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Ομιλία
Πανιεροτάτου Μητροπολίτη Κιτίου κ.Χρυσοστόμου
στην Ι.Μ.Μ.Βατοπαιδίου Αγίου Όρους
--------------------------------------------------

Δόξα αίνον και ευχαριστία αναπέμπομε στον Τριαδικό Θεό, που
μας αξιώνει, να επισκεπτόμαστε ως ταπεινοί προσκυνητές , τον
αγιασμένο αυτό χώρο, το όρος της προσευχής και της σιωπής , το
αγιασμένο περιβόλι της Παναγίας, το άγιο όρος.
Κλίνουμε ευλαβικά το γόνυ και εκ βάθους καρδίας αναπέμπουμε
προσευχές, δεήσεις και ευχαριστίες, στην Υπεραγία Θεοτόκο, που μας
έφερε σ΄αυτή τη σεβάσμια, περικαλλή και μεγαλόπρεπη Μεγίστη Μονή
του Βατοπεδίου.
Αισθήματα

βαθύτατης

συγκίνησης

και

ανείπωτης

χαράς,

πλημυρίζουν τις καρδιές μας, γιατί σήμερα βρισκόμαστε ανάμεσα σε
αγαπητούς και εκλεκτούς πατέρες και αδελφούς μας. Μάλιστα πολλοί
εξ αυτών είναι Κύπριοι στην καταγωγή και αρκετοί ήταν πνευματικά
μας τέκνα, αφού διέμεναν πριν την εγκαταβίωσή τους σ’ αυτήν την
λαμπρή Μονή , στη Μητροπολιτική μας περιφέρεια.
Η μνήμη μας στρέφεται στο παρελθόν, όταν αγαπητέ άγιε
Καθηγούμενε της Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανδρίτη Εφραίμ,
είχαμε την πρώτη μας συνάντηση κατά την τραγική περίοδο του 1974.
Τότε που διωχθήκατε με βάναυσό τρόπο από την πατρική σας εστίας,
από τον βάρβαρο Τούρκο εισβολέα, και μαζί με τη σεβαστή μητέρα σας
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και τα αδέλφια σας, βρήκατε καταφύγιο στη Μητροπολιτική μας
Περιφέρεια. Δεν σας κρύβουμε ότι από την πρώτη φορά που σας
συναντήσαμε, είδαμε στο πρόσωπό σας, τον ενάρετο και ταπεινό νέο,
τον ευσεβή και ζηλωτή αγωνιστή της πίστεώς μας, τον γεμάτο αγάπη
για το Θεό και τον άνθρωπο, τον φιλακόλουθο και αγνό χριστιανό. Γι’
αυτό και εμείς προσπαθήσαμε με όσες δυνατότητες είχαμε να σας
στηρίξουμε και να

ενισχύσουμε οικονομικά τόσο εσάς όσο και τα

αδέλφια σας, για να συνεχίσετε τις σπουδές σας .

Αγαπητέ άγιε Καθηγούμενε,
Όλα αυτά τα χρόνια βλέπουμε με χαρά, ικανοποίηση και
θαυμασμό ,την ανέλιξή σας μέσα στην Εκκλησία, θεολόγος, επιμελητής
της Ιερατικής Σχολής « Απόστολος Βαρνάβας» της Εκκλησίας της
Κύπρου, μοναχός, ιερομόναχος και Καθηγούμενος της σεβασμίας κι
ιεράς αυτής Μονής.
Δεν σας κρύβουμε ότι πάντοτε σας έχουμε στη καρδιά μας και
σας μνημονεύουμε μαζί με την ενάρετη συνοδεία σας, στην αγία
πρόθεση και στις προσευχές μας. Εκείνες δε, τις δύσκολες μέρες της
δοκιμασίας σας, διακατείχε

την ψυχή μας θλίψης και αγωνία.

Προσευχόμαστε όλα αυτά να λήξουν σύντομα για να συνεχίσετε
απερίσπαστα το μεγάλο και ποικιλόμορφο έργο που επιτελείτε.
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Αγαπητέ άγιε Καθηγούμενε,
Η ευγενική πρόσκληση σας, για να επισκεφθούμε τη Μονή σας
και να προστούμε της αγρυπνίας με την ευκαιρία της εορτής του εν
αγίοις πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου, μας συγκίνησε
ιδιαιτέρως και μας δίνει την ευκαιρία, να συλλειτουργήσουμε και να
συνεορτάσουμε μαζί σας και

να ασπασθούμε τα μυρόβλητα άγια

λείψανα και τις θαυματουργικές εικόνες που ευρίσκονται εδώ και να
λάβουμε τη χάρη τους. Ιδιαίτερα δε, θεωρούμε ως αγαθή συγκυρία και
ιδιαίτερη ευλογία το γεγονός ότι με την συμπλήρωση φέτος 40 χρόνων
αρχιερατικής μας διακονίας στην Ιερά Μητρόπολη Κιτίου, μας δίνεται η
ευκαιρία να τιμήσουμε με αγρυπνία τον άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο,
του οποίου το όνομα φέρουμε και να ασπασθούμε την Τιμία Κάρα του.
Ευχόμαστε η Χάρις τους Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού και η
αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος , να
είναι πάντοτε μαζί με σας και την εκλεκτή συνοδεία σας, να σας φωτίζει
και να σας καθοδηγεί στον μεγάλο και δύσκολο μοναχικό σας αγώνα.
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