«

Ὁ στῦλος ὁ πύρινος, ὁ ποταμὸς ὁ τοῖς νάμασι, τῶν δογμάτων

κατάρρυτος,

ὁ νοῦς ὁ οὐράνιος, τῆς θεολογίας, τὸ πάγχρυσον στόμα,

ἁμαρτωλῶν ἐγγυητής, τῆς μετανοίας κήρυξ ὁ ἔνθεος, φωστὴρ ὁ
διαυγέστατος, ὁ ἐπουράνιος ἄνθρωπος, ὁ μακάριος σήμερον, ἀνυμνείσθω
Χρυσόστομος

Άγιε Καθηγούμενε, αγαπητοί πατέρες και αδελφοί,
Σ’ αυτήν την Ιερή και λαμπρή Μεγίστη Μονή του Βατοπαιδίου,
μας αξίωσε ο Τριαδικός Θεός, να τελέσουμε πανηγυρική αγρυπνία για να
τιμήσουμε τον μέγα πατέρας της Εκκλησίας μας, του οποίου φέρουμε
και το όνομα, τον άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο.
Τις αρετές και χαρίσματα, το χρυσό λόγο και το λαμπρό
συγγραφικό του έργο έχουν εξιστορήσει και ανυμνήσει πάρα πολλοί
ιστορικοί συγγραφείς, επιστήμονες και πατέρες της Εκκλησίας μας. Και
όσο κάποιος μελετά το βίο και τα έργα του αγίου, τόσο ανακαλύπτει νέες
πληροφορίες γι΄αυτό και βλέπει μέσα απ’ αυτά, την ισχυρή και τεράστια
χαρισματική του προσωπικότητα και το μεγάλο έργο που τον αξίωσε ο
Θεός να επιτελέσει κατά την επίγειο ζωή του. Είναι χαρακτηριστικά τα
λόγια του υμνωδού , με τα οποία προσπαθεί μέσα σε λίγες γραμμές να
περιγράψει το έργο του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου:
Χαίροις τῶν ὀρφανῶν ὁ Πατήρ, ἀδικουμένων ὀξυτάτη βοήθεια, πενήτων
ἡ χορηγία, ἡ τῶν πεινώντων τροφή, τῶν ἁμαρτανόντων ἡ διόρθωσις·
ψυχῶν εὐστοχώτατος, ἰατρός καὶ σεμνότατος, θεολογίας, ὑψηλῆς ἡ
ἀκρίβεια, ἡ σαφήνεια, τῶν Γραφῶν τῶν τοῦ Πνεύματος· νόμος ὁ
πρακτικώτατος, κανὼν ὁ εὐθύτατος, ἡ θεωρία καὶ πρᾶξις, αἱ τῆς σοφίας

ἀκρότητες, Χριστὸν καταπέμψαι, ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν δυσώπει, τὸ μέγα
ἔλεος.
Ακόμη, αναφέρεται ότι ο άγιος, φρόντισε και για το ιεραποστολικό έργο.
Και είναι αλήθεια μεγάλο και σπουδαίο αυτό το έργο σεβαστέ και
αγαπητέ άγιε Καθηγούμενε, αγαπητοί πατέρες και αδελφοί. Δεν σας
κρύβω ότι είναι συγκλονιστικές οι εμπειρίες που βιώνει αυτός που ασκεί
ιεραποστολικό έργο, ιδιαίτερα σήμερα. Οι άνθρωποι διψούν για την
αλήθεια, για τον αληθινό Θεό. Η πίστη του είναι πολλές φορές η πίστη
των πρώτων Χριστιανών. Δίνονται ολοκληρωτικά στο Θεό. Διψούν για
το λόγο του Θεού, για τις ακολουθίες της εκκλησίας και τη θεία
Λειτουργία. Όμως και τα προβλήματα είναι τεράστια. Προβλήματα
στέγασης, σίτισης, ένδυσης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αυτών των
ανθρώπων, έχουν να αντιμετωπίσουν όσοι ασκούν το έργο της
ιεραποστολής.
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Μαδαγασκάρη, επιβεβαίωσε όλα αυτά που σας αναφέραμε. Θα
μπορούσα να σας αναφέρω πολλές απ’ αυτές τις εμπειρίες , αλλά
σεβόμενος την κούραση όλων από την αγρυπνία θα το αποφύγω.
Σεβαστέ και αγαπητέ άγιε Καθηγούμενε,
Θα ήθελα να σας εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες όλων μας, για
την ευγενική πρόσκλησή σας, για την θερμή υποδοχή και την αβραμιαία
φιλοξενία που μας προσφέρατε. Παρακαλούμε όπως μην μας ξεχνάτε
στις προσευχές και τις λειτουργίες σας.
Εύχομαι ο Θεός της αγάπης και της ειρήνης, χαρίζει σε σας και
σε όλους του πατέρες της Μονής σας, υγεία, μακροημέρευση και όπως
ευλογεί και αρωματίζει τη ζωή και τά έργα σας.

