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Μακαριώτατε,
αγαπητοί αδελφοί Αρχιερείς, έντιμοι πατέρες, 

αγαπητοί αδελφοί και αδελφές!

Χριστός Ανέστη!

Θα  ήθελα,  Μακαριώτατε   να  ευχαριστήσω  Εσάς  και  την  Ιερά
Σύνοδο της Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Αλβανίας για την
εγκάρδια  πρόσκληση  να  επισκεφτώ  την  αλβανική  γη  και  για  τα
όμορφα λόγια υποδοχής.

Εδώ, στον τόπο σας, ο οποίος έχει αρχαία χριστιανική παράδοση,
πού  ξεκινάει  από  την  εποχή  της  δραστηριότητος  του  Αποστόλου
Παύλου,  στον τόπο όπου ο Άγιος Μάρτυρας επίσκοπος Δυρραχίου
Άστιος και πολλοί άλλοι φίλοι του Θεού έκαναν τα ηρωικά τους έργα,
στον  τόπο  όπου  έχει  μοχθήσει  ο  ονομαστός  ισαπόστολος  της
Ορθοδοξίας, Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, η λαμπρή γιορτινή ατμόσφαιρα
της  Αναστάσεως  του  Κυρίου  και  Θεού,  και  Σωτήρος  ημών  Ιησού
Χριστού βιώνεται με μία ξεχωριστή βαθιά αίσθηση. Ιδικά σε αυτόν τον
μεγαλοπρεπή  Καθεδρικό  Ναό,  που  ως  εμφανές  σύμβολο  της
ανασύστασης της Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Αλβανίας,
έχει καθαγιαστεί στο όνομα της Αναστάσεως του Χριστού. 

Του θριάμβου της Αναστάσεως προηγείτο ο Γολγοθάς. Κατά τον
20ο  αιώνα και οι δύο Εκκλησίες μας υπέφεραν μεγάλες ταλαιπωρίες
σε  συνέχεια  των  παθημάτων  του  Χριστού.  Καταστράφηκαν  ναοί,
βεβηλώθηκαν τα άγια ενώ παράλληλα πολλοί κληρικοί,  μοναχοί και
λαϊκοί κυνηγήθηκαν μέχρι το τον μαρτυρικό θάνατο για το όνομα του
Κυρίου  μας  Ιησού  Χριστού.  Με  αυτόν  τον  τρόπο  ο  εχθρός  της
σωτηρίας μας ήθελε να σπείρει τον πνευματικό θάνατο στους λαούς
πού ποιμαίνονταν από τις Εκκλησίες μας, αλλά, σε αντίθεση με τους
σκοπούς των διωκτών, πραγματοποιήθηκε η ανάσταση της πίστεως, η
επιστροφή στη ζωή, αφού το αίμα των μαρτύρων είναι ο σπόρος του
Χριστιανισμού.



Ο Θεός, «ἐξαπέστειλεν τὸ ἔλεος αὐτοῦ καὶ τὴν ἀλήθειαν αὐτοῦ»
(Ψαλμ. 56:4) και η Ορθόδοξος Αυτοκέφαλος Εκκλησία της Αλβανίας,
που  θα  μπορούσαμε  να  πούμε  ότι  είχε  αφανιστεί  εντελώς  στο
παρελθόν,  σήμερα  ανασυστάθηκε  ένδοξα,  έχοντας  στερεωθεί  χάρη
στην  αυταπάρνηση  του  Προκαθημένου  της,  του  Μακαριωτάτου
Αναστασίου.

Η άφιξή μου εδώ συνοδεύεται με αισθήματα λαμπρά. Χαίρομαι,
που  μου δίνεται  η  δυνατότητα  να  μοιραστώ μαζί  σας  τη  χαρά του
Αγίου  Πάσχα,  «τοῦτο  δέ  ἐστι  συμπαρακληθῆναι  ἐν  ὑμῖν  διὰ  τῆς  ἐν
ἀλλήλοις πίστεως ὑμῶν τε καὶ ἐμοῦ.» (Ρωμ. 1:12) και να προσκυνήσω
στα ιερά μέρη της Αλβανίας.  Ελπίζω ότι  με τη βοήθεια του Θεού η
Ειρηνική Επίσκεψή μου να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις των
δυο τοπικών Ορθοδόξων Αδελφών Εκκλησιών.

Χριστός Ανέστη!


