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Είμαστε υπόλογοι στον έξωθεν κόσμο για τη ζωή και
την πίστη της Εκκλησίας μας
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Της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου «επί τριών λόφων» Μόσχας, προεξήρχε την
ημέρα μνήμης του Αγίου Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας, στις 19 Δεκεμβρίου 2012, ο
Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών
Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, συμπαραστατούμενος από τον πρωθιερέα Βσέβολοντ
Τσάπλιν, Προϊστάμενο του Ναού και Πρόεδρο του Συνοδικού Τμήματος για Σχέσεις Εκκλησίας και
Κοινωνίας, τον Αναπληρωτή του πρωθιερέα Γεώργιο Ρόσιν, κληρικούς της ενορίας.
Ληξάσης της Θείας Συνάξεως ο πρωθιερέας Βσέβολοντ Τσάπλιν προσφώνησε τον Μητροπολίτη
Ιλαρίωνα και μεταξύ άλλων ανέφερε:
«Είναι η χαρά μου να Σας υποδέχομαι για πολλοστή φορά στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου «επί τριών
λόφων» στην περιοχή Νοβοβαγκάνκοβο, όπου πάρα πολλοί είναι εκείνοι, οι οποίοι Σας ξέρουν και
αγαπούν. Σήμερα πανηγυρίζει ο Ναός αυτός, διότι σήμερα εορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου
Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας, ενός Αγίου, ο οποίος φανέρωσε πολλές δωρεές, με
τις οποίες ήταν προικισμένος από το Θεό, ως Επίσκοπος της Εκκλησίας του Χριστού, ως κανόνας
πίστεως και εικόνα πραότητος...
Επίσκοπος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος επωμίζεται το φορτίο πολλών φροντίδων κια αμαρτιών
πολλών ανθρώπων...Χωρίς το στήριγμα της ολόκληρης εκκλησιαστικής κοινότητας αυτό το φορτίο
ίσως θα ήταν αφόρητο. Η ενότητα του Επισκόπου και του λαού του Θεού, η ενότητα του Ιεράρχη
και του ιερού κλήρου, η αλληλοβοήθεια και η αλληλουποστήριξη πάντα υπάρχουν στη ζωή της
Εκκλησίας και αποτελούν ενα μόνιμο θεμέλιο της εκκλησιαστικής ζωής, τη δύναμη της Εκκλησίας».
Αναφερόμενος στο δύσκολο έργο του Μητροπολίτου Ιλαρίωνος, ο πατήρ Βσέβολοντ ευχήθηκε στον
Ιεράρχη: «Σε αυτό το έργο να Σας συνοδεύουν συνέχεια η προσευχή μας, η πνευματική μας
υποστήριξη, οι κονοί μας κόποι...Σας εύχομαι ειρήνη, υγεία και βοήθεια παρά του Θεού σε όλα και
τα έτη Σας να είναι πολλά και αγαθά».
Από την πλευρά του ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας αφού διαβίβασε στους
παρευρισκομένους την ευλογία του Αγιωτάτου Πατριάρχου Κυρίλλου είπε:
«Σήμερα εορτάζουμε τη μνήμη ενός Αγίου, ο οποίος τιμάται στη Ρωσία ίσως περισσότερα από τους
άλλους, δηλαδή του Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας Νικολάου. Μπορεί να αναρωτηθεί κανείς, τι
κοινό έχει η Αγία Ρωσία με τα Μύρα της Λυκίας, όπου το μακρινό 4 αιώνα μ.Χ. διατέλεσε Επίσκοπος
ο Άγιος Νικόλαος; Εάν ακόμα ανατρέξουμε στο βίο του Αγίου, τις ιστορικές συνθήκες της ζωής του,
με όλα αυτά δεν θα απαντήσουμε στην ερώτηση, διατί ο Άγιος και Θαυματουργός Νικόλαος είναι
τόσο αγαπητός στο Ρωσικό λαό, διατί δεν υπάρχει ένας άλλος άγιος, στον οποίο να ήταν
αφιερωμένοι τόσο πολλοί Ναοί στην Αγία Ρωσία;
Φρονώ ότι δε θα βρούμε την απάντηση μέσα από τις ιστορικές συνθήκες της ζωής του Αγίου, αλλά
από την πνευματική εμπειρία, την οποία έχουν μαζί του χιλιάδες και εκατομμύρια χριστιανοί...Δε

γνωρίζουμε, διατί ο Κύριος σε αυτό τον Άγιο έδωσε αυτή την ιδιαίτερη χάρη και ικανότητα να
ευρίσκεται δίπλα μας όταν έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη, αλλά ξέρουμε ότι ο Άγιος Νικόλαος
εισακούει όλες τις προσευχές και καμία παράκληση προς τον Άγιο Νικόλαο παραμένει
ανεκπλήρωτη. Γι΄αυτό την ημέρα μνήμης του Αγίου Νικολάου με ιδιαίτερη θέρμη προστρέχομε προς
αυτόν με προσευχές, παρακαλώντας αυτόν για όσα έχουμε ανάγκη, και όχι μόνο σχετικά με τον
πνευματικό μας βίο, αλλά και σχετικά με τις υλικές και βιοτικές ανάγκες...
Ο Άγιος Νικόλαος αναφέρεται στις ακολουθίες ως κανόνας πίστεως και εικόνα πραότητος, και
αυτό δεν είναι τυχαίο: βλέποντας την εικόνα του, διαβάζοντας το βιό του, καταλαβαίνουμε ότι
τοιούτος ημίν έπρεπεν αρχιερεύς, και τοιούτος πρέπει να είναι κάθε Ορθόδοξος χριστιανός και
πόσο μάλλον εκείνος, τον οποίο έθεσε η Εκκλησία επί τη λυχνία της εκκλησιαστικής διακονίας».
Απευθυνόμενος στον Προϊστάμενο του Ναού Αγίου Νικολάου «επί τριών λόφων» και Πρόεδρο του
Συνοδικού Τμήματος για Σχέσεις Εκκλησίας και Κοινωνίας πρωθιερέα Βσέβολοντ Τσάπλιν, ο
Ιεράρχης υπογράμμισε ότι η Εκκλησία πρέπει να γυρίσει το πρόσωπό της στην κοινωνία στο
διάλογο με την οποία την παρουσιάζει κυρίως το υπό διεύθυνση του π. Βσέβολοντ Συνοδικό Τμήμα.
«Υπό τη διεύθυνσή Σας εργάζονται άνθρωποι, οι οποίοι εκ μέρους της Εκκλησίας απευθύνονται
στην κοινωνία. Δεν υπάρχει γι΄αυτούς καλύτερο παράδειγμα από εκείνο του Αγίου Νικολάου. Ένας
άνθρωπος, ο οποίος απευθύνεται στην κοινωνία εκ μέρους της Εκκλησίας, πρέπει να είναι ο ίδιος
κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος, πρέπει να είναι τοιούτος ώστε να προσέχουν οι άνθρωποι
αυτά που λέγει και να πείθονται. Είναι ανάγκη να πιστεύουν οι άνθρωποι σε αυτόν και βλέποντας
αυτόν, τον τρόπο της ζωής του, τα έργα του να επιθυμούν να τον ακολουθήσουν.
Πρέπει αυτός πάντα να είναι εικόνα πραότητος και ταυτόχρονα όταν έρχεται η ανάγκη να
προστατεύει την Εκκλησία χωρίς να φοβάται τίποτε. Έτσι ακριβώς ήταν η περίπτωση του Αγίου
Νικολάου, ο οποίος αντιστάθηκε στην αίρεση του Αρείου και του έδωσε ράπισμα. Πρέπει κι εμείς να
είμαστε αποφασιστικοί να αντισταθούμε στις δυνάμεις, οι οποίες επιτίθενται κατά της Εκκλησίας,
τη συκοφαντούν και καταβάλλουν προσπάθειες να παραμορφώσουν την εικόνα της Εκκλησίας.
Πρέπει να είμαστε έτοιμοι με την πραότητα και την εσωτερική γαλήνη μας να αποκρούσουμε κάθε
εχθρό και συκοφάντη».
Ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας ευχήθηκε στον πρωθιερέα Βσέβολοντ βοήθεια του Θεού στην υπεύθυνη
και υψηλή του διακονία, η οποία συνέχεια θέλει δύναμη και ειδική εωτερική πειθαρχία.
«Ο Θεός να μας ενδυναμώνει, να μας χαρίζει σοφία και χάρη Του να Τον ακολουθούμε σε όλα, να
ακολουθούμε το παράδειγμα των μεγάλων Αγίων, οι οποίοι όπως ο Άγιος Νικόλαος ο Θαυματουργός
ήταν και θα είναι πάντα για μας κανόνες πίστεως και εικόνες πραότητος. Αμήν».
Ακολούθως με την ευλογία του Αγιωτάτου Πατριάρχου Κυρίλλου ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας
απένειμε διακρίσεις «Σε ανάμνηση της 200ης επετείου της νίκης στον Πατριωτικό Πόλεμο 1812».
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