
Η ομιλία του Σεβ.Μητροπολίτου Βεροίας κ.Παντελεήμονος στην Θεία Λειτουργία:

«Τῆς μυστικῆς θεοφανείας θεῖον ὄργανον τῇ ἰσαγγέλῳ πολιτείᾳ ἐχρημάτισας καί θαυμάτων ἐδοξά-
σθης τῇ χορηγίᾳ».

Μέ αὐτούς τούς λόγους περιγράφει τό μεγαλεῖο τῆς ἱερᾶς μορφῆς τοῦ ἑορταζομένου σήμερα ἁγίου 
πολιούχου καί προστάτου τῆς ἡρωϊκῆς πόλεως τῆς Ναούσης, ὁσίου Θεοφάνους, ὁ ἱερός ὑμνο-
γράφος. Καί δέν εἶναι ὑπερβολική ἡ περιγραφή, γιατί ὄντως ὁ ὅσιος Θεοφάνης ἀποδείχθηκε μέ τήν 
ὁσιακή καί ἀγγελική ζωή του, μέ τήν καθαρότητα τῆς ψυχῆς καί τοῦ νοῦ του, μέ τήν ἀπόλυτη ταύ-
τισή του μέ τόν Θεό καί τό θέλημά του «θεῖον ὄργανον τῆς μυστικῆς θεοφανείας».
Γιατί αὐτό εἶναι οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀδελφοί μου. Εἶναι ὄργανα τοῦ Θεοῦ. Ὄργανα μέ τά 
ὁποῖα ἀποκαλύπτεται ὁ Θεός στούς ἀνθρώπους, μέ τρόπο μυστικό. Ποιός εἶναι αὐτός ὁ τρόπος μέ 
τόν ὁποῖο ὁ Θεός ἀποκαλύπτεται μέσω τῶν ἁγίων του;
Εἶναι πρῶτον ἡ ζωή τῶν ἁγίων. Οἱ ἅγιοι εἶναι αὐτοί πού ἔχουν κάνει τόν νοῦ τους «νοῦν Χριστοῦ». 
Εἶναι αὐτοί πού ἔχουν ἐναρμονίσει τό θέλημά τους μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Εἶναι αὐτοί πού ζοῦν 
ὅπως θά ἤθελε ὁ Χριστός νά ζοῦν, ἔχοντας καθάρει τήν ψυχή τους ἀπό τά πάθη καί τίς ἁμαρτίες καί
ἔχοντάς τα ἀντικαταστήσει μέ τίς ἀρετές πού εἶναι καρποί τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Εἶναι αὐτοί 
πού μποροῦν νά ἐπαναλαμβάνουν τόν λόγο τοῦ πρωτοκορυφαίου ἀποστόλου Παύλου «ζῶ δέ 
οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δέ ἐν ἐμοί Χριστός». Ἑπομένως βλέποντας τούς ἁγίους ἤ μελετώντας τή ζωή τους 
εἶναι σάν νά βλέπουμε τή ζωή τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι σάν νά βλέπουμε μέσα σέ ἕναν καθρέφτη, σέ ἕνα
κάτοπτρο τόν ἴδιο τόν Χριστό, γιατί ἡ ζωή του, ὅπως καί ἡ ζωή τῶν ἁγίων μας, εἶναι ἡ ἔκφραση τῆς
ὑπάρξεως τοῦ Χριστοῦ, εἶναι ἡ ἔκφραση τοῦ ἴδιου τοῦ Χριστοῦ.
Ὁ δεύτερος τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἀποκαλύπτεται, ἀδελφοί μου, ὁ Θεός διά τῶν ἁγίων του εἶναι ὅσα 
ἐνεργεῖ διά τῶν ἁγίων του. Οἱ ἅγιοι εἶναι «σκεύη εὔχρηστα πρός διακονίαν». Εἶναι αὐτοί πού ἐπι-
τελοῦν ἕνα ἔργο παρόμοιο μέ αὐτό τῶν ἀγγέλων. Διότι ὁ Θεός τούς χρησιμοποιεῖ γιά νά μᾶς ἀποκα-
λύψει τό θέλημά του, γιά νά μᾶς δείξει τόν δρόμο τόν ὁποῖο πρέπει νά βαδίσουμε· γιά νά μᾶς 
στηρίξει στίς ἀνάγκες μας· γιά νά θεραπεύσει τά τραύματά μας· γιά νά ἁπαλύνει τούς πόνους μας 
καί νά ἰατρεύσει τίς ἀσθένειές μας, καί τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματός μας. 
Στούς ἁγίους μας ἐνοικεῖ, ἀδελφοί μου, ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ. Καί ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι κάτι ἀόρι-
στο καί ἀφηρημένο, δέν εἶναι κάτι ἀκίνητο καί ἀνενεργό. Εἶναι ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ πού ἐνεργεῖ καί 
δρᾶ διά τῶν ἀνθρώπων πού τήν ἔχουν, πού ἐνεργεῖ καί δρᾶ διά τῶν ἁγίων πού τήν διαθέτουν 
ἄφθονη. Γιατί ὁ Θεός δέν τούς τήν ἔδωσε γιά νά τήν ἔχουν ἁπλῶς, ἀλλά γιά νά τήν χορηγοῦν στούς
ἀνθρώπους πού τήν ἔχουν ἀνάγκη καί πού ἐπικαλοῦνται τή βοήθειά τους, μέ τίς θαυματουργικές 
ἐπεμβάσεις τους, μέ τά θαύματά τους καί τίς ἰάσεις.
Αὐτοί εἶναι, ἀδελφοί μου, οἱ δύο τρόποι μέ τούς ὁποίους ἐμφανίζεται καί ἀποκαλύπτεται ὁ Θεός 
στούς ἀνθρώπους διά τῶν ἁγίων του. Καί μέ αὐτό τόν τρόπο ἐμφανίζεται καί σέ μᾶς μέσω τοῦ 
ἑορταζομένου καί τιμωμένου σήμερα πολιούχου τῆς ἡρωικῆς μας πόλεως ὁσίου Θεοφάνους τοῦ ἐν 
Ναούσῃ, ὥστε νά ἀποδεικνύεται καί στήν πράξη ἀληθῶς Θεοφάνης, ἄνθρωπος, δηλαδή, διά τοῦ 
ὁποίου ἐμφανίζεται ὁ Θεός στόν κόσμο, ὅπως ἀκριβῶς δηλώνει καί τό ὄνομά του. Διότι μέ τήν ἁγία
ζωή του δείχνει καί σέ μᾶς ὄχι μέ λόγια ἀλλά μέ ἔργα πῶς θέλει ὁ Θεός νά ζοῦμε στή ζωή μας. Καί 
ἀκόμη μέ τά θαύματά του, τά ὁποῖα καί στίς ἡμέρες μας ἐπιτελοῦνται, μᾶς ἀποκαλύπτει τή δύναμη 
τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία συνέχει ἀλλά καί συγκρατεῖ τόν κόσμο καί στηρίζει τόν ἄνθρωπο πού 
ταλαιπωρεῖται ἀπό τίς δοκιμασίες τῆς παρούσης ζωῆς.
Γι᾽ αὐτό, ἀδελφοί μου, τιμώντας σήμερα τόν κλεινό πολιοῦχο τῆς Ναούσης, τόν ἅγιο Θεοφάνη, ἄς 
μήν τόν τιμήσουμε ἁπλῶς μέ τούς ὕμνους μας πρός αὐτόν. Ἄς τόν τιμήσουμε προσέχοντας νά 
διακρίνουμε μέσα στή ζωή μας τόν ἴδιο τόν Θεό πού ἀποκαλύπτεται γιά χάρη μας μέσα ἀπό τή ζωή 
τοῦ ἐκλεκτοῦ του δούλου. Ἄς τόν τιμήσουμε ἀντλώντας ἀπό τή χάρη καί τήν εὐλογία πού μᾶς 
προσφέρει ἁπλόχερα τόν πλοῦτο τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου, ὥστε νά μήν διερωτώμεθα, ὅπως 
κάνουν ἔμμεσα ἤ ἄμεσα κάποιοι συνάνθρωποί μας, ἀμφισβητώντας ἐάν στήν πραγματικότητα 
ὑπάρχει Θεός, ἀλλά ἀπολαμβάνοντας αὐτή τή χορηγία τῶν θαυμάτων καί τῶν ἰάσεων πού μᾶς 
χαρίζει διά τοῦ πιστοῦ του θεράποντος, τοῦ ὁσίου Θεοφάνους, διά τῶν ὁποίων ἀποδεικνύει ὁ Θεός 
τήν παρουσία του στή ζωή μας καί στή ζωή τοῦ κόσμου, καλώντας μας νά γευθοῦμε καί νά 



γνωρίσουμε τή βασική ἰδιότητα τοῦ Θεοῦ, τή χρηστότητα καί τήν ἀγάπη μέ τίς ὁποῖες μᾶς 
προσεγγίζει καί θέλει νά μᾶς ἑλκύσει κοντά του.
Καί αὐτό, ἀδελφοί μου, εὔχομαι νά ἀπολαύσουμε ὅλοι, διά πρεσβειῶν τοῦ ὁσίου καί θεοφόρου 
Πατρός ἠμῶν Θεοφάνους τοῦ ἐν Ναούσῃ, τοῦ ὁποίου τή μνήμη ἐπιτελοῦμε σήμερα, ἔχοντας τή 
χαρά νά ἑορτάζουμε τήν πανήγυρή του μέ συνεορταστάς καί συμπανηγυριστάς δύο προσφιλέ-
στατους ἀδελφούς Ἀρχιερεῖς, σάρκα καί οἱ δύο ἐκ τῆς σαρκός τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως καί 
μέλη ἐκ μέρους, τόν Σεβασμιώτατο Ἅγιο Κίτρους καί τόν Σεβασμιώτατο Ἅγιο Σμύρνης, πού 
λαμπρύνουν μέ τήν παρουσία τους καί μέ τή χοροστασία καί τήν ὁμιλία του χθές στόν Ἑσπερινό ὁ 
Ἅγιος Σμύρνης, τήν πανήγυρη τοῦ ὁσίου Θεοφάνους.
Ἐκφράζω καί πρός τούς δύο τίς θερμότατες εὐχαριστίες μου καί εὔχομαι ταπεινῶς ὁ ἅγιος Θεοφά-
νης νά τούς στηρίζει μέ τή χάρη καί τίς πρεσβεῖες τους καί νά εὐλογεῖ ὅλους σας, ἀδελφοί μου.


