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μαπηςπική Εκκληζία ηηρ Αλβανίαρ  

 Ο Απσιεπίζκοπορ Αναζηάζιορ και ο Οικοςμενικόρ 

Παηπιάπσηρ Βαπθολομαίορ ζε αγαζηή ζςνεπγαζία 

και θιλάδελθο πνεύμα ήπαν ζηοςρ ώμοςρ ηοςρ ηο 
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Κπήηη Αγίαρ και Μεγάληρ Σςνόδος ηηρ Οπθοδόξος 

Εκκληζίαρ  

 

Η Οξζόδνμε Δθθιεζία ηεο Αιβαλίαο αλαθεξύρζεθε απηνθέθαιε θαηά 

ην έηνο 1937 θαηόπηλ εθδόζεσο παηξηαξρηθνύ θαη ζπλνδηθνύ ηόκνπ, αιιά 

κεηά ηνλ β’ παγθόζκην πόιεκν αληηκεηώπηζε ην ζθιεξό πξόζσπν ηνπ 

αζετζηηθνύ θνκκνπληζηηθνύ θαζεζηώηνο, όηαλ ην έηνο 1969 ε Αιβαλία έγηλε 

ην πξώην αζετζηηθό θξάηνο ηεο πθειίνπ, ελώ ην Σύληαγκα ηνπ 1976 

απαγόξεπζε απζηεξώο θάζε έθθξαζε ζξεζθεπηηθήο πίζηεσο θαη ιαηξείαο. 

Πξνο ην ηέινο ηνπ 1990 ν δησγκόο θαηέπαπζε θαη άξρηζε ζηαδηαθά ε 

ιεηηνπξγία νιίγσλ εθθιεζηώλ. 

Σηηο αξρέο Ιαλνπαξίνπ 1991 ν καθαξηζηόο Οηθνπκεληθόο Παηξηάξρεο 

Γεκήηξηνο Α’ (1972-1991) θαη ε Αγία θαη Ιεξά Σύλνδνο ηνπ Οηθνπκεληθνύ 

Παηξηαξρείνπ όξηζε σο παηξηαξρηθό έμαξρν ζηελ Αιβαλία ηνλ ηόηε 

επίζθνπν (κεηέπεηηα κεηξνπνιίηε) Αλδξνύζεο θ. Αλαζηάζην, θαζεγεηή ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ γηα λα κεξηκλήζεη γηα ηελ αλαζύζηαζε ηεο 

Απηνθεθάινπ Δθθιεζίαο ηεο Αιβαλίαο. Η ζρεηηθή άδεηα ηεο αιβαληθήο 

θπβεξλήζεσο εδόζε πεξί ηα κέζα Ινπιίνπ 1991. Τνλ Αύγνπζην ηνπ 1991 

ζπλεθιήζε ε πξώηε γεληθή θιεξηθνιατθή ζπλέιεπζε ηεο Οξζνδόμνπ 



Απηνθεθάινπ Δθθιεζίαο ηεο Αιβαλίαο ζηα Τίξαλα γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε 

ησλ εθεί επαξρηώλ. 

Γηα ηελ αλαζπγθξόηεζε ηεο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο ηεο Αιβαλίαο, κε 

πξσηνβνπιία ηνπ Παλαγησηάηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηάξρνπ, ε Ιεξά 

Σύλνδνο ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ εμέιεμε ηνλ κεηξνπνιίηε 

Αλδξνύζεο Αλαζηάζην σο αξρηεπίζθνπν Τηξάλσλ, Γπξξαρίνπ θαη πάζεο 

Αιβαλίαο. Ο Αξρηεπίζθνπνο Αλαζηάζηνο έδσζε ην «Μέγα κήλπκα» ζην 

Φαλάξη ηελ 12ε Ινπιίνπ 1992 θαη ε ελζξόληζή ηνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ 

θαζεδξηθό λαό ηνπ Δπαγγειηζκνύ ησλ Τηξάλσλ. 

Τελ 18ε Ινπιίνπ 1998, θαηόπηλ πνιιώλ θαη καθξνρξόλησλ 

αληηδξάζεσλ ηεο αιβαληθήο θπβεξλήζεσο, ζπλεδξίαζε γηα πξώηε θνξά ε 

Ιεξά Σύλνδνο θαη κέρξη ην 2000 επιεξώζεζαλ θαη  νη θελέο κεηξνπόιεηο 

Βεξαηίνπ, Κνξπηζάο θαη Αξγπξνθάζηξνπ. Τν Ννέκβξην ηνπ 2006 ζπλήιζε 

ε Γεληθή Κιεξνιατθή Σπλέιεπζε, ε νπνία ςήθηζε ηνλ λέν θαηαζηαηηθό 

ράξηε ηεο ελ Αιβαλία Δθθιεζίαο. 

 Παξά  ηα πνιιαπιά εκπόδηα, ηα νπνία αληηκεηώπηζε ε Οξζόδνμε 

Δθθιεζία ηεο Αιβαλίαο θαηά ηα ηειεπηαία 17 έηε, αλαζπγθξνηήζεθε από 

ηα εξείπηα θαη επηηειεί ζήκεξα ζπνπδαίν θαη πνιύπιεπξν έξγν. 

Υπνινγίδεηαη δε όηη ην ¼ ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Αιβαλίαο αλήθνπλ ζηελ 

Οξζόδνμε Δθθιεζία. 

Έρνπλ αλαζπζηαζεί νξζόδνμεο ελνξίεο ζε ρσξηά, θσκνπόιεηο θαη 

πόιεηο, όπνπ αλαπηύζζεηαη ην νξζόδνμν ιεηηνπξγηθό, θεξπθηηθό θαη 

θαηερεηηθό έξγν κε ηελ ζπκκεηνρή θιεξηθώλ θαη ιατθώλ. Οξγαλώζεθαλ 

ζύλδεζκνη νξζνδόμσλ γπλαηθώλ, νξζνδόμνπ λενιαίαο θαη δηαλννπκέλσλ, 

πνπ βνεζνύλ ζην εθθιεζηαζηηθό έξγν. Από ην 1992 ιεηηνπξγεί αλειιηπώο ε 

νξζόδνμε ζενινγηθή αθαδεκία. Παξάιιεια δε ερεηξνηνλήζεζαλ πνιινί 

λένη θιεξηθνί. Από ην 1998 άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ζην Αξγπξόθαζηξν θαη ην 

εθθιεζηαζηηθό ιύθεην «Τίκηνο Σηαπξόο» καδί κε νηθνηξνθείν. Παξόκνην 

εθθιεζηαζηηθό ιύθεην ιεηηνπξγεί θαη ζηελ πόιε ηνπ Γπξξαρίνπ. 

Η Δθθιεζία ηεο Αιβαλίαο έρεη νξγαλώζεη  δηθή ηεο ηερληθή ππεξεζία 

θαη έρεη αλαπηύμεη επξύ νηθνδνκεηηθό έξγν πνπ θαίλεηαη ζηνπο πνιινύο 

λανύο πνπ αλεγέξζεζαλ, θαζώο θαη ζηα πνιηηηζηηθά κλεκεία, ζηα 

ηππνγξαθεία, θεξνπιαζηεία, μπινπξγεία, ζηδεξνπξγεία, εξγαζηήξηα 

μπινγιππηηθήο, εξγαζηήξηα ζπληεξήζεσο εηθόλσλ θαη αγηνγξαθίαο πνπ 

θαηαζθεπάζηεθαλ κε πξσηνθαλείο ξπζκνύο. Πλεπκαηηθά θέληξα, θέληξα 

λεόηεηνο, μελώλεο, κνλέο, λεπηαγσγεία θαη θιηληθέο θνζκνύλ κε ηηο άνθλεο 

ελέξγεηεο ηνπ αξρηεπηζθόπνπ πνιιέο πόιεηο, θσκνπόιεηο θαη ρσξηά. Τν όιν 

νηθνδνκηθό έξγν ηεο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο ζπκβάιιεη ζηελ νηθνλνκηθή 



αλάπηπμε ηεο ρώξαο κε ηξόπν αζόξπβν. Μέζσ ηεο λνκηθήο ππεξεζίαο ηεο 

Δθθιεζίαο, ε Ιεξά Αξρηεπηζθνπή αγσλίδεηαη γηα ηελ επηζηξνθή ηεο 

εθθιεζηαζηηθήο πεξηνπζίαο. 

Η Οξζόδνμε Δθθιεζία ηεο Αιβαλίαο απέθηεζε δηθό ηεο ηππνγξαθείν 

θαη εθδίδεη ηελ κεληαία εθεκεξίδα «Αλάζηαζηο», παηδηθά, λεαληθά, 

θνηηεηηθά θαη επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, θαζώο θαη δηάθνξα ζξεζθεπηηθά 

βηβιία. Παξάιιεια αλεπηύρζεζαλ ζεκαληηθέο πξσηνβνπιίεο ζηνπο ηνκείο 

πγείαο, εθπαηδεύζεσο, θνηλσληθήο πξόλνηαο, αγξνηηθήο αλαπηύμεσο, 

πνιηηηζκνύ θαη νηθνινγίαο. 

Φαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα είλαη ηα δύν ηδξύκαηα πνπ ζπλέζηεζε, 

όπσο είλαη ην ίδξπκα «Οξζόδνμεο θιηληθέο Δπαγγειηζκνύ» θαη ην ίδξπκα 

«Πλνή αγάπεο». Σπγρξόλσο ιεηηνπξγνύλ πνιπταηξεία, θέληξα πγείαο, 

θέληξα επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο θαη νξθαλνηξνθεία. Πάκπνιια 

είλαη ηα ιεηηνπξγνύληα ζπζζίηηα, θέληξα δηαλνκήο ξνπρηζκνύ θαη 

θαξκάθσλ. Αλεπηύρζεζαλ πξνγξάκκαηα αγξνηηθά, πδξεύζεσο, πγηεηλήο θαη 

νηθηαθήο νηθνλνκίαο. Ο Αξρηεπίζθνπνο Αλαζηάζηνο κε πξσηνβνπιίεο ηνπ 

ζπλέβαιε ζηελ αλαθαίληζε παλεπηζηεκηαθώλ ζρνιώλ ζηα Τίξαλα, ζηελ 

ελίζρπζε δεκόζησλ νξθαλνηξνθείσλ, νίθσλ ηπθιώλ, ελώ θξόληηζε γηα ηελ 

θαηαζθεπή πδξαγσγείσλ, νξεηλώλ δξόκσλ, γεθπξώλ θαη ζρνιείσλ. 

Δπηζηέγαζκα ηνπ ηεξαζηίνπ πνηκαληηθνύ έξγνπ ηνπ Αξρηεπηζθόπνπ 

Αλαζηαζίνπ ππήξμε ε θαηά ηελ 1
ε
 Ινπλίνπ 2014 ηέιεζε ησλ εγθαηλίσλ ηνπ 

λένπ θαη κεγαινπξεπεζηάηνπ  Ιεξνύ Καζεδξηθνύ Νανύ ηεο Αλαζηάζεσο ηνπ 

Φξηζηνύ ζηα Τίξαλα πξνεμάξρνληνο ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηάξρνπ 

Βαξζνινκαίνπ θαη ζπληεξνπξγνύλησλ πνιιώλ πξνθαζεκέλσλ θαη 

εθπξνζώπσλ ησλ Οξζνδόμσλ Παηξηαξρείσλ θαη Απηνθεθάισλ Δθθιεζηώλ. 

Δπεηδή όια ηα παξαπάλσ ζπληειέζηεθαλ κε ηηο άνθλεο πξσηνβνπιίεο ηνπ 

Μαθαξησηάηνπ Αξρηεπηζθόπνπ Τηξάλσλ θαη Πάζεο Αιβαλίαο θ. 

Αλαζηαζίνπ, ν νπνίνο ππήξμε όλησο ν αλαδηνξγαλσηήο ηεο Οξζνδόμνπ 

Δθθιεζίαο ηεο Αιβαλίαο, ζήκεξα πιένλ παλζνκνινγείηαη όηη ε 

αξρηεπηζθνπηθή ηνπ ζεηεία κέλεη ζηελ ηζηνξία σο «επνρή Αλαζηαζίνπ».   

Προσυώνηση Οικοσμενικού Πατριάρτοσ Βαρθολομαίοσ προς τον 

νεοεκλεγέντα Αρτιεπίσκοπο Τιράνων και Πάσης Αλβανίας κ. Αναστάσιον  

(12 Ινπιίνπ 1992) 

«Μαθαξηώηαηε θαη Πεθηιεκέλε ελ Υξηζηώ Αδειθέ, 

Μεηά πεπιεξσκέλεο ραξάο αγγέιινκελ πκίλ όηη δεηεζείζεο παξά ηνπ 

Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ ηεο εθινγήο Πξνθαζεκέλνπ  ηεο εκπεξηζηάηνπ 

ζπγαηξόο θαη αδειθήο Οξζνδόμνπ Απηνθεθάινπ Δθθιεζίαο ηεο Αιβαλίαο, 



ηνύην απέβιεςελ αλεπηθπιάθησο εηο ην πξόζσπνλ ηνπ εθείζε εμάξρνπ απηνύ, 

ηνπ νπνίνπ ην έξγνλ κεηά πιείζηεο ηθαλνπνηήζεσο θαη ππεξεθαλείαο 

παξεθνινύζεη από ηεο αλαζέζεσο απηώ ησλ ηηκεηηθώλ θαζεθόλησλ ηνύησλ. 

Καη νύησ ηε θδ΄ παξειζόληνο κελόο Ινπλίνπ ε πκεηέξα Μαθαξηόηεο 

πακςεθεί εμειέγε ππό ηεο πεξί εκάο Αγίαο θαη Ιεξάο πλόδνπ Αξρηεπίζθνπνο 

Σηξάλσλ θαη πάζεο Αιβαλίαο, εγρεηξηζζέληνο νύησο εηο ηαο ζηηβαξάο ρείξαο 

Απηήο ηνπ πεδαιίνπ ηεο σο είξεηαη Δθθιεζίαο. 

Καη δηθαίσο. Γηόηη πκείο θαη ιηπαξάλ κόξθσζηλ έρεηε θαη ήζνο θαη 

θύξνο δηαζέηεηε θαη δηα ηελ εξγαηηθόηεηα πκώλ δηαθξίλεζζε θαη ζηνξγήλ δηα 

ηνλ άλζξσπνλ έρεηε, δη’ νλ θαη ζπζίαο πθίζηαζζε, θαη, γεληθώο, εηο ηελ 

ζπλείδεζηλ ηεο Δθθιεζίαο είζζε ν θαηαμησκέλνο Ιεξάξρεο, ν ηηκήζαο ηαο ελ 

αηο άρξη ηνύδε δηεθόλεζε ζέζεηο θαη θαηαζηάο νύησο άμηνο ίλα θαη κείδνλνο 

ηηκεζή ππ’ απηήο, ηνύζ’ όπεξ θαη γελόκελνλ εραηξεηίζζε παγθνίλσο κεη’ 

εθδειώζεσλ ελζνπζηαζκνύ. 

Γλσξίδνκελ, Μαθαξηώηαηε, θαη ηελ αθνζίσζηλ πκώλ εηο ηνλ καξηπξηθόλ 

ηνύηνλ ζξόλνλ ηνπ Φαλαξίνπ θαη νπόζνλ βαζέσο αηζζάλεζζε ηελ ηδηαηηέξαλ 

απηνύ απνζηνιήλ ελ ησ ζπζηήκαηη ησλ Οξζνδόμσλ Δθθιεζηώλ, ηδηαηηέξσο 

ζήκεξνλ, θαη ηνύην ην απεδείμαηε πιεηζηάθηο. Οπδακώο ακθηβάιινκελ όηη θαη 

ελ ησ κέιινληη αη ζρέζεηο πκώλ πξνο ην Οηθνπκεληθόλ Παηξηαξρείνλ ζα είλαη 

ππνδεηγκαηηθαί, επ’ αγαζώ ακθνηέξσλ ησλ Δθθιεζηώλ εκώλ θαη ηεο όιεο 

Αγίαο Οξζνδνμίαο. 

Δπρόκεζα πκίλ δύλακηλ εμ ύςνπο εηο εθπιήξσζηλ ηεο βαξείαο Τκώλ 

απνζηνιήο, όηη νη θαηξνί ραιεπνί θαη αη ζπλζήθαη ελ Αιβαλία ραιεπώηεξαη. Αη 

πξνζεπραί ηεο Μεηξόο Δθθιεζίαο θαη ηεο εκεηέξαο Μεηξηόηεηνο ζα 

ζπλνδεύσζη ηελ Τκεηέξαλ πξνζθηιή Μαθαξηόηεηα θαη ηνλ πνιππαζή 

Οξζόδνμνλ εθείζε ιαόλ εηο ηελ Αλάζηαζηλ θαη εηο ηελ δόμαλ ησλ ηέθλσλ ηνπ 

Θενύ. 

Άμηνο! Άμηνο! Άμηνο». 

Αντιυώνησις  

Τοσ Μακαριωτάτοσ Αρτιεπισκόποσ Τιράνων και πάσης Αλβανίας κ. 

Αναστασίοσ 

 

«Παλαγηώηαηε Γέζπνηα, 

Δλ ζπληξηβή θαη ζπλνρή θαξδίαο ελσηίδνκαη θαηά ηελ ζηηγκήλ ηαύηελ 

από ησλ ζεβαζηώλ ρεηιέσλ ηεο Τκεηέξαο Θεηνηάηεο Παλαγηόηεηνο ηελ 

απόθαζηλ ηεο Μεηξόο Δθθιεζίαο λα αλαζέζε εηο ηελ  ηαπεηλόηεηά κνπ ην 



ηηκεηηθόλ, αιιά βαξύ έξγνλ ηνπ Αξρηεπηζθόπνπ Σηξάλσλ θαη πάζεο Αιβαλίαο 

θαηά ηελ πεξίνδνλ ηεο εθ ησλ εξεηπίσλ αλαζηειώζεσο ηεο καξηπξηθήο απηήο 

Δθθιεζίαο. 

«Πώο έζηαη ηνύην;» ήην ε πξώηε αληίδξαζίο κνπ, όηαλ ηνλ Ιαλνπάξηνλ 

ηνπ 1991 κε εθαιέζαηε λα κεηαβώ εηο Αιβαλίαλ σο Παηξηαξρηθόο Έμαξρνο 

δηα ηελ αλαδηνξγάλσζηλ ηεο δηαιπζείζεο από ην αζετζηηθόλ θαζεζηώο 

Οξζνδόμνπ Απηνθεθάινπ Δθθιεζίαο ηεο Αιβαλίαο. Η πξώηε εθείλε έθπιεμηο 

εζθξαγίζζε επζύο κε ην «γέλνηηό κνη θαηά ην ξήκα ζνπ» (Μαηζ. 26,39). 

Η ηαπεηλή κνπ δηαθνλία σο Παηξηαξρηθνύ Δμάξρνπ, ε νπνία άξρηζε κε 

νδεγόλ ηελ Θενκεηνξηθήλ ππαθνήλ θαη νινθιεξώλεηαη κε ηνλ ιόγνλ απηόλ 

ηνπ Υξηζηνύ, κε εβνήζεζε λα ιύζσ κε έλα ηδηαίηεξνλ, κπζηηθόλ ηξόπνλ ηελ 

ρξηζηνινγηθήλ ζεκαζίαλ ηνπ «απεζηαικέλνπ», ν νπνίνο νπ δεηεί ην ηδηθόλ ηνπ 

ζέιεκα, αιιά, ην ζέιεκα ηνπ πέκςαληνο απηόλ. 

Παλαγηώηαηε, 

Αηζζάλνκαη ηελ αλάγθελ λα εθθξάζσ θαη πάιηλ θαηά ηελ ηεξάλ απηήλ 

ώξαλ, ελ όιε θαξδία θαη δηαλνία, ηελ εθ βαζέσλ επραξηζηίαλ κνπ ησ ειενύληη 

κε ζπλερώο Σξηαδηθώ Θεώ, θαη ηελ νιόςπρνλ επγλσκνζύλελ κνπ πξνο ηελ 

Τκεηέξαλ ζεηνηάηελ Παλαγηόηεηα θαη ηελ πεξί Απηήλ Αγίαλ θαη Ιεξάλ ύλνδνλ 

δηα ηελ εμαηξεηηθήλ εκπηζηνζύλελ θαη αγάπελ κε ηαο νπνίαο κε έρεηε ηηκήζεη 

θαη αη νπνίαη θνξπθώλνληαη εηο ηελ πξόζθαηνλ εθινγήλ. 

Γεήζεηε, παξαθαιώ, εηο ηελ λέαλ απνζηνιήλ, ηελ νπνίαλ ε Δθθιεζία 

κνπ αλαζέηεη, λα δήζσ σο Αξρηεπίζθνπνο Σηξάλσλ ηελ επζύλελ ηνπ 

«Πξώηνπ» ηεο θαη’ Αιβαλίαλ Δθθιεζίαο κε θαζνξηζηηθόλ νδεγόλ ηνλ ιόγνλ 

ηνπ Κπξίνπ, «εη ηηο ζέιεη πξώηνο είλαη έζηαη πάλησλ έζραηνο θαη πάλησλ 

δηάθνλνο» (Μάξθ. 9,35). 

Ο ιαόο ηνπ Θενύ εθεί είλαη εμνπζελσκέλνο «πησρόο» θαη – κε  ηελ 

επαγγειηθήλ έλλνηαλ – «ηεζξαπζκέλνο», απνθαξδησκέλνο. Θα απαηηεζνύλ 

αλππόθξηηνο αγάπε, γλεζία ηαπείλσζηο, ζηνξγηθή ππνκνλή, δηαθξηηηθή 

ζύλεζηο, αληνρή θαη θαξηεξία αιύγηζηε (ηα νπνία δπζηπρώο δελ δηαζέησ) δηα 

λα ζηεξηρζή ν επγελήο Αιβαληθόο ιαόο εηο ηελ Οξζόδνμνλ πίζηηλ θαη λα 

θαζνδεγεζή εηο νδόλ Κπξίνπ. Έρεη θζάζεη ε κεγάιε ώξα δηα λα ηζρύζε δηα 

ηελ Αιβαλίαλ ν ιόγνο ηνπ Θενύ όπσο ηνλ αλαθέξεη ν Ωζεέ: «Καιέζσ ηνλ νπ 

ιαόλ κνπ, ιαόλ κνπ, θαη ηελ νπθ εγαπεκέλελ, εγαπεκέλελ θαη έζηαη ελ ησ 

ηόπσ νύ επξεζή απηνίο, νπ ιαόο πκείο, εθεί θιεζήζνληαη πηνί Θενύ δώληνο» 

(Ρσκ.9,25-26). 

Θα ήζεια επίζεο λα αο δηαβεβαηώζσ,  Παλαγηώηαηε, όηη ζα ζπλερίζσ 

ηελ δηαθνλίαλ  κνπ ελ εηιηθξηλεί πάληνηε αθνζηώζεη εηο ηελ Μεγάιελ ηνπ 



Υξηζηνύ Δθθιεζίαλ θαη όηη ε Οξζόδνμνο Απηνθέθαινο Δθθιεζία ηεο 

Αιβαλίαο ζα ηεξήζε πηζηώο όζα αλαθέξνληαη εηο ηνλ Σόκνλ ηεο 

παξαρσξήζεσο ηνπ Απηνθεθάινπ, επί γεληθνηέξσλ δε δηνξζνδόμσλ, 

δηαρξηζηηαληθώλ θαη δηαζξεζθεπηηθώλ ζεκάησλ ζα επηθαινύκεξα θαη ζα 

αθνινπζώκελ ηαο ζνθάο νδεγίαο θαη ηελ κνλαδηθήλ πείξαλ ηεο Μεηξόο 

Δθθιεζίαο ηεο Κσλζηαληηλνππόιεσο. 

Γλσξίδσ όηη αη δπλάκεηο κνπ, ηόζνλ αη πλεπκαηηθαί όζνλ θαη αη 

ζσκαηηθαί είλαη πνιύ εύζξαπζηνη, σο «νζηξάθηλα ζθεύε», «ίλα ε ππεξβνιή 

ηεο δπλάκεσο ε ηνπ Θενύ θαη κε εμ εκώλ» (Β΄Κνξ. 4,7). Η ζθέςεηο όηη ν 

Παξάθιεηνο, δηα ησλ παηξηθώλ επρώλ αο, ζα κε ζπλνδεύε, κε παξεγνξεί. 

Δλ απνξία, ππαθνή, πίζηεη θαη επγλσκνζύλε παξαδίδνκαη εηο ηελ ράξηλ 

ηνπ Θενύ θαη ην κπζηεξηώδεο ζέιεκά Σνπ «όηη εμ απηνύ θαη δη’ απηνύ θαη εηο 

απηόλ ηα πάληα. Απηώ ε δόμα εηο ηνπο αηώλαο» (Ρσκ. 11,36)». 


