνιο του Ι. Καθεδρικού Ναού
Αγίου Νικολάου στα χρόνια που μεσολάβησαν.
Είχα την ευτυχία να συμμετάσχω στη συντήρηση του Ναού αυτού...Και χαίρομαι που όλα αυτά τα
οποία προγραμματίσαμε, τα καταφέραμε, ώστε σήμερα αυτός ο Ναός είναι και μεγαλοπρεπής και
περικαλλής...
Και όμως ο Ναός του Θεού δεν είναι τείχη, αλλά και προπαντός οι άνθρωποι. Και κάθε προσπάθειά
μας, τόσο των ποιμένων, όσο και των Επισκόπων, αποβλέπει στο να προσελκύσουμε τους
ανθρώπους στο Ναό, προκειμένου να συναντήσουν τον Ίδιο τον Κύριο μέσα από την προσευχή και
τη μετάληψη των Αγίων του Χριστού Μυστηρίων...
Ως κληρικοί γνωρίζουμε ότι καθημερινώς στο Ναό του Θεού συντελείται η μεταμόρφωση της
ανθρώπινης ψυχής. Αυτή δεν συγκρίνεται με τίποτε άλλο, διότι ξέρουμε τι άνθρωποι εισέρχονται
στο Ναό, και τι καθίστανται μέσω προσευχών και συμμετοχής στα εκκλησιαστικά Μυστήρια»
Ἐν συνεχείᾳ ο Ιεράρχης ανέλυσε την παραβολή της μελλούσης Κρίσεως της Ευαγγελικής

περικοπής της Κυριακής (πρβλ. Ματθ. 25. 31–46) και συνέχισε:
«Πολλοί εκ των συγχρόνων μας δεν πιστεύουν στη μεταθανάτια ανταπόδοση και ζουν έτσι ώστε λες
εδώ στη γή να αρχίζει και να τερματίζει η ανθρώπινη ζωή. Και πολλοί είναι εκείνοι που πιστεύουν
ότι τα ρήματα του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, τα οποία μας παρέδωσαν οι
Ευαγγελιστές, είναι αρχαίοι θρύλοι χωρίς άμεση σχέση με την εδώ καθημερινή ζωή μας.
Κοιτάζοντας όμως γύρω, θα διαπιστώσουμε ότι η Φοβερά Κρίση, στην οποία αναφέρεται ο Κύριος,
αρχίζει από τώρα, εδώ, επί της γης, όπου γίνεται αυτός ο διαχωρισμός των προβάτων από τα
ερίθια. Ο Κύριος τους μεν τοποθετεί εκ δεξιών, και τους δε εξ αριστερών μόνο και μόνο επειδή είναι
οι άνθρωποι, οι οποίοι επιλέγουν να ακολουθήσουν οι μεν το Χριστό και οι δε τη ζωή χωρίς τον
Χριστό. Οι μεν αγαθοεργούν, οι δε ζουν αποκλειστικά με τα ατομικά τους εγωϊστικά συμφέροντα.
Από εδώ, ο άνθρωποις, με τη στάση του, με τα έργα του καλά ή κακά, προσδιορίζει την πορεία του
στην αιωνιότητα...
Ο Κύριος μας καλεί να ζούμε όχι για τον εαυτό μας, αλλά για τους άλλους, και αυτό δεν είναι
επειδή δεν είμαστε άξιοι της ευτυχίας, αλλά επειδή η αληθινή ευτυχία είναι η δυνατότητα να
συμπαρασταθούμε στους πλησίον και να τους ευεργετούμε.
Με την συνοδεία, της οποίας προϊσταμει, ήρθαμε στην πόλη αυτή, προκειμένου να συνεχίσουμε να
κάνουμε εκείνο, για το οποίο μίλησαν πριν από δύο χρόνια στην Αβάναη κατά τη συνάντησή τους ο
Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κύριλλος και ο Πάπας Ρώμης
Φραγκίσκος, δηλαδή να συζητήσουμε πως ως Ορθόδοξοι και Ρωμαιοκαθολικοί μπορούμε να
βοηθήσουμε στους υπό δίωξι αδελφούς μας στη Μέση Ανατολή: τη Συρία, το Ιράκ και αλλαχού,
όπου υφίστανται απηνείς διωγμούς... Είναι το καθήκον μας να τους στηρίξουμε με όσα μπορούμε...
Την παρμονή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής να παρακαλέσουμε τον Κύριο να φωτίσει τις καρδιές
μας με τη Χάρη Του, να μας ενδυναμώνει να πορευθούμε την οδό, την οποία μας άνοιξε ο Ίδιος και
μας έδωσε εντολή να την ακολουθήσουμε, την οδό, τὴν ἀπάγουσαν εἰς την ἡτοιμασμένην ἡμῖν
Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν. Αμήν».
Ο Σεβασμιώτατος κ. Ιλαρίωνας ευχήθηκε στον Αρχιεπίσκοπο Αντώνιος με αφορμή τον πρόσφατο
διορισμό του στην έδρα Βιέννης.
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕΣ αφίχθη στην Αυστρία με ευλογία του Αγιωτάτου Πατριάρχη Μόσχας και
Πασών των Ρωσσιών κ.κ. Κυρίλλου προκειμένου να συμμετάσχει στους εορτασμούς με αφορμή την
διετία από της συναντήσεως στην Αβάνα στις 12 Φεβρουαρίου 2016 του Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου
και του Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κυρίλλου.
Στις 10 Φεβρουαρίου ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας παρέστη στη συναυλία της Ρωσικής
εκκλησιαστικής μουσικής στο Konzert Haus Βιέννης. Ανάμεσα στους παρόντες ήταν ο
Ρωμαιοκαθολικός Αρχιεπίσκοπος Βιέννης και Αυστρίας Καρδινάλιο Christoph von Schönborn, ο
Μητροπολίτης Αυστρίας Αρσένιος (Οικουμενικό ΠΑτριαρχείο), ο Μητροπολίτης Ελβετίας και
Αυστρίας Διονύσιος Ίσσα Γκουρμπούζ (Συροϊακωβιτική Εκκλησία), ο Πρέσβης της Ρωσίας στην
Αυστρία κ Ντ. Λιμπίνσκι, διπλωμάτες από άλλες χώρες κα.
Στις 12 Φεβρουαρίου θα διεξαχθεί Ημερίδα, αφιερωμένη στην επέτειο της συναντήσεως στην
Αβάνα με κεντρικό θέμα την κατάσταση των χριστιανών στη Μέση Ανατολή.

Μια πηγή: https://mospat.ru/gr/news/47707/
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