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(Προσφωνήσεις)
Κατά την δεκαετία του 1960, όταν στα πλαίσια της Διορθοδόξου Νεολαίας αρχίσαμε
να  αναφερόμαστε  στην  συχνά  «λησμονημένη  εντολή»  του  Αναστάντος  Χριστού:
«Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη…» (Ματθ. 28:19-20), πολλοί θεώρησαν
ότι  επρόκειτο  για  ανεδαφικό  ενθουσιασμό.  Άλλοι  επιχείρησαν  να  μειώσουν  την
προσπάθειά μας, ως δήθεν επίδραση των Δυτικών εκκλησιών. 
Αποφασίσαμε  τότε,  να  προχωρήσουμε  σε  συστηματική  θεολογική  και  ιστορική
μελέτη του ιεραποστολικού έργου της Ανατολικής Εκκλησίας. Αρχίσαμε την  έρευνα
των Βυζαντινών Ιεραποστολών -στην κορυφή των οποίων δεσπόζει ο Ισαπόστολος
Άγιος Κύριλλος-, το όνομα του οποίου φέρετε Προσφιλέστατε Άγιε Αδελφέ.
 Κατόπιν προχωρήσαμε στο έργο των Ρώσσων Ιεραποστόλων, οι οποίοι συνέχισαν τη
διάδοση  του  Ευαγγελίου  σε  λαούς,  οι  οποίοι  έως  τότε  το  αγνοούσαν.  Με  βαθιά
συγκίνηση ερεύνησα και δημοσίευσα για πρώτη φορά, στα ελληνικά και στα αγγλικά
μελέτες  για  το  έργο  των  μεγάλων  Ιεραποστόλων,  όπως  του  Αγίου  Ιννοκεντίου
Βενιαμίνωφ, στην Αλάσκα (ο οποίος τελικά εξελέγη Μητροπολίτης Μόσχας),  του
Αγίου Νικολάου Κασάτκιν στην Ιαπωνία, και πολλών άλλων.
 Αυτά τα κείμενα σε ενιαία επεξεργασία περιλαμβάνονται στο βιβλίο «Έως εσχάτου
της  γης»,  που  παρουσιάζεται  σήμερα  σε  ρωσσική  μετάφραση.  Μαζί  με  τις
ευχαριστίες  μου  σε  όσους  συνέβαλαν  στη  μετάφραση  και  έκδοση  του  βιβλίου,
αισθάνομαι  την  ανάγκη  να  Σας  ευχαριστήσω  εγκάρδια,  Άγιε  Αδελφέ,  για  την
ευγενική σκέψη Σας να το παρουσιάσετε απόψε στην Αλβανία. 
Υπάρχει και κάτι ιδιαίτερο, που συνδέει το βιβλίο αυτό με τη διακονία μου στην
Αλβανία. Το πνεύμα που διέπει τα κείμενα αυτά αποκαλύπτει το «ιδιαίτερο» μυστικό,
που  με  οδήγησε  να  αποδεχθώ  την  κρίσιμη  πρωτοεμφανιζόμενη  αποστολή,  την
αναθεμελίωση δηλαδή και ανάπτυξη μιας Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας σε
έδαφος  ολισθηρό.  Επίσης,  εξηγεί,  έμμεσα,  την  επιμονή  μου  να  επισημαίνεται  το
χρέος  της  Ορθοδόξου  Μαρτυρίας  σε  νέα  σύνορα  και  να  καταχωρείται  στα
πανορθόδοξα  κείμενα  (αρχίζοντας  από  τα  ανακοινωθέντα  των  Συνάξεων  των
Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών έως το Μήνυμα και τα άλλα κείμενα της
Αγίας και Μεγάλης Συνόδου των Ορθοδόξων Εκκλησιών στην Κρήτη). 
Ως επίμετρο του βιβλίου δημοσιεύεται ένα αρχικό «μανιφέστο», που καθόρισε τον



ρυθμό της πορείας μας τις τελευταίες δεκαετίες. «Αδιαφορία για την Ιεραποστολή
σημαίνει άρνηση της Ορθοδοξίας». Αντλώντας από τις αέναες πηγές της Ορθοδόξου
παραδόσεως, έχουμε τη δυνατότητα να ανανεώνουμε τα οράματά μας και τη δράση
μας. Ιδιαίτερα στον 21ο αιώνα, κατά τον οποίον ο τεχνολογικός πολιτισμός ενώνει
ολόκληρη την ανθρωπότητα με εκπληκτική ταχύτητα.
Η θεμελιώδης, πάντως, τελευταία εντολή του Αναστάντος Χριστού, -όπως τονίζεται
στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου και στις Πράξεις των Αποστόλων- διατηρεί όλη την
έντασή της: «Πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη…»( Ματθ. 28: 19-20)
«καὶ ἔσεσθέ μοι μάρτυρες… ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς.» (Πραξ. 1:8).


