■ Ἱερὸ Προσκύνημα στοὺς Θεοβάδιστους Τόπους

Στὶς Πηγὲς τῆς Ἀνακαινίσεώς μας
«Ἐν τόπῳ καὶ ψαλμῷ»

Ὑ

πὸ τὴν Σκέπην τῆς Παναγίας Μητέρας μας Θεοτόκου καὶ μὲ τὶς εὐχὲς τοῦ
Ἀειμνήστου Γέροντος καὶ Μητροπολίτου μας Κυπριανοῦ
(+ 17.5.2013), πραγματοποιήθηκε καὶ ἐφέτος Ἱερὸ Προσκύνημα στοὺς Θεοβάδιστους
Τόπους τῆς Ἁγίας Γῆς καὶ τοῦ Σινᾶ, μὲ τὴν συμμετοχὴ καὶ
ὁδηγία τοῦ πολυσεβάστου Ποιμενάρχου μας Μητροπολίτου
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ.
Ὁ Σύλλογος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας «Ἅγιος Φιλάρετος
ὁ Ἐλεήμων» ἀνέλαβε, ὅπως κάθε χρόνο, σὲ συνεργασία μὲ
τὸ Γραφεῖο Ταξιδίων «Travel Forever» (τῶν πνευματικῶν μας
Ἀδελφῶν Ἀνδρέου καὶ Μαρίας Καλιακμάνη), τὴν διοργάνωσι
τοῦ Προσκυνήματος.
Στὴν ἱερὰ Πορεία μας ξεναγὸς ἢ μᾶλλον «συνοδοιπόρος»,
ὅπως ὁ ἴδιος εἶπε χαρακτηριστικά, ἦταν καὶ ἐφέτος ὁ πανοσιολογιώτατος Ἡγούμενος τῆς Μονῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἀγαπητὸς ἐν Χριστῷ π. Κλαύδιος.
***
Τὴν Τρίτη τοῦ Θωμᾶ, 16/29.4.2014, τὸ μεσημέρι, μία ὁμάδα
ἐννέα Πιστῶν ἀπὸ τὴν Γαλλία, ἐπὶ τὸ πλεῖστον ρωσικῆς καταγωγῆς, ἑνώθηκε μὲ τριάντα περίπου Ἕλληνες Προσκυνητὲς
στὸ Ἀεροδρόμιο τοῦ Τὲλ Ἀβίβ.
Ὅπως τὸ διετύπωσε στὴν Ποιμαντικὴ Ἐπιστολή, τὴν ὁποία
μαζὶ μὲ ἄλλα πνευματικὰ ἐφόδια μᾶς διένειμε ὁ Ποιμένας
μας, ἡ ἱερὰ Πορεία μας στὴν Ἁγία Γῆ, ἡ ὁποία ὠνομάσθηκε
καὶ «Πέμπτον Εὐαγγέλιον», καὶ στὸ Ὄρος Σινᾶ, εἶχε «μοναδικὸ
σκοπὸ νὰ ἀναβαπτισθοῦμε στὴν πνευματικὴ κολυμβήθρα τῶν
Ἁγίων Τόπων, τοὺς Ὁποίους ἄγγιξε ἡ Ἄκτιστος Χάρις τοῦ Θεοῦ
καὶ ἐσκήνωσε σὲ Αὐτοὺς καὶ ἀποτελοῦν πλέον γιὰ τοὺς εὐλαβεῖς Προσκυνητὲς αἰώνιες Πηγὲς Ζωῆς καὶ Ἀφθαρσίας, Φωτὸς
καὶ Εἰρήνης».
Ἔτσι, ἐπὶ ὀκτὼ ἡμέρες εἴχαμε τὴν εὐλογία νὰ ἀκολουθοῦμε,
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«ἐν τόπῳ καὶ ψαλμῷ», τὰ ἴχνη τοῦ
Ἠγαπημένου, τοῦ Σαρκωθέντος
Λόγου τοῦ Θεοῦ.
● Παλαιὰ Διαθήκη
* Στὴν Δρῦ τῆς Μαμβρῆ, ὅπου
διὰ τῶν τριῶν ὁμοειδῶν Ἀγγέλων
ἐφανερώθη «τὸ Μυστήριο τῆς Ζωαρχικῆς Τριάδος»·
στὴν
Νεκρὰ
Θάλασσα,
ὅπου
ἦσαν προηγουμένως τὰ Σόδομα
*
καὶ τὰ Γόμορρα (Δόξα, Χριστέ, τῇ νῦν ἀφάτῳ μακροθυμίᾳ Σου! )·
* στὸ Σινᾶ, στὴν Μονὴ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης, ὅπου ἀποκαλύφθηκε ὁ Ὤν, καὶ ἡ Ἄφλεκτος Βάτος ἐμύησε τὸν Προφήτη
Μωϋσῆ στὸ Μυστήριο τῆς θείας Ἐνανθρωπήσεως·
* στὴν κορυφὴ τοῦ Ὄρους Χωρήβ, ὅπου συνωμίλησε ὁ Προφήτης Μωϋσῆς μὲ τὸν Θεό, ἔλαβε τὶς Πλάκες τῆς Διαθήκης
καὶ ἀξιώθηκε τῆς Θείας Παρουσίας·
* καὶ ὅπου ὁ Προφήτης Ἠλίας ἀξιώθηκε ἐπίσης νὰ συνομιλήση μὲ τὸν Θεὸ καὶ αἰσθάνθηκε Αὐτὸν ὡς «αὔραν λεπτήν»·
* στὴν πολὺ φιλόξενη Μονὴ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ὅπου ὁ

τόπος τοῦ τρισύνθετου Δένδρου τοῦ Λὼτ (πεύκη, κέδρος, κυπάρισσος), ἐκ τοῦ ὁποίου τὸ Ὑποπόδιον τῶν Παναχράντων
Ποδῶν τοῦ Κυρίου μας, ὁ Τίμιος Σταυρός.
● Καινὴ Διαθήκη
* Στοὺς τόπους ὅπου εὐηγγελίσθη ἡ Παναγία Μητέρα Του
(Ναζαρέτ), ὅπου ἐγεννήθη ὁ
Κύριός μας (Βηθλεέμ), ἐνηλικι-ώθη (Ναζαρέτ), ἐβαπτίσθη (Ἰορδάνη Ποταμό), ἐδοκιμάσθη (Σαραντάριο, Ὄρος
τῶν Πειρασμῶν), ἔζησε εὐεργετῶν καὶ θεραπεύων (Γαλιλαία, Σαμάρεια, Ἰουδαία),
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ἀπεκάλυψε τὴν Θεότητά Του στὴν Σαμαρείτιδα (Φρέαρ τοῦ Ἰα-κὼβ) καὶ στοὺς Μαθητάς
Του (Ὄρος Θαβώρ), ἐβάδισε πρὸς τὸ ἑκούσιον
Πάθος (Γεθσημανῆ, Ὁδὸς Μαρτυρίου, Γολγοθᾶς), καὶ τὴν Ἀνάστασιν (Πανάγιος Τάφος, Μικρὰ Γαλιλαία), ἀνελήφθη ἐν δόξῃ εἰς
τοὺς Οὐρανοὺς (Ὄρος Ἐλαιῶν), ἀφήνων τοὺς
Μαθητάς Του πλήρεις χαρᾶς μὲ τὴν ἐπαγγελία τῆς Ἀποστολῆς τοῦ Παναγίου Πνεύματος
(Ὑπερῶον, Σιών), καὶ συνήγαγε Αὐτοὺς πάλιν ἐκ τῶν περάτων τῆς
γῆς στὴν ἔνδοξο Κοίμησι τῆς Παναγίας Μητρός Του (Μικρὰ Γαλιλαία, Γεθσημανῆ).
***
Ἰδιαίτεροι σταθμοὶ τῆς Πορείας μας
● Στὸ Σινᾶ, εἴμεθα οἱ τελευταῖοι Προσκυνητὲς τῆς ἡμέρας. Ἡσυχία στὴν ἁγιασμένη Μονή... Μᾶς ξεναγοῦν μειλίχιοι ὁ π.
Παῦλος καὶ ὁ π. Μιχαήλ.
Προσκυνοῦμε τὸ ἅγιο Λείψανο τῆς ἐνδόξου Νύμφης τοῦ Χριστοῦ μας Αἰκατερίνης,
τὸ ἱερὸ Παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Βάτου, ἐπισκεπτόμεθα τὸ
Μουσεῖο μὲ τὶς ἀνεπανάληπτες Εἰκόνες, καὶ τὸ Κοιμητήριο.
Ἡ ἀνάβασίς μας πρὸς τὴν Ἁγία Κορυφή, μετὰ τὸ μεσονύκτιο,
προσευχητική, ὑπὸ τὴν ὁδηγία τοῦ Ποιμένος μας, στὴν ἀπόλυτη ἡσυχία τοῦ μεγαλοπρεποῦς τοπίου... Δὲν ὑπῆρχαν ἄλλες
ὁμάδες Προσκυνητῶν... Τὰ λόγια τῆς Εὐχῆς τοῦ Ἰησοῦ καὶ οἱ
Χαιρετισμοὶ τῆς Παναγίας μᾶς ἐνισχύουν, ἡ ἱερότητα τοῦ Τόπου διαποτίζει τὴν ὕπαρξί μας, ἡ αὐξανόμενη ψυχρότητα κάνει ἐντονώτερη καὶ τὴν αἴσθησι τοῦ πνευματικοῦ ὕψους...
Στὴν Κορυφή, ὅπου ὁ Μωϋσῆς ἔλαβε τὸν Νόμο, ἀξιωνόμεθα νὰ
λάβουμε, μετὰ ἀπὸ κατάλληλη προετοιμασία, τὴν ὕψιστη Δωρεὰ
τῆς θείας Χάριτος: αὐτὸ τοῦτο τὸ Σῶμα καὶ αὐτὸ τοῦτο τὸ Αἷμα
τοῦ Ἐνσαρκωμένου Λόγου, τοῦ Νομοθέτου καὶ Νομοδότου...
Μὲ τὴν ἀνατολὴ τοῦ ἡλίου, ἐπιστρέφουμε στὴν Μονὴ μὲ προσ-
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εκτικὰ βήματα, ἀνακαλύπτοντας
στὸ φῶς τῆς ἡμέρας τὸ τραχὺ καὶ
φοβερὸν τῆς διαδρομῆς μας.
● Στὸν Πανάγιο Τάφο τοῦ Κυρίου μας καὶ στὴν Βασιλικὴ τῆς
Βηθλεέμ, παίρνουμε θέσι ἀναμένοντες τὴν σειρά μας.
Προσκυνητὲς καὶ τουρίστες γύρω μας, μία βοή, ἀλλοῦ συζητήσεις, γέλια, κάποιες ἀνάρμοστες ἐνδυμασίες καὶ κινήσεις, ἀλλοῦ
συγκέντρωσι, συγκίνησι, ἀναμονή.
Μὲ τὴν προτροπὴ τοῦ Ποιμένος μας, ἡ ἀπαντοχή μας, προσωπικὴ καὶ συλλογική, ἐνισχύεται μὲ τὴν ἤρεμη ἀπαγγελία τῶν
Χαιρετισμῶν καὶ τὴν ψαλμωδία διαφόρων καταλλήλων ὕμνων...
Ἔτσι, παρὰ τὸν θόρυβο καὶ τὴν ἄγνοια
ποὺ μᾶς κυκλώνουν, γινόμεθα δεκτικοὶ
μιᾶς ἐσωτερικῆς, Οὐράνιας Εἰρήνης, ἡ
ὁποία ἀναβλύζει ἀπὸ τὴν Θεία Χάρι τῶν
Τόπων ἐκείνων, ὅπου προσκυνοῦμε τὴν
Σάρκωσί Του, τὴν Ταφὴ καὶ τὴν Ἀνάστασί
Του, καὶ ἡ ὁποία συγκλονίζει καὶ πλημμυρίζει τὴν ὕπαρξί μας μὲ βαθύτατα αἰσθήματα μετανοίας καὶ εὐγνωμοσύνης.
Οἱ Πατέρες, οἱ ὁποῖοι φυλάσσουντὰ ἱερὰ
Σεβάσματα, μᾶς ὑποδέχονται μὲ εὐγένεια
καὶ ἰδιαίτερη ἀγάπη... Μᾶς δίνουν περισσότερο χρόνο γιὰ νὰ σταθοῦμε ἤ μᾶλλον
νὰ γονατίσουμε προσευχόμενοι... Μᾶς ἐνθαρρύνουν νὰ παραμείνουμε ψάλλοντας μέχρι νὰ προσκυνήση ὅλη ἡ ὁμάδα μας...
Εὐφραίνονται μὲ τοὺς ἱεροὺς ὕμνους, καὶ δὴ στὰ ἑλληνικά, τὴν
γλῶσσα στὴν ὁποία ἐγράφησαν ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ...
● Στὸν Πάνσεπτο Τάφο τῆς Παναγίας μας, μὲ θαυμαστὸ
τρόπο παραμένουμε γιὰ πρώτη φορὰ πολλὴ ὥρα «μόνοι τῇ
Μόνῃ», ψάλλοντας τὰ Ἐγκώμια καὶ ἄλλα Τροπάρια τῆς Κοιμήσεώς Της...
Γονατιστοὶ εἰσερχόμεθα στὸ
Ἱερό Της Μνῆμα, γιὰ νὰ ἀποθέσουμε στὴν Πάναγνη Μητέρα μας λόγια καὶ δάκρυα
ἀγάπης, εὐχαριστίας, παρακλήσεως...
***
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Ἡ Ἁγιασμένη Ἔρημος

Ἡ Πορεία στὰ ἴχνη τοῦ Ἠγαπημένου καὶ τῆς Ἠγαπημένης
Μητρός Αὐτοῦ, εἶναι πάντοτε συνδεδεμένη μὲ τὴν προσκυνηματικὴ Πορεία στοὺς ἱεροὺς Τόπους, ὅπου εἶχαν ἀσκητεύσει οἱ
«Ἐρασταὶ τῆς Ἐρήμου».
Στὸ Σινᾶ, στὴν Ἔρημο τῆς Ἰουδαίας, στὴν Κοιλάδα τῶν Κέδρων
καὶ ἀλλοῦ, ἀντικρύζει ὁ Προσκυνητὴς ἐρείπια ἀρχαίων Μονῶν
καὶ Ἡσυχαστηρίων καὶ ἀναρίθμητες σπηλιές, ὅπου ἔζησαν θείῳ
ἔρωτι κινούμενοι δεκάδες χιλιάδες Μοναχῶν, Ἀσκητῶν, Ἀναχωρητῶν καὶ Κοινοβιατῶν... Σιωπηλὸς ἔλεγχος τῆς ὀλιγοπιστίας,
φιλαυτίας καὶ χλιαρότητός μας... Τεκμήρια χαριτόβρυτα τῆς μεγαλοψυχίας καὶ
εὐγνωμόνου διαθέσεως θεοφιλῶν
Ἀνδρῶν τε καὶ Γυναικῶν τοῦ καιροῦ ἐκείνου...
Ἀπὸ τὸ Σαραντάριο ἀτενίζει
κανεὶς τὰ «πέραν τοῦ Ἰορδάνου»... Στὴν μνήμη μας ἔρχονται «ἡ
τρυγὼν ἡ φιλέρημος», ὁ Μέγας Πρόδρομος, ἡ Ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία, ἡ ὁδηγός μας στὴν Μετάνοια, ἡ Ὁσία Φωτεινὴ ἡ Νέα, καὶ τόσοι ἄλλοι ἐπίγειοι Ἄγγελοι
καὶ οὐράνιοι Ἄνθρωποι!...
Μέσα στὴν μεγαλόπρεπη ἡσυχία τῆς ἁγιασμένης Ἐρήμου
ἀναζωπυρώνεται στὴν ψυχὴ τοῦ φιλόθεου Προσκυνητοῦ ἡ
κατανυκτικὴ νοσταλγία τῶν τρόπων τῆς μετανοίας καὶ τῆς
ἀπολύτου κοινωνίας μὲ τὸν Ἡγαπημένο... .
Στὶς ἱερὲς Μονὲς τοῦ Σινᾶ, τοῦ Σαραντάριου, τοῦ Χοζεβᾶ,
τοῦ Ὁσίου Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου, τοῦ Ὁσίου Σάββα τοῦ
Ἡγιασμένου καὶ τοῦ Ὁσίου Θεοδοσίου, ὀλιγάριθμοι, ἀλλὰ
φιλότιμοι Γέροντες συνεχίζουν μὲ πλήρη αὐταπάρνησι τὸν
ἀγῶνα τὸν καλόν...
Οἱ Τάφοι καὶ τὰ χαριτόβρυτα Λείψανα τῶν μεγάλων Ἀββάδων καὶ τῶν Ὁσιομαρτύρων εἶναι γι᾽ αὐτούς, ὅπως καὶ γιὰ τοὺς
Προσκυνητές, Πηγὲς πνευματικῆς εὐωδίας καὶ παρακλήσεως...
***
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Δωρεὰ καὶ Εὐθύνη

Τὴν Τετάρτη τῶν Μυροφόρων, 24.4/7.5.2014, παίρνουμε τὸν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς...
Ὀκτὼ ἡμέρες «ἐν τόπῳ καὶ ψαλμῷ», στὶς Πηγὲς τῆς Ἀνακαινίσεώς μας... Μία μεγάλη Δωρεά, ἀλλὰ καὶ μία μεγάλη Εὐθύνη...
Ἡ πατρο-μητρικὴ φροντίδα τοῦ Ποιμένος μας βοήθησε ὅλους
μας νὰ αἰσθανθοῦμε καὶ νὰ ἐμβαθύνουμε στὰ πνευματικὰ
μηνύματα τῶν ἐμπειριῶν μας... Μᾶς ὠθοῦσε συνεχῶς στὴν
Δοξολογία, τὴν Εὐχαριστία καὶ τὴν Μετάνοια... Μέσῳ τῆς
ἱερᾶς ὑμνωδίας τῶν Ἀναστασίμων ἰδιαιτέρως Τροπαρίων, ἀξιωθήκαμε ἡ Πορεία μας νὰ εἶναι ὄντως ἕνα Ἱερὸ Προσκύνημα.
Εἴθε ἡ θαυμαστὴ αὐτὴ ἐμπειρία μας νὰ σφραγισθῆ μὲ μία
ἱερὰ ἀπόφασι: νὰ συνεχίσουμε,πνευματικῶς πλέον καὶ καθημερινῶς, τὴν σταυρο-αναστάσιμη Πορεία μας πρὸς τὴν Ὀγδόην Ἡμέραν, συνεργούσης τῆς Χάριτος τῶν Ἁγίων Προσκυνημάτων. Ἀμήν!...
+ Μ. Σ. Ἁ.

6

