
Ἡ ὁδός πρός τήν ἁγιότητα
ὅ ἅγιος Καλλίνικος Μητροπολίτης Ἐδέσσης

Περιεχόμενα

Πρόλογος

1. 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 τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
ι. Ἡ ἐκλογή νέου Μητροπολίτου
ια. Ἐκλογή του σέ Μητροπολίτη Ἐδέσσης

2. 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

3. Οἱ σχέσεις του μέ τό Ἅγιον Ὄρος

4. 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

5. Ὡς ἐπιστολογράφος

α. Ἁπλότητα ἔκφρασης μέ ὑψηλό περιεχόμενο
β. Συντομία, περιεκτικότητα μέ πνευματικά νοήματα
γ. Ἀκριβολογία μέ οὐσιαστική καθοδήγηση
δ. Ἀμεσότητα καί ζωντάνια μέ οὐσιαστικό λόγο
ε. Ἐκφραστικότητα μέ ψυχική ὡριμότητα
στ. Εἰλικρίνεια μέ καθαρότητα καρδίας
ζ. Διακριτικότητα μέ ἀγάπη
η. Εὐαισθησία μέ εὐγένεια ψυχῆς
θ. Ἐξομολογητικότητα μέ ἀρρενωπό ἦθος
ι. Διδακτικές καί παραμυθητικές μέ λεπτότητα
ια. Ποιμαντική διακονία διά τῶν ἐπιστολῶν
ιβ. Ἐκκλησιαστικό φρόνημα

6. 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 μεταπολίτευσης
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»
ι. Ἡ ἀσθένειά του

7. Τά μετά τήν κοίμησή του

α. Ἡ κοίμησή του καί ἡ μεταφορά τοῦ σκηνώματός του στήν Ἔδεσσα
β. Ἐξόδιος ἀκολουθία καί ταφή



γ. Διάφορα κείμενα

Καλός Ποιμήν
Ὁ πολυτάλαντος Κληρικός
Κατευόδιο σέ μιάν ἁγνή ψυχή
Ἐκλεκτός δοῦλος καί ἅγιος Ἐπίσκοπος
Εὐαίσθητος Ἀρχιερέας
Καρτερικός καί γλυκύς Μητροπολίτης
Ἱεροπρεπής καί ζηλωτής
Ζωντανή παρουσία
Ἕνας ἀθόρυβος Ἱεράρχης
Πρᾶος καί ταπεινός
Κεκοσμημένος μέ τό Ἁγιοπατερικόν ἦθος
Ὑπάρχουν καί φτωχοί Ἱεράρχες πού πρέπει νά παραδειγματίσουν πολ-
λούς
Ἕνας ἀληθινός Δεσπότης!
Τέλειος καί σεβαστός
Ἁπλός καί προσιτός
Ὀρφανοί καί ἀπροστάτευτοι
Διάφανος καί ἀέρινος Ἐπίσκοπος
Σπάνιος ἀνθρωποπλάστης
Τό ἄρωμα τῆς ἀπουσίας
Πάμφτωχος
Ἀλησμόνητος καί ἅγιος Ποιμενάρχης
Ζωντανή εἰκόνα
Γλυκύς Ἱεροκήρυκας καί στοργικός Πατέρας

8. Ὑπέρβαση τοῦ θανάτου 

α. Ἡ ζωοποιός νέκρωση
β. Ἀγάπη ἀπό ζωηφόρο τάφο
γ. Ἄρωμα ἐλευθερίας
δ. Μνήμη θανάτου καί ἀνάστασης

Ἐπίμετρον

Κήρυγμα Μητροπολίτου Σαράντα Ἐκκλησιῶν κ. Ἀνδρέου
Ὁμιλία Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἐμμανουήλ


