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Παρουσίαση βιβλίου Καθηγουμένου
Βαρθολομαίου στη Βουλγαρία
/ Ιερές Μονές

Στις 24 Σεπτεμβρίου 2019, ο Kαθηγούμενος της Ι.Μ. Εσφιγμένου, αρχιμ.
Βαρθολομαίος, παρουσίασε ενώπιον κληρικών και λαϊκών στο μέγαρο του
Πατριαρχείου Βουλγαρίας στη Σόφια νεοεκδοθέν βιβλίο του.
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Η παρουσίαση έγινε μετά από συνάντηση του Εσφιγμενίτη καθηγουμένου
και της συνοδείας του με τον Πατριάρχη Βουλγαρίας κ.κ. Νεόφυτο, ο
οποίος τους έδωσε την ευλογία του, ενώ έδωσε και ευχές για επίλυση των
θεμάτων που αφορούν την Ι.Μ. Εσφιγμένου και το Άγιο Όρος.
Το βιβλίο έχει τίτλο «Λόγοι πνευματικής παρακλήσεως εν Χριστώ» και

περιέχει ανθολόγηση πνευματικών ομιλιών και κηρυγμάτων του Καθηγουμένου,
που έχουν μεταφραστεί στη βουλγαρική γλώσσα.

Την παρουσίαση άνοιξε με σύντομο χαιρετισμό, ο ηγούμενος της Ι.Μ. Αγίων
Αναργύρων Πέρνικ, αρχιμ. Νικάνωρ, ο οποίος ευχαρίστησε τον ηγούμενο της Ιεράς
Μονής Εσφιγμένου, αρχιμ. Βαρθολομαίο, για την παρουσία του στην Σόφια καθώς
και για την άδεια και ευλογία που έδωσε ο ίδιος, ώστε να μεταφραστεί το βιβλίο
του. Αναφέρθηκε επίσης στην συνεχιζόμενη δυσχέρεια που προκαλείται στην
εσφιγμενίτικη αδελφότητα και σε ολόκληρο το Άγιο Όρος από την συνεχιζόμενη
κατάληψη του κεντρικού κτηρίου της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου από σχισματικούς
ρασοφόρους, άτομα που δεν ανήκουν στην ορθόδοξη Εκκλησία. Ολοκλήρωσε τον

χαιρετισμό

του

παρουσιάζοντας

στο

ακροατήριο

την

προσωπικότητα

του

Εσφιγμενίτη καθηγουμένου.
Στην συνέχεια έλαβε τον λόγο ο συγγραφέας του βιβλίου, καθηγούμενος
της Ι.Μ. Εσφιγμένου, ο οποίος κάνοντας αρχικά μια ανασκόπηση της ζωής
του, σκιαγράφησε γλαφυρά τον λόγο συγγραφής του βιβλίου, καθώς και
το περιεχόμενό του. Ο λόγος του Εσφιγμενίτη καθηγουμένου κράτησε
έντονο

το

ενδιαφέρον

του

κοινού,

δίνοντας

ιδιαίτερο

τόνο

στην

παρουσίαση.
Τον

τελευταίο

λόγο

είχε

ο

θεοφιλέστατος

επίσκοπος

Λευκοπόλεως

κ.κ.

Πολύκαρπος, ο οποίος ευχαρίστησε εγκάρδια τον Εσφιγμενίτη καθηγούμενο για
τον κόπο, στον οποίο υπεβλήθη, καθώς και για την ευλογία που χάρισε στους
παρισταμένους με τον λόγο του.
Στο τέλος της παρουσίασης το κοινό προσήλθε στον γέροντα Βαρθολομαίο, για να
τον ευχαριστήσει και να λάβει την ευλογία του.

