Κόσμημα τῆς Ἐκκλησίας
Περιεχόμενα
Πρόλογος
Εἰσαγωγή
1.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

2.

Βίος καί πολιτεία του
α) Τό οἰκογενειακό περιβάλλον
β) Νηπιακή καί παιδική του ζωή
γ) Ὡς Φοιτητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
δ) Ἡ εἴσοδος στήν ἐκκλησιαστική διακονία
ε) Ἡ στρατιωτική του θητεία
στ) Ἐπιστροφή στήν ἐκκλησιαστική του διακονία
ζ) Χειροτονία του εἰς Διάκονον καί Πρεσβύτερον
η) Οἱ σχέσεις του μέ τόν Ἱερόθεο
θ) Κατά τήν τοποτηρητεία
ι) Ἡ ἐκλογή νέου Μητροπολίτου
ια) Ἐκλογή του σέ Μητροπολίτη Ἐδέσσης

3. Ἡ ποιμαντική του διακονία ὡς Ἐπισκόπου
α) Εὕρεση συνεργατῶν
β) Καταρτισμός τῶν Ἐφημερίων
γ) Χειροτονία νέων Κληρικῶν
δ) Ποιμαντορικές ἐγκύκλιοι
ε) Περιοδεῖες στήν Μητρόπολή του
στ) Περιοδεῖες ἐξομολόγων
ζ) Ἀνέγερση καί καλλωπισμός Ἱερῶν Ναῶν
η) Ἀνοικοδόμηση κτιρίων - ἱδρυμάτων
θ) Ἱερές Μονές - Ἡσυχαστήρια
ι) Ἡ διακονία του στά Γραφεῖα
ια) Ἐπισκέψεις στά Σχολεῖα
ιβ) Ἁγιογραφικές συνάξεις
ιγ) Διοργάνωση τῆς φιλανθρωπίας
ιδ) Ἐπισκέψεις στά Νοσοκομεῖα
ιε) Ἐπισκέψεις στόν Στρατό
ιστ) Πρόεδρος διαφόρων Ἱδρυμάτων

ιζ) Ἐπισκέψεις κατ᾿ οἶκον
ιη) Ἀγάπη γιά τούς ἁγίους

4.

Ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ

5.

Οἱ σχέσεις του μέ τό Ἅγιον Ὄρος
α) Πρώτη γνωριμία του μέ τό Ἅγιον Ὄρος
β) Προσωπική του ἀφήγηση
γ) Οἱ ἐπισκέψεις του στό Ἅγιον Ὄρος
δ) Διάφορα γεγονότα ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος
ε) Ἡ ἀγάπη του γιά τό Ἅγιον Ὄρος καί τόν μοναχισμό

6.

Ὡς ἐπιστολογράφος
α) Ὁ τρόπος τῆς συγγραφῆς τῶν ἐπιστολῶν
β) Τά γνωρίσματά τους
1. Ἁπλότητα ἔκφρασης
2. Συντομία, περιεκτικότητα
3. Ἀκριβολογία
4. Ἀμεσότητα - ζωντάνια
5. Ἐκφραστικότητα
6. Εἰλικρίνεια
7. Διακριτικότητα
8. Εὐαισθησία
9. Ἐξομολογητικότητα
10. Διδακτικές - παραμυθητικές
11. Ποιμαντική διακονία
12. Ἐκκλησιαστικό φρόνημα

7.

Τά κηρύγματά του
α) Τό ἔνδυμα τῆς ψυχῆς
β) Ἡ σιωπή τῆς Θεοτόκου
γ) Λόγος σέ ἐξόδιο ἀκολουθία
δ) Ἡ ἀξία τοῦ μοναχισμοῦ
ε) Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός

8.

Προσωπικές ἀναμνήσεις
α) Πρώτη γνωριμία μας
β) Ἡ ἐπικοινωνία μου μέ τόν Μητροπολίτη Καλλίνικο
γ) Ἡ μετάβασή μου στήν ῎Εδεσσα

δ) Ἡ κουρά καί οἱ χειροτονίες μου
ε) Προσωπικές ἐπιστολές
στ) Ἀφιερώσεις
ζ) Διάφορα περιστατικά
η) Τό «κοινόβιο» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
θ) Γενικές ἐντυπώσεις

9.

Ἀναμνήσεις τοῦ ποιμνίου του
1. Ἐνθρόνιση
2. Προσωπικότητα
3. Χαρίσματα - Ἀρετές
4. Ἀκολουθίες - Περιοδεῖες
5. Κηρύγματα
6. Διακονία στά Γραφεῖα
7. Ἀγάπη πρός τούς Ἱερεῖς
8. Ἀγάπη πρός τό ποίμνιο
9. Διάφορα περιστατικά
10. Λόγοι - Ἀποφθέγματα
11. Ἀσθένεια – Κοίμηση

10. Ἡ σχέση του μέ τόν π. Ἐπιφάνιο Θεοδωρόπουλο
α) Ἡ γνωριμία τους
β) Χαρακτηρισμοί
γ) Διάφορα περιστατικά
δ) Ἡ προσωπική μου σχέση μέ τόν π. Ἐπιφάνιο
ε) Δυό ἐπιστολές

11. Οἱ δυσκολίες καί ἡ ἀντιμετώπισή τους
α) Γενικές δυσκολίες τῆς ἐκκλησιαστικῆς Διοικήσεως
β) Ἡ ἐκλογή του ἐπί Ἱερωνύμου
γ) Οἱ ἀγῶνες του μέ τήν Μασωνία
δ) Ἡ περίοδος τῆς μεταπολιτεύσεως
ε) Ἡ προπαγάνδα τῶν Σκοπιανῶν
στ) Τά γεγονότα σχετικά μέ τόν ΟΔΔΕΠ
ζ) Τά γεγονότα τοῦ Πάσχα 1977
η) Τά γεγονότα ἀπό τήν πρόταση ἱδρύσεως νέας Μητροπόλεως
θ) Οἱ ἐπιθέσεις τῆς ἐφημερίδος «Τά Μογλενά»
Συμπέρασμα

12. Τό χρονικό τῆς ἀσθενείας καί τῆς κοιμήσεώς του
α) Τό κήρυγμα στήν τελευταία ἐπίγεια ἑορτή του
β) Τό χρονικό τῆς ἀσθενείας του
γ) Ἡ ἀντιμετώπιση τῆς ἀσθενείας του
1. Δοξολογία πρός τόν Θεό
2. Εὐγνωμοσύνη - εὐχαριστία πρός τούς ἀνθρώπους
3. Ἀγάπη πρός τούς ἀνθρώπους
4. Ταπείνωση-αὐτομεμψία
5. Νήψη - Μνήμη θανάτου
6. Προσωπικές ἐμπειρίες
7. Διάφορα λόγια του

13. Τά μετά τήν κοίμησή του
α) Ἡ κοίμησή του καί ἡ μεταφορά τοῦ σκηνώματός του στήν ῎Εδεσσα
β) Ἐξόδιος ἀκολουθία καί ταφή

14. Ἡ Διαθήκη του
α) Ἀνάλυση τοῦ περιεχομένου
β) Τό κείμενο τῆς διαθήκης του

15. Τό βιβλίο «Μαρτυρία ζωῆς»
α) Πρόλογος τοῦ βιβλίου «Μαρτυρία ζωῆς»
β) Κρίσεις γιά τό βιβλίο «Μαρτυρία ζωῆς»

16. Ζωντανή παρουσία
α) Ὁ ἀναγεννητικός του λόγος
β) Θεραπεῖες δαιμονιζομένων
γ) «Ὁμολογία» δαιμονίου
δ) Διάφορα «σημεῖα»
ε) Πεποίθηση τοῦ λαοῦ ὡς ἁγίου
στ) Ἐπικλήσεις τοῦ λαοῦ

17. Ἀπό ὅσα ἔγραψαν
α) Γενικοί καί εἰδικοί χαρακτηρισμοί
β) Διάφορα κείμενα

18. Ἀντί ἐπιλόγου
α) Ἀκροστιχίδα ἀγάπης
β) Ὁ Δεσπότης τῆς Ἀγάπης

γ) Κυοφορία ζωῆς
δ) Φαινόμενα καί μή
ε) Τά ψυγεῖα
στ) Σταυροαναστάσιμος ὕμνος

Εὐχή εἰς κεκοιμημένον Ἀρχιερέα
Φωτογραφικό Ἀρχεῖο

