
ΟΜΙΛΙΑ

τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Χριστουπόλεως κυρίου Μακαρίου

ἐπί τῇ Συνάξει τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς «Παραμυθίας»

καί τῇ μνήμῃ τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Μαξίμου τοῦ «Γραικοῦ»

(Βατοπαίδιον, 21 Ἰανουαρίου/3 Φεβρουαρίου 2019)

Ὁσιολογιώτατε Γέροντα κύριε Γερμανέ, 

Σεβαστοί Πατέρες καί ἀδελφοί,

«Παρθενικὴ πανήγυρις σήμερον, ἀδελφοί· σκιρτάτω ἡ κτίσις, χορευέτω ἡ

ἀνθρωπότης· συνεκάλεσε γὰρ ἡμᾶς ἡ ἁγία Θεοτόκος, τὸ ἀμόλυντον κειμήλιον

τῆς παρθενίας, ὁ λογικὸς τοῦ δευτέρου Ἀδὰμ Παράδεισος, τὸ ἐργαστήριον τῆς

ἑνώσεως τῶν δύο φύσεων, ἡ πανήγυρις τοῦ σωτηρίου συναλλάγματος, ἡ παστάς,

ἐν ᾗ ὁ Λόγος ἐνυμφεύσατο τὴν σάρκα, ἡ ὄντως κούφη νεφέλη, ἡ τὸν ἐπὶ τῶν

Χερουβὶμ μετὰ σώματος βαστάσασα. Ταῖς αὐτῆς ἱκεσίαις, Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον

τὰς ψυχὰς ἡμῶν».

Δέν στερεῖται ἀφορμῶν ἡ ἐφευρετική εἰς πᾶν ἀγαθόν Ἐκκλησία, διά νά

μεγαλύνῃ καί νά γεραίρῃ τό πάνσεπτον Ὄνομα τῆς Μητρός τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ

καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Καί πῶς νά μή ἐπιλέγῃ

ἡ Ὀρθόδοξος Θεολογία καί ὑμνολογία τήν συνεχῆ καί υἱοπρεπῆ ἀναφοράν καί

μελέτην τούτου τοῦ μακαρίου καί παναμώμου ὀνόματος; Εἶναι ὅ,τι ἱερώτερον,

ὅ,τι γλυκύτερον, ὅ,τι μᾶλλον παρήγορον ἔχομεν εἰς τόν καθημερινόν ἀγῶνα διά

τήν  ἀντιμετώπισιν  τῶν  φανερῶν  καί  ἀφανῶν  ἐπιθέσεων  τοῦ  ἀντιδίκου,  τοῦ

μισοκάλλου καί πονηροῦ πνεύματος, ὁ ὁποῖος ἐπιζητεῖ διαρκῶς τόν ἀφανισμόν

τοῦ γένους ἡμῶν διά τοῦ ἐπαράτου ἐγωισμοῦ καί τῆς αὐτοδικαιώσεως.

Εἰς τοῦτον τόν πνευματικόν ἀγῶνα αἰσθανόμεθα ἐκτυπώτερον τήν Χάριν,

τήν  προστασίαν  καί  τήν  Σκέπην  τῆς  Ὑπεραγίας  Θεοτόκου,  ἰδίως  ἡμεῖς,  οἱ

ἑκουσίᾳ ἡμῶν τῇ γνώμῃ ἐπιλέξαντες τήν ὁδόν τοῦ μονήρους βίου, τήν ὁδόν τοῦ

ζῆν  διά  τόν  Χριστόν  καί  διά  τήν  Ἐκκλησίαν  Αὐτοῦ,  ἄνευ  τῶν  κοσμικῶν

περισπασμῶν καί ἐπιθυμιῶν. Ἔχομεν τήν Κυρίαν Θεοτόκον ὡς μητέρα εἰς τήν

ἀνάγκην τῆς θαλπωρῆς, ὡς παρηγορίαν εἰς τάς ἀπογοητεύσεις, ὡς καταφύγιον

εἰς  τάς  ἐπιθέσεις,  ὡς  ἐλπίδα  εἰς  τάς  ὀδύνας,  ὡς  ἰατρόν  εἰς  τάς  νόσους,  ὡς

κοινωνίαν εἰς τάς στιγμάς τῆς μονώσεως, ὡς συνοδοιπόρον ὁσάκις αἰσθανόμεθα

ἀπόγνωσιν καί ἐγκατάλειψιν, ὡς χαμόγελον εἰς τά δάκρυα, ὡς Παραμυθίαν εἰς

τάς περιστάσεις πάσας τοῦ ἐπί γῆς βίου.
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Σήμερον, λοιπόν, συνελθόντες ἐπί τό αὐτό, κυκλώσαντες τό Θυσιαστήριον

τῆς  ἀληθοῦς  Λατρείας  τοῦ  Ἐσφαγμένου  Ἀρνίου,  ἐτελέσαμεν  τήν  Θείαν

Λειτουργίαν τήν σώζουσαν τόν κόσμον, προσφέροντες τό κτιστόν ἐνώπιον τοῦ

ἀκτίστου,  ἐν τῇ Ἱερᾳ ταύτη καί περιλάμπρῳ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ

Μάνδρᾳ τοῦ Βατοπαιδίου, πρός τιμήν τῆς Συνάξεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

τῆς ἐπονομαζομένης «Παραμυθίας», ὡς ἐκ τοῦ σχετικοῦ θαύματος, ἀλλά καί εἰς

μνήμην  ἑνός  αγίου  τέκνου  αὐτῆς,  τοῦ  Ὁσίου  καί  Θεοφόρου  Πατρός  ἡμῶν

Μαξίμου τοῦ Γραικοῦ. 

Δύο θαύματα, ἑπομένως, συνυπάρχουσι καί φωτίζονται σήμερον ὑπό τό

πρίσμα τῆς Θείας Εὐχαριστίας.  Τό Θεομητορικόν τοιοῦτον,  καθ’  ὅ ἡ Παναγία

ἔσωσε τήν Ἱεράν ταύτην Μονήν καί σύμπασαν τήν ἀδελφότητα ἐκ τῆς ἐπιδρομῆς

τῶν  πειρατῶν,  ἀλλά  καί  τό  θαῦμα  τῆς  εὐεργεσίας  τοῦ  Ἁγίου  Μαξίμου  τοῦ

Γραικοῦ, τοῦ Βατοπαιδινοῦ, πρός τόν εὐσεβῆ Κιεβινόν καί Ρωσσικόν λαόν. Ἀλλά

καί  σήμερον  δέον  ὅπως  θεωρηθῇ  οὐχί  τυχαῖον  ἕν  εἰσέτι  ἱστορικόν

ἐκκλησιαστικόν γεγονός, προϊόν καί αὐτό τῆς βουλήσεως τοῦ ἁγίου Πνεύματος,

ἤτοι τό γεγονός τῆς ἐνθρονίσεως τοῦ πρώτου Προκαθημένου τῆς Αὐτοκεφάλου

Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, Μακαριωτάτου Μητροπολίτου Κιέβου καί

πάσης Οὐκρανίας κυρίου Ἐπιφανίου, εἰς τό ὁποῖον μάλιστα μετέχει ὁ σεβαστός

καί ἡγαπημένος Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς ταύτης Μονῆς Ἀρχιμανδρίτης κύριος

Ἐφραίμ, ὡς μέλος τῆς Πατριαρχικῆς Ἀντιπροσωπείας. Καί εἶναι ὄντως γεγονός

παράδοξον, διότι μετά ἀπό πολλάς βασάνους καί ταλαιπωρίας, ἤλθεν ἡ ὥρα τοῦ

Θεοῦ καί διά τόν εὐλογημένον καί πολυπληθῆ καί πολύπαθον ὀρθόδοξον λαόν

τῆς Οὐκρανίας, ἵνα λάβῃ τήν ἐκκλησιαστικήν αὐτοῦ ἀνεξαρτησίαν.  

Ἡ  Μήτηρ  Ἁγία  τοῦ  Χριστοῦ  Μεγάλη  Ἐκκλησία,  σεβαστοί  πατέρες  καί

φίλτατοι συμπανηγυρισταί, ἐπεφορτίσθη δι’ ὑπερορίων εὐθυνῶν καί προνομίων

ὑπό τῆς σοφωτάτης καί ἀψευδοῦς Προνοίας τῶν ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων

ἀλλά  καί  διά  τῆς  καθηγιασμένης  πράξεως  τῆς  Ἐκκλησίας,  τῆς  πολλαπλῶς

μεμαρτυρημένης εἰς τάς σελίδας τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἡμῶν ἱστορίας. Διό καί, ἐν

τῷ  πλαισίῳ  τῶν  πολλῶν  καί  κενωτικῶν  εὐθυνῶν  αὐτῆς,  ἐξεδίπλωσε  τό

εἰλικρινές ἐνδιαφέρον καί τήν στοργικήν καί παραμυθητικήν προστασίαν αὐτῆς

εἰς τά ἀνά τήν Οἰκουμένην τέκνα αὐτῆς, τῶν ὁποίων μεγάλως καί εὐσυνειδήτως

ἐσεβάσθη τόν πολιτισμόν, τήν γλῶσσαν, τάς διαφορετικάς κοινωνικάς συνθήκας

καί τήν ἰδιοσυγκρασίαν. Καί ἀπέδειξαν τοῦ λόγου τούτου τό ἀληθές τόσον οἱ

Ἅγιοι  Κύριλλος  καί  Μεθόδιος,  ὅσον  καί  ὁ  Ὅσιος  Μάξιμος  ὁ  Γραικός,  οἱ

ἐκδαπανήσαντες  τήν  ἰκμάδα  τοῦ  βίου  αὐτῶν  εἰς  τό  γεώργιον  τῆς  Μητρός
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Ἐκκλησίας,  ἔχοντες  ὡς  γνώμονα  τήν  εὐεργεσίαν,  τόν  φωτισμόν  καί  τήν

σωτηρίαν τοῦ χριστωνύμου λαοῦ τοῦ Θεοῦ.

Ἡ Ἐκκλησία ἡμῶν πορεύεται κενωτικῶς καί θυσιαστικῶς, ὡς διαπιστοῦται

ἐκ  τῆς  ἱστορίας  της.  Τό  παράδοξον  καί  ἐξαίσιον  θαῦμα  τῆς  Παναγίας  τῆς

Παραμυθίας,  τοῦ  ὁποίου  τήν  ἀνάμνησιν  σήμερον  πανηγυρικῶς  ἐπιτελοῦμεν,

εἶναι  δεῖγμα  τοῦ  ταπεινοῦ  καί  ἀγαπητικοῦ  φρονήματος  αὐτῆς  καί  δωρεάν

εὐεργεσίας  πρός  τήν  ἀδελφότητα  τῆς  Ἱερᾶς  Μονῆς  ταύτης.  Ἡ  ὅλη  πορεία,

ὡσαύτως,  τοῦ  Ὁσίου  Μαξίμου  τοῦ  Γραικοῦ  ἀποτελεῖ  μαρτυρίαν  θυσίας,

ἀφιερώσεως καί προσφορᾶς εἰς ἕνα λαόν ἐμπερίστατον καί χειμαζόμενον ὑπό

πλανῶν  καί  λανθασμένων  δογματικῶν,  κανονικῶν  καί  θεολογικῶν

διδασκαλιῶν. Διαπιστοῦμεν, λοιπόν, πατέρες ἀδελφοί, ὅτι ἡ θυσία, ἡ κένωσις καί

ἡ προσφορά ἀποτελοῦν ἀπαραίτητα στοιχεῖα τῆς ὑπερβάσεως τοῦ ἐγώ καί, ὡς

χαρακτηριστικῶς σημειώνει ὁ συνώνυμος τοῦ Γραικοῦ Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής,

«τά φαινόμενα πάντα δεῖται σταυροῦ» καί «τά νοούμενα πάντα χρῄζει ταφῆς»1.

Εἴμεθα ἐλεύθεροι,  ὅταν δέν  ἐπιθυμῶμεν ἤ  δέν  ἐπιδιώκωμεν ἀγαθά ὑπέρ  τοῦ

ἑαυτοῦ  μας. Ὡς  μοναχοί  ἀλλά  καί  ὡς  Ὀρθόδοξοι  ἀγωνιζόμενοι  χριστιανοί,

πρέπει  νά  πασχίζωμεν  διά  τήν  αὔξησιν  τοῦ  Χριστοῦ  καί  τῆς  Ἐκκλησίας  καί

παραλλήλως διά τήν ἐλάττωσιν τοῦ ἑαυτοῦ μας καί τῶν ἐπιθυμιῶν μας.

Τό  παραμένον  ἐρώτημα  καί  ἡ  ζωτική  πρόκλησις,  κυρίως  δι᾽  ἡμᾶς  τούς

μοναχούς,  εἶναι  ἐάν  ὄντως  τά  ἔργα  ἡμῶν  θεωρῶνται  καί  λειτουργῶσιν  ὡς

χαρίσματα  τοῦ  Παναγίου  Πνεύματος  καί  διακονήματα  τῆς  Ἐκκλησίας, ἐάν

ὄντως ἡ ζωή ἡμῶν ἀποτελῇ καρπόν τῆς καθαρότητος τῆς καρδίας ἡμῶν, ἡ ὁποία

διά  τῆς  ἀπαλλαγῆς  ἐκ  τῶν  ἐπιθυμιῶν  καί  τοῦ  «ἐγώ»  ἀναδεικνύεται  τόπος

φοβερός  καί  «φλεγομένη  βάτος»  φιλοθεΐας  καί  φιλανθρωπίας.  Εἶναι  ἀληθῶς

ὑπόθεσις τῆς καρδίας νά αἰσθάνηται ἐν ἑαυτῇ τήν παρουσίαν τοῦ Θεοῦ πλέον ἤ

ὅσον αἰσθάνεται τούς ἰδίους αὐτῆς παλμούς, καί νά σπουδάζῃ τά τοῦ Θεοῦ ὡς

ἐνεργούμενα ὑπό τῆς χάριτος τοῦ Παναγίου Πνεύματος εἰς τόν ἄνθρωπον, νά

βιοῖ δέ τά τοῦ ἀνθρώπου ὡς τελειούμενα εἰς τόν Θεόν. 

Ἰδού,  οὐκοῦν,  ἅγιοι  πατέρες:  ἡ  λαμπάς  ἡ  ἄσβεστος  καί  ἡ  κανδήλα  ἡ

ἀκοίμητος ἐνώπιον τῆς «Παραμυθίας» οὐκ ἔστιν ἄλλη εἰ μή ἡ ἀπαλλαγή ἡμῶν

ἀπό  τοῦ  προσωπικοῦ  καί  ἐσωστρεφοῦς  φρονήματος,  ἡ  ἀφοσίωσις  καί

συστράτευσις  πάντων  ἡμῶν  ὑπό  τό  αἰμάσσον  τριβώνιον  τοῦ  Παναγιωτάτου

Οἰκουμενικοῦ  ἡμῶν  Πατριάρχου,  ὡς  καί  ἡ  ἐμπιστοσύνη  ὑμῶν  εἰς  τήν  Μίαν,

1� Μαξίμου Ὁμολογητοῦ, «Περί θεολογίας καί τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας τοῦ Υἱοῦ Θεοῦ», 
P.G. Migne 90, 1108.
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Ἁγίαν, Καθολικήν καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν καί ἡ ὑπακοή εἰς τόν προεστῶτα

καί Γέροντα, κυρίως δέ ἡ μεταξύ ἡμῶν τε καί ὑμῶν ἀγάπη. 

Συγχαίρω ὁλοκαρδίως τόν ἀπουσιάζοντα εἰς ἐκκλησιαστικήν ἀποστολήν,

Πανοσιολογιώτατον Γέροντα Ἐφραίμ, καθώς καί τά ἐκλεκτά πνευματικά τέκνα

αὐτοῦ,  διότι  ἐρχόμενος  εἰς  τάς  αὐλάς  τοῦ  ἐνδόξου  Βατοπαιδίου,  βλέπω  τήν

ἀγωνίαν ὑμῶν πρός συνέχισιν τοῦ ὑποδείγματος τῶν προγενομένων Πατέρων

καί τῆς ἱστορίας τῆς Μονῆς. Ἀντιλαμβάνομαι τήν μεγάλην ἀγάπην ὑμῶν πρός

τό Σεπτόν Πρόσωπον τοῦ Παναγιωτάτου καί  πρός τόν Πανίερον Θεσμόν τῆς

Μητρός  Ἐκκλησίας.  Χαίρω καί  εὐφραίνομαι,  ὡς  Ἐπίσκοπος  ταπεινός,  βοηθός

παρά τῷ Ἀρχιεπισκόπῳ Κωνσταντινουπόλεως, ὅτι ὁ ἀμπελών τῆς Μάνδρας τοῦ

Βατοπαιδίου  καλλιεργεῖται  μετά  προσοχῆς  καί  πατρικοῦ  ἐνδιαφέροντος,  τῇ

ἀνυστάκτῳ  μερίμνῃ  τοῦ  Καθηγουμένου,  καί  ὅτι  οἱ  ἐνασκούμενοι  ἐν  αὐτῇ

Πατέρες  διαπνέονται  ὑπό  ἤθους  μοναχικοῦ  καί  ὑπό  γνησίου  καί  ἀνοθεύτου

ἐκκλησιαστικοῦ φρονήματος.

Διό  καί  μετά  χαρᾶς,  κατακλείων  τούς  πενιχρούς  τούτους  λόγους,

ἐπικαλοῦμαι ἐπί πάντας ὑμᾶς, ὡς καί ἐπί τούς προσελθόντας προσκυνητάς καί

συνεορταστάς  τήν  ζείδωρον  εὐλογίαν  τῆς  Παναγίας  Μητρός  τοῦ  Θεοῦ  ἡμῶν

ἀλλά καί τῆς Παραμυθίας τοῦ Γένους τῶν Ρωμηῶν, τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, καί

τοῦ  Παναγιωτάτου  Οἰκουμενικοῦ  ἡμῶν  Πατριάρχου  κυρίου  κυρίου

Βαρθολομαίου, τῇ Κανονικῇ ἀδείᾳ τοῦ Ὁποίου ἠξιώθην νά εὑρίσκωμαι σήμερον

ταπεινός προσκυνητής τῆς Θεοτόκου.

Πολλά τά ἔτη πάντων ὑμῶν, ἀδελφοί! Ἡ δέ εὐχή καί σκέπη καί προστασία

καί παραμυθία τῆς Κυρίας Θεοτόκου εἴη ἐν τῷ βίῳ βοηθός! 
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