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κυρόν ΠΑΥΛΟΝ

Προπέμπομεν σήμερον εις την αληθινήν και μακαρίαν ζωήν, εκ

του ιερού τούτου ναού, τον Αδελφόν και Συλλειτουργόν κυρόν

Παύλον, Αρχιερέα.

Διακατεχόμεθα, ανθρωπίνως, «εκ πολλής θλίψεως και συνοχής

καρδίας». 

Εν ταυτώ, και θεανθρωπίνως, καυχόμεθα, διότι η Εκκλησία του

Χριστού έχει να επιδείξει ένα ακόμη πολύφωτον αστέρα εν τω νοητώ

αυτής στερεώματι. 

Υπήρξεν, όντως, ο μακαριστός Επίσκοπος Παύλος, επίγειος

άγγελος, αλλά και ουράνιος άνθρωπος. Το δοθέν αυτώ θείον

τάλαντον και εμπίστευμα, επιμελώς και φρονίμως, ειργάσατο, μέχρι

των τελευταίων στιγμών του βίου του και, κατά την κυριακήν

εντολήν, το επηύξησε, διά τούτο και νυν, εν φωνή αγαλλιάσεως και

ήχου εορτάζοντος, εισέρχεται και χαίρει εν τη Χώρα των Ζώντων. 
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Η ημετέρα παρουσία ενταύθα απέχει του χαρακτήρα της

τυπικής προσελεύσεως, αλλά προσλαμβάνει την έννοιαν της

ουσιαστικής και οφειλετικής συμμετοχής ημών εις την μυστηριακήν

ταύτην εξόδιον τελετουργίαν. 

Εκ μακρού χρόνου συνδεόμεθα μετά του αειμνήστου Αδελφού

Παύλου και η διαυγής και κριτική αλλά και αγιοπνευματική αυτού

αντίληψις, επί πολλών θεμάτων, υπήρξε και υπάρχει δι’ εμέ τρόπις,

δηλαδή καθοδηγός, κατά τον Ιερόν Δαμασκηνόν. 

Αι πολλαί και συχναί επισκέψεις αυτού εις την ιδιαιτέραν

πατρίδα Κύπρον και αι ποικίλαι δράσεις και συνδρομαί του εκεί

συνιστούν κατάφασιν της αγαπώσης καρδίας του, του λαού του Θεού,

του παροικούντος εν τη Ελληνική Μεγαλονήσω. 

Κατά την εύσημον ταύτην στιγμήν, κατά την οποίαν εξοδίως

προπέμπομεν τον μακαριστόν Αρχιερέα Παύλον, ισχύουν και

λειτουργούν αι ρήσεις του Ιερομάρτυρος Αποστολικού Πατρός

Ιγνατίου του Θεοφόρου, ότι, δηλαδή, εορτάζομεν την από της γης

δύσιν αυτού και την εις ουρανούς ανατολήν του. Ή τον τοκετόν

αυτού, κατά τον ίδιον Πατέρα, ήτοι την γενέθλιον αυτού ημέραν εν τη

Βασιλεία των Ουρανών. 
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Εκ μέσης καρδίας απευθύνομεν, επαναλαμβάνοντες και ημείς,

τον επινίκιον χαιρετισμόν του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου,

ευχόμενοι, μετά του εν λόγω Πατρός: 

«Χαίρε Αδελφέ και Συλλειτουργέ Παύλε, καθότι νυν

απολαμβάνεις την υπεσχημένην θειοτέραν δόξαν των Ουρανών, την

πολύ της προτέρας παραδοξοτέραν δόξαν του Αδάμ». 
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