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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ὁ Ἁγιώτατος Πατριάρχης Σερβίας Παῦλος
(Stojčević) γεννήθηκε στήν ἑορτή τῆς Ἀποτομῆς τῆς
κεφαλῆς τοῦ Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ στίς 11
Σεπτεμβρίου 1914 στό χωριό Κούτσαντσι τῆς Σλα-
βονίας (τωρινή Κροατία). Κατά τό ἱερό βάπτισμα
στήν τοπική σερβική ἐκκλησία τῶν Ἀποστόλων
Πέτρου καί Παύλου (πού καταστράφηκε τό 1991
ἀπό τίς ἔνοπλες δυνάμεις τῆς Κροατίας) ὀνομάστη-
κε Γκόικο. Αὐτός καί ὁ ἀδελφός του, πού νωρίς
ἔμειναν χωρίς γονεῖς, ἀνατράφηκαν ἀπό τή θεία
Σένκα, τήν ὁποία εὐγνωμονοῦσε σέ ὅλη του τή ζωή. 

Ὁ Γκόικο Στόιτσεβιτς τελείωσε τίς πρῶτες
τάξεις τοῦ γυμνασίου στήν Τούζλα καί τό ἑξαετές
σεμινάριο στό Σαράγεβο τά ἔτη 1930-1936. Λίγο
πρίν τήν ἔναρξη τοῦ Β´ Παγκοσμίου Πολέμου ἀπο-
φοίτησε ἀπό τή Θεολογική Σχολή τοῦ Βελιγραδίου
(1936-1941), ἐνῶ παράλληλα σπούδαζε στό Ἰατρικό
Ἰνστιτοῦτο (δύο χρόνια, διακόπτοντας τίς σπουδές
τοῦ ἐξαιτίας τοῦ πολέμου). 

Στίς ἀρχές τοῦ πολέμου, στίς 6 Ἀπριλίου 1941,
ἀναγκάστηκε νά φύγει ἀπό τό χωριό του στήν Κρο-
ατία, πού κατελήφθη ἀπό Γερμανούς καί Κροάτες
Οὐστάσι, οἱ ὁποῖοι σκότωσαν τόν ἀδελφό του
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Ντοῦσαν. Ὁ Γκόικο ἔφτασε στό Βελιγράδι μαζί μέ
πολλούς Σέρβους πρόσφυγες πού εἶχαν ἐπιζήσει
ἀπό τήν τρομοκρατία τῶν Οὐστάσι.

Στίς ἀρχές τοῦ πολέμου, γιά νά ἐπιβιώσει, ὁ μελ-
λοντικός Πατριάρχης Σερβίας ἐργάστηκε ὡς οἰκοδό-
μος στά ἐργοτάξια τοῦ Βελιγραδίου. Τό 1942 βρέ-
θηκε στό μοναστήρι τῆς Ἁγίας Τριάδας στό φαράγγι
τῶν βουνῶν Ὄβτσαρ καί Κάμπλαρ στήν κεντρική
Σερβία. Τά χρόνια τῆς κατοχῆς ὁ ἴδιος ὁ Κύριος τόν
ἔσωσε δύο φορές ἀπό τόν θάνατο, πού τόν ἀπείλησε
διά τῶν γερμανικῶν κατοχικῶν δυνάμεων.

Τό 1944 διδάσκει τόν νόμο τοῦ Θεοῦ στήν πόλη
Μπάνια Κοβίλιατσα καί διακονεῖ ὡς παιδαγωγός
τῶν παιδιῶν τῶν προσφύγων ἀπό τή Βοσνία. Ἔσω-
σε ἕνα ἀγόρι πού πνιγόταν στόν ποταμό Ντρίνα,
κρύωσε καί ἀρρώστησε βαριά ἀπό φυματίωση,
ἀλλά σύντομα θεραπεύτηκε μέ θαῦμα τοῦ Θεοῦ στή
μονή Βούγιαν, ὅπου ἀπό εὐγνωμοσύνη σκάλισε
ἕναν ξύλινο σταυρό. Τότε ἀποφάσισε νά λάβει τή
μοναχική κουρά καί νά ἀφιερώσει ὁλόκληρη τή ζωή
του στόν Κύριο.

Ἀπό νεαρή ἡλικία ζοῦσε σεμνά, ἀσκητικά, μέ
μεγάλη ἁγνότητα· ἔτρωγε λιτά καί κοιμόταν λίγο,
ἀλλά προσευχόταν πολύ. Ἐκτελοῦσε τόν ἀγώνα τῆς
νηστείας καί τῆς ἐγκρατείας, γι’ αὐτό καί ἦταν
ἰσχνός καί ἀδύναμος, μέχρι τό τέλος τῆς ἐπίγειας
ζωῆς του. Δέν διέθετε καμία περιουσία ἐκτός ἀπό

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΕΦΤΙΤΣ
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ἕναν μικρό ἀριθμό βιβλίων, ὅπως ὁ Ἅγιος Βασίλειος
ὁ Μέγας.

Μέ τή λήψη τῆς μοναχικῆς κουρᾶς στήν μονή τοῦ
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ὄβτσαρ-Κάμπλαρ
ἔλαβε ἀπό τόν πνευματικό του Μακάριο (ἄνθρωπο
ἁγίας ζωῆς) τό ἀποστολικό ὄνομα Παῦλος, κατά τήν
ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τοῦ 1948. Τά ἔτη 1949-
1955 ἀνῆκε στήν ἀδελφότητα τῆς μονῆς Ράτσα στόν
ποταμό Ντρίνα, ὅπου τότε μόναζαν οἱ πατέρες Ἰου-
λιανός (Κνέζεβιτς) καί Ἀντώνιος (Τζούρτζεβιτς) –
αἰχμάλωτος πολέμου στό γερμανικό στρατόπεδο
συγκέντρωσης τοῦ Νταχάου. 

Ἀπό τό μοναστήρι τῆς Ράτσα ὁ Παῦλος ἀπεστάλη
γιά σπουδές στήν Ἀθήνα, ὅπου ἔμεινε ἀπό τό 1955
ἕως τό 1957. Ἀπό ἐκεῖ, πῆγε προσκύνημα στόν Πανά-
γιο Τάφο καί στούς Ἁγίους Τόπους. Στήν Ἀθήνα
ἔμαθε ὅτι στίς 29 Μαΐου 1957 ἡ Σύνοδος τῶν Ἀρχιε-
ρέων τῆς Σερβικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τόν ἐξέ-
λεξε ἐπίσκοπο Ράσκας καί Πρίζρεν, γιά νά διακονή-
σει στό Κοσσυφοπέδιο καί τά Μετόχια. Ἡ χειροτο-
νία του ἔγινε στίς 24 Σεπτεμβρίου 1957. Μέχρι
τώρα στήν Ἑλλάδα καί στό Ἅγιο Ὅρος μιλᾶνε γιά
τήν ἐγκρατῆ μοναστική ζωή, τήν πραότητα καί τή
σοφία, καθώς καί τή μεγάλη πνευματική ἐμπειρία
του. Ἀργότερα, ὡς ἐπίσκοπος, συχνά ἔκανε προσκυ-
νήματα ἀπό τό Πρίζρεν στόν Ἄθωνα, καθοδηγών-
τας σέ προσκύνημα καί τούς ἱερεῖς, τούς μοναχούς

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
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καί τούς πιστούς τοῦ ποιμνίου του.
Τριάντα τέσσερα βαριά χρόνια ἔζησε στό πολύ-

παθο Κοσσυφοπέδιο καί τά Μετόχια, σέ αὐτά τά
πατρογονικά ἀρχαῖα σερβικά ὀρθόδοξα ἐδάφη, πού
ὑπέφεραν κάτω ἀπό τόν μακρό τουρκικό ζυγό καί
ἰδιαίτερα τόν πόλεμο τοῦ 1941-1945 ἀπό τούς
Ἀλβανούς φασίστες καί κατόπιν, μεταπολεμικά,
ἀπό τούς ἄθεους κομμουνιστές. Ἀλλά ὁ ταπεινός
ἐπίσκοπος Παῦλος σήκωσε τόν σταυρό τῆς ἀρχιε-
ρατείας του καί, κατά τό μέτρο τῶν δυνάμεών του,
ἔκανε τήν πίστη τοῦ λαοῦ νά ἀναβιώσει. Φρόντισε
μέ σεβασμό τούς ἱερούς ναούς καί τά μοναστήρια
αὐτῆς τῆς ἀρχαίας ἐπαρχίας – ἀκόμα καί σήμερα,
παρ’ ὅλα τα δεινά καί τίς καταστροφές, ὑπάρχουν
περισσότερα ἀπό χίλια ἱερά προσκυνήματα, ναοί
καί μοναστήρια, ἀνεγερθέντα ἀπό τόν 12ο ἕως τόν
20ό αἰώνα. Ἐκείνη τήν περίοδο ἔγραψε μιά μονο-
γραφία γιά τή μονή Ντέβιτς καί στή συνέχεια πῆρε
μέρος στήν ἔκδοση τοῦ μνημειώδους βιβλίου «Τά
ζαντούζμπινα1 τοῦ Κοσσυφοπεδίου – μνημεῖα καί
σύμβολα τοῦ σερβικοῦ λαοῦ» (1987), πού ἔχει ὡς
βάση εὐρύ ἀποδεικτικό ὑλικό γιά τόν Σερβικό
Ὀρθόδοξο χαρακτήρα τοῦ Κοσσυφοπεδίου καί τῶν
Μετοχίων.

1 «Ζαντούζμπινα» ὀνομάζεται μιά ἐκκλησία ἤ ἕνα μοναστήρι, πού
χτίστηκε ἀπό Σέρβο ἡγεμόνα γιά τή σωτηρία τῆς ψυχῆς του, κατά
τά χρόνια τοῦ Μεσαίωνα.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΕΦΤΙΤΣ
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Ὁ ἐπίσκοπος Παῦλος ζοῦσε σέ ἕνα σεμνό κτήριο
στή βασιλική πόλη Πρίζρεν. Σέ ὅλη τήν ἐπισκοπική
διακονία του ὁ ἐπίσκοπος Παῦλος ἀγωνιζόταν καί
γιά τό ἱερατικό σεμινάριο τοῦ Πρίζρεν. Ὄχι μόνο τό
ἐπέβλεπε πνευματικά, ἀλλά ἐπίσης ἔκανε ἐκεῖ καί
θεολογικές-λειτουργικές, πνευματικές-ποιμαντικές
διαλέξεις. Ἐκδόθηκαν περίπου δέκα βιβλία του,
ἀφιερωμένα σέ αὐτά τά θέματα, καθώς καί συλλο-
γές κηρυγμάτων, διδασκαλιῶν καί ἀρχιερατικῶν
ἐπιστολῶν. Ὡς πρόεδρος τῆς ἁρμόδιας Συνοδικῆς
Ἐπιτροπῆς, συμμετεῖχε στήν ἐκπόνηση τῆς νέας
μετάφρασης τῆς Καινῆς Διαθήκης καί τοῦ Ἱερατι-
κοῦ στή νέα σερβική γλώσσα, πού δημοσιεύθηκαν
ὡς ἐπίσημες ἐκδόσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Σερ-
βικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Ἦταν ὁ συντάκτης
τῆς νέας ἔκδοσης τοῦ Σερμπλιάκ (συλλογῆς ἀκο-
λουθιῶν Σέρβων Ἁγίων) καί ἄλλων λειτουργικῶν
βιβλίων.

Τό 1988 ἡ Θεολογική Σχολή τοῦ Βελιγραδίου ἀπο-
νέμει στόν ἐπίσκοπο Παῦλο τόν τίτλο τοῦ ἐπίτιμου
διδάκτορα θεολογίας καί λίγο ἀργότερα ὁ ἴδιος τίτ-
λος τοῦ ἀπονεμήθηκε ἀπό τή Θεολογική Ἀκαδημία
τοῦ Ἁγίου Βλαδιμήρου τῆς Νέας Ὑόρκης. Τό 1990
στίς 24 Ἀπριλίου συμμετεῖχε στή μαρτυρία τῆς ἀλή-
θειας γιά τόν ἐκκλησιαστικό, λαϊκό, ὀρθόδοξο χαρα-
κτήρα τῆς ἀρχαίας σερβικῆς ἐπαρχίας τοῦ Κοσσυφο-
πεδίου καί τῶν Μετοχίων στό Κογκρέσο τῶν ΗΠΑ.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
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Ὁ 44ος Προκαθήμενος τῆς Σερβικῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας Παῦλος ἐξελέγη ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο,
τήν 1η Δεκεμβρίου 1990. Τήν ἑπόμενη μέρα τελέ-
στηκε ἡ ἐνθρόνισή του στό Βελιγράδι καί στή συνέ-
χεια στό ἀρχαῖο Πατριαρχεῖο Πεκίου, ὅπου γιά
αἰῶνες μέχρι σήμερα βρίσκεται ἡ ἕδρα τῶν Ἀρχιε-
πισκόπων Πεκίου καί τῶν Πατριαρχῶν ὅλων τῶν
Σερβικῶν καί Παραθαλασσίων γαιῶν.

Στήν ἐνθρόνισή του τόνισε πώς ἡ μοναδική
«προγραμματική δήλωσή» του εἶναι τό Εὐαγγέλιο
τοῦ Χριστοῦ, κι αὐτό τό πρόγραμμα ἀκολούθησε μέ
συνέπεια. Σχεδόν καθημερινά τελοῦσε τή θεία Λει-
τουργία, ἰδιαίτερα κατά τή διάρκεια τοῦ ὀλέθριου
τελευταίου πόλεμου πού ξέσπασε μέ τήν κατάρ-
ρευση τοῦ Γιουγκοσλαβικοῦ κράτους τά ἔτη 1991-
1995, καί στή συνέχεια, κατά τή διάρκεια τῆς ἀλβα-
νικῆς ἀποσχιστικῆς ἐξέγερσης καί τοῦ ἐπακόλουθου
παράλογου βομβαρδισμοῦ τῆς ἀθώας Σερβίας τοῦ
ἴδιου τοῦ Κοσσυφοπεδίου καί τῶν Μετοχίων ἀπό
τίς δυνάμεις τοῦ ΝΑΤΟ, πού διήρκεσε 78 ἡμέρες:
ἀπό τίς 24 Μαρτίου ἕως τίς 10 Ἰουνίου 1999.

Κατά τήν Πατριαρχία του πολλοί νέοι Σέρβοι
ἱερομάρτυρες καί νεομάρτυρες προστέθηκαν στά
Δίπτυχα τῶν Ἁγίων.

Στήριζε ἀκούραστα τόν πολύπαθο ὀρθόδοξο λαό
του στήν ἐξορία, στά νοσοκομεῖα καί τά στρατόπε-
δα προσφύγων, ἐπισκεπτόμενος τούς τραυματίες

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΕΦΤΙΤΣ
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καί τούς φυλακισμένους, καί γιά ὅλους ἦταν μεγάλη
παρηγοριά πίστης καί ἐλπίδας. Ἦταν μάρτυρας τοῦ
Χριστοῦ καί κήρυκας τῆς φιλανθρωπίας, τῆς εἰρήνης
καί τῆς ἀγάπης. Στίς πιό δύσκολες μέρες τοῦ πολέ-
μου ἔδινε μαρτυρία καί μεσίτευε γιά τήν εἰρήνη καί
τήν ἀλήθεια, καταδικάζοντας κάθε κακούργημα καί
ἔγκλημα, ἰδιαίτερα τήν καταστροφή καί τή βεβήλω-
ση τῶν θρησκευτικῶν ἱερῶν. Πάντα ἔλεγε σέ ὅλους
καί τόνιζε: «Ἄς εἴμαστε ἄνθρωποι!» – καί αὐτά τά
λόγια σάν νά συγχωνεύτηκαν μέ τό ὄνομά του, γι’
αὐτό καί τά παιδιά συχνά ἔτσι τόν ἀποκαλοῦσαν:
Πατριάρχης Παῦλος, ὁ «Ἄς εἴμαστε ἄνθρωποι»!

Ὁ Ἁγιώτατος Παῦλος, τόσο ὡς ἱερομόναχος ὅσο
καί ὡς ἱεράρχης, τελοῦσε πάντα τή θεία Λατρεία
βαθιά προσευχητικά, μέ ταπείνωση καί σεβασμό.
Ἦταν ἐξαιρετικός μουσικός, ἔψαλλε μέ κατανυκτι-
κή φωνή, ὄχι μόνο ὅταν τελοῦσε τή λειτουργία, ἀλλά
συχνά καί στόν χορό. Στόν ὀρθόδοξο κόσμο ἀπο-
λάμβανε τόν βαθύ καί εἰλικρινῆ σεβασμό τῶν
Πατριαρχῶν, τῶν ἱεραρχῶν, τοῦ κλήρου, τῶν
μοναχῶν, τοῦ λαοῦ, τῶν θεολόγων καί τῶν ἐπιστη-
μόνων, τῶν καλλιεργημένων ἀνθρώπων, τῶν ποι-
ητῶν καί τῶν καλλιτεχνῶν.

Ὁ Πατριάρχης Παῦλος ἐπισκέφθηκε ὅλες τίς
Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες στόν κόσμο καί δέχθηκε
ὅλους τούς Ὀρθόδοξους Πατριάρχες καί Προκαθη-
μένους τῶν Ἐκκλησιῶν, καθώς καί πολλούς ἱεράρ-
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χες ἄλλων θρησκευμάτων καί θρησκειῶν. Κατά τή
διάρκεια τοῦ πολέμου, προσπαθώντας νά ἐπιτύχει
τήν παύση τῶν ἐχθροπραξιῶν καί τήν ἐγκαθίδρυση
τῆς εἰρήνης, συναντήθηκε μέ τούς θρησκευτικούς καί
πολιτικούς ἡγέτες τῶν γειτονικῶν λαῶν καί κρατῶν.

Κατά τήν περίοδο τῆς διετοῦς ἀσθενείας του ὁ
Ἁγιώτατος Παῦλος μετελάμβανε καθημερινά. Καί
ἔτσι, ἐν συνειδήσει καί μέ τήν προσευχή στά χείλη
του, μετέλαβε τῶν ἱερῶν μυστηρίων καί τό τελευ-
ταῖο πρωί στή γῆ τήν Κυριακή 2/15 Νοεμβρίου 2009
καί ἐκοιμήθη εἰρηνικά ἐν Κυρίω στίς 10.45.

Τό σῶμα του μεταφέρθηκε στόν καθεδρικό ναό
τοῦ Βελιγραδίου καί τέθηκε σέ πάνδημη προσκύνη-
ση. Τήν Πέμπτη 19 Νοεμβρίου τελέστηκε ἡ Πανορθό-
δοξη ἐξόδιος ἀκολουθία στόν ναό τοῦ Ἁγίου Σάββα
στό Βράτσαρ, ὅπου συλλειτούργησαν ὁ Πατριάρχης
Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος, ἀπεσταλμένοι
τῆς Ρωσικῆς καί ἄλλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν,
καθώς καί ὅλοι οἱ ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερ-
βίας, πλῆθος κληρικῶν καί μοναχῶν καί ἑκατομμύρια
πιστοῦ λαοῦ. Ὁ Πατριάρχης ἐτάφη, κατά τή θέλησή
του, στό μοναστήρι τῆς Ρακόβιτσα κοντά στό Βελι-
γράδι, δίπλα στόν τάφο τοῦ Πατριάρχη Δημητρίου.

Κάθε μέρα, κατά τή διάρκεια τῶν πέντε ἡμερῶν
τοῦ λαϊκοῦ προσκυνήματος τοῦ κεκοιμημένου
Πατριάρχη, χτυποῦσαν οἱ καμπάνες καί τελοῦνταν
ἡ θεία Λειτουργία στίς πόλεις καί στά χωριά τῆς
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Σερβικῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Σερβικός λαός ἐξέφρασε τόν
εἰλικρινῆ καί βαθύ του σεβασμό γιά τόν ἀγαπημένο
του Πατριάρχη, προσκυνώντας ἀκατάπαυστα ἐπί
πέντε ἡμέρες τό ἐν Κυρίω ἀναπαυθέν λείψανό του.
Ἡ γαλήνια, κέρινη εἰκόνα τοῦ προσώπου του ἐξέ-
πεμπε φῶς, ὅπως τά πρόσωπα τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ,
μαζί μέ τούς ὁποίους πιστεύουμε ἀκράδαντα ὅτι ὁ
Κύριος κατέταξε καί αὐτόν τόν πιστό Του ἀρχιερέα.

Στή θεία Λειτουργία τῆς Δευτέρας 16 Νοεμβρίου
στόν Καθεδρικό Ναό τοῦ Βελιγραδίου, ἐκφωνήθηκε
ὁ ἑξῆς λόγος, ἀφιερωμένος στήν μακαρία μνήμη τοῦ
Πατριάρχη Παύλου:

Τό Εὐαγγέλιο εἶναι ὁ λόγος τῆς αἰώνιας ζωῆς. Ὁ
Ἀπόστολος Ἰωάννης, ὁ ἀγαπημένος μαθητής τοῦ
Χριστοῦ καί παρθένος, στήν ἀποκάλυψη στήν Πάτμο
εἶδε ἕναν ἄγγελο νά κρατᾶ τό «αἰώνιο Εὐαγγέλιο»
(Ἀποκ 14: 6). Αὐτό τό αἰώνιο Εὐαγγέλιο εἶναι ὁ ἴδιος
ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ Κύριος Χριστός ὁ Θεάνθρωπος, ὁ
Ὁποῖος, ἐνσαρκωθείς, ἔγινε ἄνθρωπος γιά ὅλη τήν
αἰωνιότητα. Αὐτή εἶναι ἡ αἰώνια θεία καλή ἀγγελία,
τό εὐαγγέλιο τῆς Ἁγίας Τριάδας πρός τόν κόσμο καί
τό ἀνθρώπινο γένος, ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ. Αὐτό τό πρόσωπο τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ σαρ-
κώθηκε καί δόθηκε σέ ἐμᾶς τούς ἀνθρώπους γιά νά
ἔχουμε αἰώνια ζωή. Κάθε ἄνθρωπος, ὡς ζωντανή
εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, εἶναι ἕνα ἄγραφο Εὐαγγέλιο,
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διότι κάθε ἄνθρωπος ἔχει δημιουργηθεῖ γιά τόν
παράδεισο καί τήν αἰώνια ζωή.

Ὁ Ἀρχιερεύς καί ὁ Ἁγιώτατος Πατριάρχης Παῦλος,
ὁ μαθητής τοῦ Χριστοῦ, ἦταν ζωντανό, ἐνσαρκωμένο
Εὐαγγέλιο, Εὐαγγέλιο πού βάδιζε μεταξύ ἡμῶν τῶν
ἀναξίων. Ὁπουδήποτε πήγαινε, ἔφερε τό Εὐαγγέλιο,
ἐνσάρκωνε τό Εὐαγγέλιο, ὁμολογοῦσε καί κήρυττε τό
Εὐαγγέλιο. Ἀπό τή γέννησή του τό κουβαλοῦσε μέσα
του, ἀκολουθώντας ὁλόψυχα τόν Κύριο, τόν πρῶτο
κομιστή καί δωρητή τοῦ Εὐαγγελίου. Μετά ἔλαβε τό
ὄνομα τοῦ Παύλου, τοῦ πέμπτου Εὐαγγελιστῆ τοῦ
Χριστοῦ. «Παῦλος» σημαίνει μικρός, μικροῦ ἀναστή-
ματος, ἀλλά αὐτός ὁ Παῦλος, ὅπως ἐκεῖνος, ξεπέρασε
καί τόν τρίτο οὐρανό.

Ὁ Μικρός Παῦλος (Στόιτσεβιτς) ἀπό τό χωριό
Κούτσαντσι στή Σλαβονία, ἀπό τό Πρίζρεν καί τό
Κοσσυφοπέδιο, ἀπό τό Βελιγράδι καί τή Σερβία στά
ὀρεινά Βαλκάνια, ἔφθασε χθές στόν τρίτο οὐρανό.
Μεγάλη χαρά στόν οὐρανό καί μεγάλος θρῆνος στά
ἐδάφη καί τίς περιοχές τῆς Σερβίας ἀπό τόν Δούνα-
βη μέχρι τή θάλασσα. Ἀλλά αὐτόν τόν θρῆνο τόν
διαπερνᾶ ἡ χαρά, ἀκριβῶς ὅπως οἱ πρῶτοι Χριστια-
νοί μέ θρῆνο καί χαρά ζοῦσαν καί μέ θρῆνο καί χαρά
ξεπροβόδιζαν τόν Ἅγιο πρωτομάρτυρα Στέφανο.
Θαυμάσιος συνδυασμός, ἀκατανόητος. Καμία ἐπι-
στήμη, λιγότερο ἀπό ὅλες ἡ ψυχολογία ἤ ἡ μικρή
ἀνθρώπινη λογική, δέν μπορεῖ νά καταλάβει τό

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΕΦΤΙΤΣ

18

������ ���� �� ������ �� ���.qxp_Layout 1  08/04/2019  15:37  Page 18



μυστήριο τῆς χαρμολύπης τῆς ἀλήθειας τοῦ Εὐαγ-
γελίου, τῆς σταυροαναστάσιμης ζωῆς τοῦ Εὐαγγε-
λίου. «Ἡ μοίρα μας εἶναι νά σηκώνουμε τόν σταυ-
ρό», εἶπε ὁ Σέρβος ἀρχιερέας στό Τσέτινιε. Ἀλλά ὁ
σταυρός ὁδηγεῖ στήν ἀνάσταση καί δίνει ἀνάσταση.
Χωρίς τόν σταυρό δέν ὑπάρχει ἀνάσταση.

Ὅπως ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ἔτσι καί ὁ νέος
Παῦλος ὁ Πανσερβικός καί Πανορθόδοξος ἔπασχε
ἀπό τήν παιδική του ἡλικία. Ἔπαθε καί σέ αὐτόν
καί στόν προηγούμενο πόλεμο. Καί σέ αὐτόν καί
στόν προηγούμενο πόλεμο παραλίγο νά τόν σκοτώ-
σουν. Διακονοῦσε τόν Κύριο καί μέ ἀδύναμο σῶμα,
τό θαυμάσιο, λαμπρό καί ἅγιο σῶμα, πού ἀντικρύ-
ζουμε καί τώρα ἐδῶ μπροστά μας. Ὅταν πρίν ἀπό
δύο χρόνια ὁ Ἁγιώτατος ἀσθένησε ξαφνικά, ρώτησε
ἕναν ἐπίσκοπο: «Θά ἔρθεις στήν κηδεία τοῦ
Πατριάρχη Παύλου;». Ἐκεῖνος ἀπάντησε: «Δέν θά
εἶναι κηδεία, ἀλλά μετακομιδή λειψάνων».

Ἀδελφοί καί ἀδελφές καί ἀγαπητά παιδιά, εἴμα-
στε μάρτυρες τοῦ γεγονότος ὅτι μπροστά μας βρί-
σκεται ἐνσαρκωμένο τό Εὐαγγέλιο. Τό πάσχον
Εὐαγγέλιο ἤ, καλύτερα, τό μαρτυρικό (ἀπό τήν παι-
δική του ἡλικία!) Εὐαγγέλιο. Ὁ Παῦλος ἔπαθε ἰδιαί-
τερα στό Κοσσυφοπέδιο, ὅπου ἔζησε τριάντα τρία
χρόνια, ὅσα καί τά χρόνια του Χριστοῦ. Διωγμένος,
κυνηγημένος, χτυπημένος, ὑβρισμένος, φτυσμένος,
ταπεινωμένος. Ποτέ δέν παραπονέθηκε, ποτέ δέν
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ἀπάντησε μέ μίσος. Μιλοῦσε γιά τήν ἀξία τῆς θεοεί-
δειας τοῦ ἀνθρώπου, γιά τήν ἀξία τοῦ λαοῦ, γιά τό
ὅτι μόνο αὐτή ἡ χριστοειδής ἀξία θά εἰσέλθει στή
Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.

Καί τότε κάποιοι ἔλεγαν (ἴσως ἀκόμη καί τώρα
ὑπάρχουν ἐκεῖνοι πού λένε) ὅτι ὁ Παῦλος ἦταν
«πολεμοχαρής», ὅτι δῆθεν ἤθελε τόν πόλεμο.
Ἐκεῖνος ἀπαντοῦσε σέ αὐτό: «Ὑπάρχει ὁ πόλεμος
κατά τοῦ κακοῦ, ἀλλά σέ αὐτόν τόν πόλεμο ἀπαγο-
ρεύεται νά χρησιμοποιηθεῖ τό κακό. Νά εἴμαστε
ἄνθρωποι καί μεταξύ τῶν μή ἀνθρώπων! Ὁ Ἀρχάγ-
γελος Μιχαήλ ἔκανε πόλεμο στόν οὐρανό κατά τοῦ
διαβόλου (βλ. Ἀποκ. 12,7-10) ἀκριβῶς ἐξαιτίας τοῦ
κακοῦ, κατά τοῦ κακοῦ, γιά νά σταθεῖ μεταξύ των
ἀγγέλων καί τοῦ διαβόλου, ἀλλά, ταυτόχρονα, δέν
χρησιμοποίησε ποτέ τό κακό ἐνάντια στό κακό». Ὁ
μικρός Παῦλος ὀρθώθηκε, γιά νά προστατέψει τόν
λαό του καί στό Κοσσυφοπέδιο καί στά Μετόχια
καί στά Σερβικά ἐδάφη. Καί πιστεύω ὅτι ἐμᾶς καί
τόν Ὀρθόδοξο λαό μας ἀπό τώρα στόν οὐρανό θά
μᾶς ὑπερασπίζεται ἀκόμα περισσότερο, προσφέ-
ροντας στόν Κύριο τίς προσευχές του καί τά δεινά,
πού ὑπέμεινε ὁ ἴδιος καί εἶδε μέ τά μάτια του, ὅλα
τά ψυχικά καί σωματικά δεινά πού ὑπέστη στή
ζωή, εἰδικά σέ ἐκεῖνα τά χρόνια, ὅταν ἦταν
Πατριάρχης Πεκίου καί Βελιγραδίου καί ὅλων τῶν
Σερβικῶν καί Παραθαλασσίων γαιῶν. Ἀλλά θά
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προσφέρει στόν Θεό καί τίς προσευχές του γιά
ὅλους τούς ἀνθρώπους καί γιά ὁλόκληρο τόν κόσμο.

Πάντα ἀκολουθοῦσε τό Εὐαγγέλιο. Καί ἦταν ἡ
ζωντανή ἐνσάρκωση τοῦ Εὐαγγελίου. Ὁ π. Ἰουστί-
νος (Πόποβιτς) εἶπε: «Κάθε ἄνθρωπος ἔχει δημι-
ουργηθεῖ γιά τό Εὐαγγέλιο. Καί κάθε ἄνθρωπος
μεταφέρει, μαρτυρεῖ καί κηρύττει τό Εὐαγγέλιο καί
γράφει τό Εὐαγγέλιο, συνεχίζει νά τό γράφει». Καί
προσθέτει ὁ π. Ἰουστίνος ὅτι αὐτό εἶναι πού λέει ὁ
Ἰωάννης ὁ Εὐαγγελιστής, ὀλοκληρώνοντας τό
Εὐαγγέλιό του: «Ἔστι δέ καί ἄλλα πολλά ὅσα
ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς, ἅτινα ἐάν γράφηται κάθ᾽ ἕν,
οὐδέ αὐτόν οἶμαι τόν κόσμον χωρῆσαι τά γραφόμε-
να βιβλία» (Ἰω 21,25). Τί εἶναι αὐτό; Ὑπερβολή;
Ὄχι, ἀλλά σέ κάθε ἄνθρωπο γράφεται, συνεχίζεται
τό ἀθάνατο Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Κάθε ἄνθρω-
πος μέ τή ζωή του, ἐπιτρέψτε μου νά πῶ, τό ξανα-
γράφει καί τό συμπληρώνει. Ἤ, δυστυχῶς, τό
ἀμαυρώνει μέσα του. Τό Εὐαγγέλιο εἶναι ἕνα, ἀλλά
οἱ ἀκτίνες τοῦ φωτός καί τῆς χάρης τοῦ Εὐαγγελίου
εἶναι διαφορετικές, γιατί εἶναι μιά πολυφωνική
συμφωνία· εἶναι πολυφωνικές, ἀλλά ταυτόχρονα
εἶναι καί συμφωνικές οἱ ἀκτίνες τοῦ φωτός τοῦ
Εὐαγγελίου τοῦ Σωτῆρος. Ὁ Παῦλος ἔλαμπε μέ τό
Εὐαγγέλιο, ὅσο λίγοι στόν κόσμο μας, στόν χῶρο
καί στόν χρόνο μας.

Θά πῶ ἐπίσης: Ὁ Πατριάρχης Παῦλος ἦταν μάρ-
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τυρας καί φορέας τῆς ἀγάπης πρός ὁλόκληρη τή
δημιουργία τοῦ Θεοῦ. Ἀγάπη πρός ὅλα τά παιδιά
τοῦ Θεοῦ. Δέν ἦταν οὔτε φίλαυτος, οὔτε κοιλιόδου-
λος, δέν καλλιεργοῦσε τή λατρεία τοῦ σώματος,
ἀλλά οὔτε περιφρονοῦσε τό σῶμα. Μεριμνοῦσε γιά
τό ἀδύναμο σῶμα του. Καί σέ ἐμᾶς ἄφησε ὡς
παράδειγμα καί ὑποθήκη νά σεβόμαστε κάθε πλά-
σμα τοῦ Θεοῦ, ἀκόμα καί τό ἴδιο τό σῶμα, ἀλλά νά
μήν εἴμαστε δοῦλοι του, ὅπως δυστυχῶς συμβαίνει
σήμερα. Οἱ ἄνθρωποι ἔχουν γίνει σκλάβοι τοῦ
σώματος, διότι τό πνεῦμα τους ἔχει πιά ὑποδουλω-
θεῖ. Τό πνεῦμα τοῦ Ἁγιωτάτου Παύλου ἦταν ἐλεύ-
θερο, γι’ αὐτό ἐλευθέρωνε καί τό σῶμα. Φρόντιζε τό
σῶμα, διότι καί αὐτό εἶναι δημιούργημα τοῦ Θεοῦ.
Δέν εἶναι ἀλήθεια ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι μισοῦν τόν
κόσμο καί τό σῶμα. Μόνο συνειδητοποιοῦν ὅτι ἡ
ἁμαρτία καί τό κακό ἰσχύουν τόσο στόν κόσμο ὅσο
καί στό σῶμα (βλ.: Α´ Ἰω. 5,19· 2,15-17). Ἡ ἁμαρ-
τία καί τό κακό εἶναι ἡ μεγαλύτερη καταστροφή
καί ὄλεθρος γιά τόν θεοειδή ἄνθρωπο. Κάθε ἁμαρ-
τία καί κάθε πάθος, ἰδιαίτερα ἡ φιλαυτία, ἡ ἀπλη-
στία καί ἡ βία, ὁ ἐγωισμός καί τό μίσος κατά τῶν
ἀνθρώπων, εἶναι ἀνθρωποκτόνα, σάν τόν ἀνθρωπο-
κτόνο διάβολο.

Ὁ Πατριάρχης Παῦλος ἀγαποῦσε τούς ἀνθρώ-
πους καί τά παιδιά. Ἦταν ἕνα ζωντανό παιδί τοῦ
Θεοῦ. Στό Εὐαγγέλιο ὁ Κύριος ἰδιαίτερα ἐπαινεῖ τά
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παιδιά, λέγοντας ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι πρέπει νά
εἶναι σάν παιδιά (βλ. Ματθ. 18,2-5). Σήμερα ὁ
Παῦλος εἶναι παιδί κοντά στόν Κύριό του μαζί μέ
ὅλα τά παιδιά του, τά βασανισμένα, τραυματισμένα,
διασκορπισμένα, ἀλλά παρόλα αὐτά θεοειδή καί χρι-
στοειδή. Καί σήμερα εἶναι στόν οὐρανό στή Σύναξη
τῶν πνευμάτων τῶν δίκαιων, πού ἔχουν φτάσει στήν
τελειότητα (βλ. Ἑβρ. 12,22-23).

«Μακαρία ἡ ὁδός ᾗ πορεύει σήμερον ἡ ψυχή
αὐτοῦ, ὅτι ἡτοιμάσθη αὐτῇ τόπος ἀναπαύσεως». Ὁ
Κύριος νά τοῦ δώσει τόν τόπο τῆς αἰωνίας ἀναπαύ-
σεως. Καί ἡ αἰώνια ἀνάπαυση δέν σημαίνει ὅτι
κοιμᾶται κάπου, φυλασσόμενος ἀπό ἀγγέλους: ἡ
αἰώνια ἀνάπαυση εἶναι αἰώνια κίνηση, ἀνάπτυξη
καί βρασμός στήν αἰώνια πηγή τῆς ζωῆς τοῦ Θεοῦ,
εἶναι θερμότητα καί χαρά στήν αἰώνια ἑστία τῆς
ἀγάπης τῆς Ἁγίας Τριάδος. Εἶναι «ἀεικίνητος στά-
σις, κίνησις στάσιμος», σύμφωνα μέ τόν Ἅγιο Μάξι-
μο τόν Ὁμολογητή. Εἶναι ἡ αἰώνια ζωή ἐν Χριστῷ τῷ
Θεανθρώπῳ, ὁ Ὁποῖος εἶναι ἡ Γῆ τῶν ζώντων. Αὐτά
εἶναι τά ρεύματα τῆς αἰώνιας ζωῆς, πού παρατη-
ροῦν καί αἰσθάνονται ὅλοι, ὅσοι ἔχουν ζωντανή
πίστη στόν Χριστό, πού ἔχουν ἀναστηθεῖ ἤδη ἐδῶ
καί εἰδικά στή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Εἶναι τό
κελάρυσμα αὐτοῦ τοῦ ζωντανοῦ νεροῦ, πού ἔνιωθε
καί βίωνε μέσα του ὁ ἅγιος γέρων ἐπίσκοπος Ἰγνά-
τιος ὁ Θεοφόρος, ὅταν τόν ὁδηγοῦσαν στό ρωμαϊκό

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
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Κολοσσαῖο, γιά νά πάθει γιά τόν Χριστό.
Ἁγιώτατε Δέσποτα, εὔχου στόν Φιλάνθρωπο

Κύριο γιά ὅλα τά παιδιά σου, γιά τό Κοσσυφοπέδιο
καί τά Μετόχια, γιά τή Σερβία, τή Σλαβονία, τό
Γιάντοβνο, γιά τό Πέτς καί τό Ντέτσανι καί τή
Γκρατσάνιτσα. Γιά ὅλη τήν Οἰκουμένη καί ὁλόκλη-
ρο τόν κόσμο. Μή μᾶς ξεχνᾶς στίς εὐάρεστες εὐχές
σου στόν Θεό, ὅπως δέν μᾶς ξεχνοῦσες καί σέ τούτη
τή ζωή. Εὔχου γιά ὅλους μας καί ἰδιαίτερα γιά
αὐτόν τόν λαό, ὁ ὁποῖος παρέμεινε τόσο πιστός σέ
ἐσένα καί παρέμεινε πιστός στό Εὐαγγέλιο, πιστός
στόν Χριστό, τόν Θεό καί Σωτήρα μας. Αὐτῷ ἡ
δόξα καί ἡ εὐχαριστία εἰς αἰῶνας αἰώνων.

Ἡ μνήμη σου νά εἶναι αἰώνια στόν Κύριο καί σέ
ὅλους ἐμᾶς, τήν Ἐκκλησία τοῦ Ζῶντος Θεοῦ.

Ἐπίσκοπος πρώην Ζαχουμίου καί Ἐρζεγοβίνης 
Ἀθανάσιος (Γέφτιτς)
20 Ἰανουαρίου 2010

(Μετάφραση: Ἀγγελική Πελωριάδου)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΕΦΤΙΤΣ
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Ἔτσι νά λάμψει τό φῶς!

Ὅταν ἀναχώρησαν οἱ μάγοι, ἕνας ἄγγελος τοῦ
Θεοῦ παρουσιάστηκε στόν Ἰωσήφ, στό ὄνειρό του,
καί τοῦ εἶπε: «Σήκω ἀμέσως, πάρε τό παιδί καί τή
μητέρα του καί φύγε στήν Αἴγυπτο καί μεῖνε ἐκεῖ
ὡσότου σοῦ πῶ. Γιατί ὁ Ἡρώδης ὅπου νά ᾽ναι θά
ψάξει νά βρεῖ τό παιδί, γιά νά τό σκοτώσει». Ὁ
Ἰωσήφ σηκώθηκε ἀμέσως, πῆρε τό παιδί καί τή
μητέρα του καί μέσα στή νύχτα ἔφυγε στήν Αἴγυ-
πτο· ἐκεῖ ἔμεινε ὥσπου πέθανε ὁ Ἡρώδης. Ἔτσι
ἐκπληρώθηκε ὁ λόγος τοῦ Κυρίου, πού εἶχε πεῖ ὁ
προφήτης: Ἀπό τήν Αἴγυπτο κάλεσα τόν γιό μου. 
Ὅταν κατάλαβε ὁ Ἡρώδης πώς οἱ μάγοι τόν ἐξα-
πάτησαν, ὀργίστηκε πάρα πολύ. Ἔστειλε τότε
στρατιῶτες καί σκότωσαν στή Βηθλεέμ καί στήν
περιοχή της ὅλα τά παιδιά ἀπό δυό χρονῶν καί
κάτω, σύμφωνα μέ τόν χρόνο πού ἐξακρίβωσε
ἀπό τούς μάγους. Ἔτσι ἐκπληρώθηκε ὁ λόγος τοῦ
Κυρίου, πού εἶχε πεῖ ὁ προφήτης Ἱερεμίας:
Ἀκούστηκε στή Ραμά κραυγή,
θρῆνος, κλάματα καί στεναγμός βαρύς·
γιά τά παιδιά της κλαίει ἡ Ραχήλ
καί πουθενά δέν βρίσκει παρηγοριά, 
γιατί δέν ὑπάρχουν πιά στή ζωή. 
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Ὅταν, λοιπόν, πέθανε ὁ Ἡρώδης, ἕνας ἄγγελος
σταλμένος ἀπό τόν Κύριο ἐμφανίστηκε στόν
Ἰωσήφ σέ ὄνειρο στήν Αἴγυπτο, καί τοῦ εἶπε:
«Σήκω, πάρε τό παιδί καί τή μητέρα του καί
πήγαινε στή χώρα τοῦ Ἰσραήλ, γιατί πέθαναν ὅσοι
ἤθελαν νά θανατώσουν τό παιδί». Τότε ὁ Ἰωσήφ
σηκώθηκε, πῆρε τό παιδί καί τή μητέρα του καί
γύρισε πάλι στή χώρα τοῦ Ἰσραήλ. Ὅταν ἔμαθε
πώς βασιλιάς τῆς Ἰουδαίας εἶναι ὁ Ἀρχέλαος, στή
θέση τοῦ πατέρα του, τοῦ Ἡρώδη, φοβήθηκε νά
ἐγκατασταθεῖ ἐκεῖ. Μέ θεϊκή ἐντολή ὅμως, πού
τοῦ δόθηκε στό ὄνειρό του, ἀναχώρησε γιά τήν
περιοχή τῆς Γαλιλαίας. Ἦρθε, λοιπόν, κι ἐγκατα-
στάθηκε στήν πόλη Ναζαρέτ. Ἔτσι ἐκπληρώθηκε
γιά τόν Χριστό ἡ προφητεία πού ἔλεγε ὅτι θά ὀνο-
μαστεῖ Ναζωραῖος (Ματθ. 2: 13-23).

Ἀδελφοί καί ἀδελφές, γιορτάζουμε τή γέννη-
ση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, πού ἦρθε στόν κόσμο

καί γεννήθηκε κατά σάρκα, προκειμένου Αὐτός πού
εἶναι πρό πάντων τῶν αἰώνων Υἱός τοῦ Οὐράνιου
Πατέρα νά γίνει καί στή γῆ Υἱός τῆς Ὑπεραγίας
Θεοτόκου· προκειμένου Αὐτός, ὁ κατά τή θεία φύση
Υἱός, νά γίνει Υἱός καί κατά τήν ἀνθρώπινη φύση,
χωρίς παράλληλα νά συμμειχθοῦν οἱ ὑποστατικές
ἰδιότητες τῆς Ἁγίας Τριάδας. Αὐτός πού πρωταγω-
νίστησε στή δημιουργία τοῦ κόσμου καί τοῦ ἀνθρώ-

† ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ
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