PELERINI ÎN INSULA SFINȚILOR
În perioada 23-30 iulie 2013, la invitația Î.P.S. Iakovos, mitropolit de Mytiline, P.S.
Visarion, episcopul Tulcii, însoţit de un grup de clerici din Eparhie, a făcut un pelerinaj în insula
Lesbos din Grecia.
A treia insulă ca mărime din Grecia - după Creta şi Evvia - şi cea mai mare dintre
numeroasele bucăţi de pământ care răsar din albastrul viu al Mării Egee, Lesbos a devenit, de-a
lungul timpului, una dintre cele mai celebre insule din întreaga lume. Separată de coasta turcă
(Golful Edremit) de îngusta strâmtoare maritimă Mytilini (doar 5,5 kilometri lăţime), Lesbos
adăposteşte o populaţie de circa 90.000 de suflete, o treime dintre aceste locuind în oraşul
capitală Mytilene, situat în sud-estul insulei.
De aici a început și pelerinajul
nostru, fiind vizitată în prima zi Biserica
Mitropolitană din Mytilini, care
adăpostește moaștele Sf. Teodor
Bizantinul, considerat protectorul insulei
Lesvos. Muzeul mitropolitan cuprinde
obiecte de mare valoare: icoane vechi,
veșminte, cărți și obiecte de cult. Apoi
am vizitat o altă biserică importantă din
oraș - Biserica Sf. Therapon, care
domină împrejurimile prin construcția sa
impozantă și atent elaborată; arhitectura
sa se remarcă prin unicitate și
originaliate, surprinzându-se elemente
neoclasice și renascentiste. Ea a fost
dedicată Sf. Ioan Vindecătorul, în
interiorul bisericii întâlnindu-se icoane vechi, pictate cu secole în urmă, care impresionează prin
modul în care au fost conservate. În centrul vechi al orașului ne-am oprit și la biserica Sf. Irina.
După amiază, am mers în orașul Vatera, unde am vizitat o serie de bisericuțe vechi, cum ar fi cea
închinată Sf. Foca, lângă care se observă ruinele templului lui Dionysos, biserica Sf. Ecaterina,
aflată în perimetrul unei vechi biserici paleocreștine, dar și biserica Sf. Ilie.
A doua zi ne-am îndreptat spre un alt punct de referință al
insulei - localiatatea Aghiasu, unde se păstrează și astăzi tradiţia
olăritului. Aici ne-am oprit la Biserica manăstiri Panaghia
Aghiasu, în interiorul căreia se află o icoană făcătoate de minuni,
adusă de monahul Aghaton în secolul al IX-lea de la Ierusalim,
reprezentând-o pe Maica Domnului cu Pruncul Iisus. Tot aici am
vizitat și muzeul mănăstirii ce cuprinde o impresionantă colecție de
obiecte de cult vechi, veșminte afierosite de-a lungul vremii de
credincioși; paraclisul poartă hramul Sfinților Apostoli. De
asemenea, în cursul aceleeași zile, am vizitat o serie de bisericuțe
închinate Sf. Filip, Sf. Xenia, Sf. Paraskevi și Sf. Irina.

Ziua de vineri a debutat cu săvârșirea Sf. Liturghii de către PS Visarion la Biserica Sf.
Veronica din Achladeri, urmată de vizitarea bisericilor Sf. Ermolae din Paleokipos, apoi
Biserica Sf. Gheorghe, a Sf. Maria Magdalena, dar și catacombele din localitatea Skopelos.
Ajungând la Plomari, am poposit la Biserica Sf. Nicolae, fostă catedrală mitropolitană, unde am
vizitat muzeul bisericesc, precum și paraclisul închinat Sf. Chiric și Iulita. Apoi ne-am îndreptat
către localitatea Megalochorii, unde am admirat două biserici: Schimbarea la față și Sf. Ev.
Ioan din sec. al XVIII-lea, ambele avânde tâmple sculptate în lemn și icoane vechi. Drumurile
ne-au condus apoi către muntele Olympos, pe al cărui vârf se află zidită Biserica Sf. Ilie, unde
am putut admira și frumoasa panorama a insulei. La întoarcere ne-am oprit și la Biserica Sf. Ana
din localitatea Vasilikos.
În ziua următoare, după săvârșirea Sf. Liturghii la Biserica Sf. Veronica din Achladeri,
ne-am întâlnit cu un grup de tineri ortodocşi din Bosnia, aflaţi în vizită la invitaţia Mitropoliei de
Mytiline, alături de care am pornit către mănăstirea Limnos, care păstrează în muzeul său
comori inestimabile (obiecte de cult și vechi manuscrise); aici am văzut chilia și ne-am putut
închina la capul Sf.Cuv. Ignatie, adăpostit în această mănăstire; de asemenea, PS Visarion a ținut
și un trisaghion la mormântul fostului mitropolit al Corintului. De aici ne-am îndreptat către un
alt centru monahal important al insulei - mănăstirea Ipsilu. Aceasta datează din sec. al X-lea,
biserica mare fiind închinată Sf. Ioan Teologul. Muzeul mănăstirii adăpostește icoane vechi,
engolpioane, iar în biblioteca sa se găsesc peste 150 de manuscrise și aprox.15.000 de volume.
Destinația următoarea fost Sigri, un sătuc din vestul insulei, care adăposteşte celebra Pădure
Pietrificată din Lesbos, o zonă de protecţie specială inclusă în Reţeaua Geoparcurilor Europene.
La întoarcere nu puteam ocoli localitatea Eresu, unde se găsește mormântul Sf.Cuv. Andrei
Criteanul. Spre seară am săvârșit slujba Vecerniei la Biserica Sf.
Veronica.
Duminică, 28 iulie, PS Visarion a săvărșit Sf. Liturghie
arhierească la Biserica Panaghia Aghiasu, la care a asistat şi
Î.P.S. Iakovos, mitropolit de Mytiline. La sfârşitul slujbei P.S. sa
a rostit un cuvânt de salut oferind sfântului lăcaş o candelă
confecţionată în Atelierele Patriarhiei Române şi transmiţând
tuturor credincioșilor prezenți doriri de bine şi de spor
duhovnicesc. În aceeași localitate am mai vizitat Biserica Sf.
Treime (sec.al XVIII-lea) și paraclisele Sf. Elefterie și Sf. Cosma
și Damian. Spre seară am săvârșit slujba Vecerniei la Biserica Sf.
Veronica.
În ultima zi ne-am reîntors în Mytilini, unde am vizitat
bisericile Sf. Gheorghe, Sf. Apostoli, Sf. Arhangheli și Sf.
Therapon. La prânz am servit masa împreună cu copiii din Serbia.
În încheiere, putem afirma că insula Lesbos sau Insula de Smarald, cum mai este ea
denumită de către greci datorită varietății și abundenței florei locale (în special a celor peste 11
milioane de măslini ce acoperă 40% din suprafața insulei), ne-a oferit momente de neuitat,
făcându-ne să cunoaștem câte ceva din istoria zbuciumată a acestor meleaguri și să ne simțim
mândri că suntem ortodocși.
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