
H αντιφώνηση του Σεβ.Μητροπολίτου Βεροίας στην Θεία Λειτουργία:

«Ποία τῶν ἡμερῶν οὐ Παύλου πανήγυρις;» ἐρωτᾶ ὁ χρυσοῦς τήν γλῶτταν Ἀντιοχεύς πατήρ, ἅγιος 
Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Καί ἀπαντᾶ ὁ ἴδιος «ἅπας ὁ τοῦ χρόνου κύκλος, Παύλου πανήγυρις».

Αὐτό ἐπιχειρήσαμε νά κάνουμε καί ἐμεῖς φέτος, ἑορτάζοντας τό ἀργυρό ἰωβηλαῖο τῶν Παυλείων, 
ἑορτάζοντας τήν ἐπέτειο τῆς συμπληρώσεως 25 ἐτῶν, ἀπό τόν Ἰούνιο τοῦ ἔτους 1995, ὁπότε 
ἀποφασίσαμε νά καθιερώσουμε ἕναν κύκλο ἑορταστικῶν καί λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων πρός τιμήν 
τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, μεγίστου ἐν ἀποστόλοις ἀποστόλου Παύλου, ὡς ταπεινό 
καί ἐλάχιστο δεῖγμα σεβασμοῦ καί εὐγνωμοσύνης, γιά τή μεγάλη δωρεά τήν ὁποία μᾶς ἔκανε, νά 
ἔλθει στήν πόλη μας καί νά κηρύξει ἐδῶ τό εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ, τό εὐαγγέλιο τῆς σωτηρίας μας, 
καί νά μᾶς ὁδηγήσει ἀπό τό σκότος τῆς πλάνης στό φῶς τοῦ Χριστοῦ. 

Γι᾽ αὐτό καί γιά ἐμᾶς ἐδῶ στήν ἀποστολική Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας εἶναι 
κατ᾽ ἐξοχήν φέτος «ἅπας ὁ τοῦ χρόνου κύκλος, Παύλου πανήγυρις». Καί εἶναι ἀκόμη μεγαλύτερη 
καί ἀκόμη λαμπρότερη ἑορτή γιά ἐμᾶς ἡ σημερινή ἡμέρα τῆς μνήμης του, τήν ὁποία εὐφροσύνως 
καί ἐν κατανύξει πανηγυρίσαμε, ἔχοντας ὄχι μόνο τήν πνευματική του παρουσία ἀλλά καί τή 
σωματική, διά τοῦ ἱεροῦ του λειψάνου, τό ὁποῖο ἦλθε πρίν ἀπό 25 χρόνια στή Βέροια. Καί σήμερα 
εὑρίσκεται ἐδῶ στόν περικαλλῆ αὐτό παλαιό Μητροπολιτικό ναό τῆς Βεροίας, στόν ναό τῶν 
πρωτοκορυφαίων ἀποστόλων Παύλου καί Πέτρου, ὁ ὁποῖος ἀπέχει ἐλάχιστα ἀπό τόν τόπο στόν 
ὁποῖο κήρυξε ὁ μέγας ἀπόστολος τό εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ, μαζί μέ τόν αὐτάδελφο τοῦ πρωτοκο-
ρυφαίου ἀποστόλου Πέτρου, τόν πρωτόκλητο ἀπόστολο Ἀνδρέα, τοῦ ὁποίου ἡ σεπτή καί χαριτό-
βρυτος κάρα ἦλθε μέ τήν ἄδεια καί εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κυρίου 
Χρυσοστόμου, ἀπό τήν Πάτρα μέ τήν εὐκαιρία τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν ΚΕ´ Παυλείων, τόν ὁποῖο ἀπό 
καρδίας καί εὐγνωμόνως εὐχαριστοῦμε.

«Ἅπας ὁ τοῦ χρόνου κύκλος, Παύλου πανήγυρις», ἀλλά τή σημερινή πανήγυρις κατέστησε ἀγλαό-
τερη ἡ παρουσία τῶν Σεβασμιωτάτων καί Θεοφιλεστάτων ἁγίων Ἀρχιερέων, οἱ ὁποῖοι συνῆλθαν ἐκ 
τῶν περάτων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐκπροσωποῦντες τούς Μακαριωτάτους προκαθημένους 
τῶν πρεσβυγενῶν καί νεωτέρων πατριαρχείων καί τῶν κατά τόπους Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, μέ 
προεξάρχοντα τόν ἐκπροσωποῦντα τόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό Πατριάρχη μας κ.κ. 
Βαρθολομαῖο, Μητροπολίτη Λαοδικείας κύριο Θεοδώρητο, ὁ ὁποῖος καί προεξῆρχε τῆς 
πολυαρχιερατικῆς θείας Λειτουργίας καί μᾶς ὁμίλησε καταλλήλως, ἀλλά καί ἡ παρουσία τῶν 
ἐλλογιμωτάτων καθηγητῶν, οἱ ὁποῖοι συμμετεῖχαν στό ΚΕ´ Διεθνές Συνέδριο τῶν Παυλείων, πρός 
τιμήν τοῦ ἁγίου ἐνδόξου καί πρωτοκορυφαίου ἀποστόλου Παύλου, τῶν ἀρχόντων, τοῦ εὐσεβοῦς 
κλήρου, τῶν εὐλαβῶν μοναχῶν καί μοναζουσῶν, τῶν πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν ἀρχῶν τῆς 
πόλεως καί τῆς περιφερείας μας καί τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ Κυρίου, πού συνέρευσε σήμερα, καί ὅλοι 
μαζί ἀποδώσαμε τό ὀφειλόμενο χρέος ἀγάπης, σεβασμοῦ καί εὐγνωμοσύνης πρός τόν μέγιστο 
ἀπόστολο τῶν Ἐθνῶν καί δικό μας ἀπόστολο, ὁ ὁποῖος ὄχι μόνο ἦλθε στήν πόλη μας γιά νά 
καταγγείλει Χριστόν, τόν σωτήρα τοῦ κόσμου, ἀλλά καί εἶναι πάντοτε παρών στήν Ἐκκλησία πού ὁ 
ἴδιος ἵδρυσε, γιά νά μᾶς ἐνισχύει καί νά μᾶς κατευθύνει, γιά νά μᾶς ἐμπνέει καί νά μᾶς παρηγορεῖ, 
γιά νά εὐλογεῖ καί τίς ταπεινές μας προσπάθειες, εἰκοσιπέντε χρόνια τώρα, νά τοῦ ἐκφράζουμε τήν 
ἀγάπη καί τίς εὐχαριστίες μας γιά τούς κόπους του ὑπέρ τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ εὐαγγελίου του, μέ τίς 
ἐκδηλώσεις τῶν Παυλείων.

Ἡ εὐγνωμοσύνη μας εἶναι ἀπέραντη γιά ὅσα μᾶς ἀξίωσε νά ζήσουμε αὐτά εἰκοσιπέντε χρόνια 
τιμώντας τον μέ τίς ἀσθενεῖς μας δυνάμεις. Εἶναι ἀπέραντη, γιατί μᾶς ἀξίωσε νά ἐντρυφήσουμε 
περισσότερο στήν ἁγία ζωή του, στούς ἀγῶνες καί τά μαρτύριά του, στόν θεῖο λειμῶνα τῶν λόγων 
του. 

Γι᾽ αὐτό καί δέν θά παύσουμε ποτέ νά τόν τιμοῦμε καί τόν ὑμνοῦμε, ἀλλά καί νά τόν ἱκετεύουμε νά 
μήν παύσει καί Ἐκεῖνος νά μᾶς μνημονεύει καί νά μᾶς νουθετεῖ ὡς τεκνία του «ἄχρις οὗ μορφωθῇ 



Χριστός ἐν ἡμῖν».

Ἐκφράζοντας πρός ὅλους τίς θερμότατες εὐχαριστίες μου, καί ἰδιαιτέρως πρός τούς Σεβασμιω-
τάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἁγίους Ἀρχιερεῖς, πού λάμπρυναν καί τίμησαν μέ τήν παρουσία τους 
ὅλες αὐτές τίς ἡμέρες τίς ἐκδηλώσεις τῶν ΚΕ´ Παυλείων καί τό Συνέδριό μας πρός τιμήν τοῦ 
ἱδρυτοῦ τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας πρωτοκορυφαίου ἀποστόλου Παύλου, εὔχομαι ταπεινῶς καί 
ἀπό καρδίας ἡ χάρη καί ἡ εὐλογία  του, καθώς καί ἡ χάρη καί ἡ εὐλογία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου 
ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ πρωτοκλήτου, νά κατευθύνουν «τάς καρδίας ὑμῶν εἰς τήν ἀγάπην τοῦ Θε-
οῦ».


