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«Τελειωθεῖς ἐν ὀλίγω, ἐπλήρωσε χρόνους μακρούς· 
ἀρεστὴ γὰρ ἦν Κυρίῳ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ» (Σοφ. Σολ. δ΄ 13-14)

Ἡ Κοίμησις τοῦ ἀειμνήστου 
 π. Χριστιανοῦ Ντουσὲ  

Κτήτορος καὶ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 
τοῦ Ἁγίου Ἀρχιεπισκόπου Ἰωαννου Μαξίμοβιτς 

στὸ Μεντὸν τῶν Παρισίων 
26η Ἰουλίου 2017 ἐκ. ἡμ.

Τ ὴν νύκτα τῆς 25ης πρὸς 26ην Ἰουλίου 
2017 ἐκ. ἡμ., † Μνήμη τῆς Ἁγίας Ὁσιο-

παρθενομάρτυρος Παρασκευῆς, ἐξεδήμη-
σε εἰρηνικὰ πρὸς Κύριον, σὲ ἡλικία 56 ἐτῶν, 
ὁ γάλλος Αἰδεσιμολογιώτατος π. Χριστιανὸς 
Ντουσέ, πατὴρ ἑπτὰ τέκνων, μόλις ἕνα χρόνο 
μετὰ τὴν Χειροτονία του εἰς Πρεσβύτερον.

Ὁ π. Χριστιανὸς ἦταν νομικός, μὲ διδακτορικὸ Δίπλωμα 
Ἀστικοῦ Δικαίου ἀπὸ Πανεπιστήμιο τῶν Παρισίων, καὶ προ-
σήλυτος στὴν Ὀρθοδοξία, τὴν Ὁποίαν ἐγνώρισε στὸν χῶρο 
τῆς τότε ὁμολογήτριας Συνόδου τῶν Ρώσων τῆς Διασπορᾶς, 
ὅπου μετὰ ἀπὸ ἐπιμελημένη κατήχησι ἔλαβε τὸ ἅγιον Βά-
πτισμα τὸ 1996.

Τὸ ἴδιο ἔτος ἐνυμφεύθη τὴν εὐλαβεστάτην Αἰκατερῖνα 
Μπορτολί, ρωσικῆς καταγωγῆς, μὲ τὴν ὁποίαν ἀξιώθηκε νὰ 
δημιουργήση μία κατ᾿ οἶκον ἐκκλησία πλήρη εὐωδίας πνευ-
ματικῆς, μὲ συνεπῆ καὶ καρδιακὴ ἐκκλησιαστικὴ ζωή.

Μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Πνευματικοῦ του, ἔκτισε στὸν κῆπο 
τῆς οἰκίας του ἕνα μικρὸ Παρεκκλήσιο πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου 
Ἰωάννου Μαξίμοβιτς, Ἀρχιεπισκόπου Σαγγάης καὶ Δυτικῆς 
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Ἀμερικῆς, ὁ Ὁποῖος ἄφησε ἀνεξίτηλα τὴν 
μνήμη τῆς ἀκτινοβόλου ποιμαντικῆς 

παρουσίας του στὸ Παρίσι κατὰ τὴν δε-
καετία τοῦ ᾿50, τὸν περασμένο αἰῶνα.

Ἐπισκέφθηκε τὴν Ἱερὰν Μονὴν τῶν 
Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης καὶ συν-

δέθηκε πνευματικὰ μὲ τοὺς Πατέρες. 
* * *

Μετὰ τὴν ἕνωσι, τὸ 2007, τοῦ μεγαλυτέρου μέρους τῶν 
Ρώσων τῆς Διασπορᾶς μὲ τὸ πατριαρχεῖο Μόσχας, ὁ π. Χρι-
στιανὸς καὶ ὀλίγοι ἄλλοι πιστοὶ ἄρχισαν νὰ συνειδητοποιοῦν 
ὅλο καὶ βαθύτερα τὴν διάβρωσι τοῦ οἰκουμενιστικοῦ πνεύ-
ματος στὸ ἐκκλησιαστικὸ περιβάλλον τους.

Τελικῶς, ὁ π. Χριστιανὸς ἐπισκέφθηκε 
πάλι τὴν Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ 
καὶ Ἰουστίνης, ἐκζητῶν ἀπὸ τοὺς ἁγί-
ους Ἀρχιερεῖς ὁδηγία. 

Μὲ τὴν εὐλογία τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συ-
νόδου, ἀπεφασίσθη ἡ δημιουργία μιᾶς 
μικρᾶς πλέον Ἱεραποστολικῆς Κοινότη-
τος τῆς Ἐκκλησίας μας, γιὰ τὴν διακονίαν 
τῆς ὁποίας ἐχειροτονήθη ὁ π. Χριστιανὸς τὴν μὲν 19η Ἰου-
νίου 2016 ἐκ.ἡμ., στὴν Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Μαξίμο-
βιτς, εἰς Διάκονον, τὴν δὲ Κυριακή, 20ὴ Ἰουνίου 2016 ἐκ. ἡμ. 
εἰς Πρεσβύτερον, ὑπὸ τοῦ γαλλομαθοῦς Θεοφιλ. Ἐπισκόπου 
Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου.

Ἤδη ὅμως ὁ π. Χριστιανὸς κατείχετο ἀπὸ μία πολὺ σο-
βαρὰ ἀσθένεια, τὴν ὁποίαν ἀγνοοῦσε, θείᾳ Προνοίᾳ, μέχρι 
τῆς Χειροτονίας του. 

Παρὰ τὴν συνεχῶς αὐξανομένη κόπωσι καὶ τοὺς πόνους, 
ὁ π. Χριστιανὸς ἐργάσθηκε μὲ θαυμαστὸ ζῆλο γιὰ τὴν ἑδραί-
ωσι τοῦ μικροῦ ποιμνίου του.

Ἐν τῷ μεταξύ, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος κ. Ἀμβρόσιος καὶ ὁ γαλ-
λικῆς καταγωγῆς Παν-
οσιολογ. Ἀρχιμανδρίτης 
π. Γλυκέριος Ἁγιοκυπρι-
ανίτης ἐπεσκέπτοντο τα-
κτικὰ τὴν νεοσύστατη Κοι-
νότητα, ἡ ὁποία διεκρίνε-
το γιὰ τὴν εὐσέβεια καὶ 
φιλομάθειά της. 
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Ἐπίσης, ἔγιναν δύο φορὲς προεκτάσεις τοῦ ἀρχικοῦ Πα-
ρεκκλησίου...

Τὴν Κυριακή, 19η Ἰουνίου 2017 ἐκ. ἡμ., † Μνήμη τοῦ Ἁγί-
ου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς, ἐτελέσθη ἡ πρώτη Πανήγυρις μετὰ 
τὴν Χειροτονία τοῦ π. Χριστιανοῦ. 

Παρὰ τὴν ραγδαία ἐπιδείνωσι τῆς ὑγείας του ἀπὸ τῆς 
ἀνοίξεως τοῦ 2017, ὁ π. Χριστιανὸς αἰσθάνθηκε κάποια βελ-
τίωσι καὶ παρέστη γαλήνιος καὶ φωτεινὸς στὴν Ἑορτή, στὴν 
ὁποίαν συμμετεῖχαν περὶ τοὺς σαράντα πιστοὺς ἀπὸ διάφο-
ρα μέρη. Ὅλοι ἐμοιράσθησαν τὴν πλήρη Χάριτος αἴσθησι 
τῆς παρουσίας τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου...

* * *
Ἡ ἀσθένεια, στὸ διάστημα αὐτό, ἔγινε γιὰ τὸν π. Χριστι-

ανὸ «ὁδὸς τελειώσεως»: ὅταν ἀπεδείχθη, μετὰ τὶς πρῶτες 
προσπάθειες θεραπείας, ὅτι «δὲν ὑπῆρχε ἐλπίδα ἰατρείας», ὁ 
π. Χριστιανὸς ἀποδέχθηκε τὴν ἀπόφασι τῶν ἰατρῶν μὲ εἰρή-
νη καὶ ἐμπιστοσύνη στὰ κρίματα τοῦ Θεοῦ καὶ στὴν Πρόνοιά 
Του γιὰ τὴν πολυμελῆ οἰκογένειά του, ἀλλὰ καὶ τὸ ποίμνιο...

Τὴν εὐαγγελικὴ αὐτὴ ἀντιμετώπισι τῆς δοκιμασίας συμ-
μερίσθηκε πλήρως ἡ Πρεσβύτερα Αἰκατερῖνα, ὥστε, πέ-
ραν τῆς ποιμαντικῆς φροντίδος καὶ δραστηριότητός τους, ἡ 
ὁποία δὲν διεκόπη, νὰ γίνουν ἀμφότεροι γιὰ τὸ περιβάλλον 
τους ἕνα ζωντανὸ κήρυγμα τοῦ εὐαγγελικοῦ ἤθους –μία 
μαρτυρία, ἡ ὁποία θὰ ἐμπνέη καὶ μετὰ θάνατον ὅσους τὸν 
ἐγνώρισαν.

Τὸ ἑσπέρας τῆς τελευταίας ἡμέρας τῆς ἐπὶ γῆς ζωῆς του, ὁ 
π. Χριστιανός, εὑρισκόμενος στὴν ἐξοχικὴ κατοικία του στὸ 
Μπυσσύ-εν-ώτ, ἔμεινε προσευχόμενος ἐπὶ δύο ὧρες ἐνώπιον 
τοῦ Εἰκονοστασίου τῆς οἰκίας... 

Λίγες ὧρες ἀργότερα τὸν ἐπισκέφθηκε ὁ ἡμέτερος Ἱερεὺς 
Αἰδεσιμ. π. Γεώργιος Μανταρόπουλος ἀπὸ τὴν Γκρενόμπλ, 
ὁ ὁποῖος τὸν ἐκοινώνησε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων καὶ ἐτέ-
λεσε τὸ ἱερὸ Εὐχέλαιο, στὸ τέλος τοῦ ὁποίου ὁ π. Χριστιανὸς 
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παρέδωσε ἤρεμα τὴν ψυχή του εἰς 
χεῖρας Θεοῦ ζῶντος, τοῦ καλέσαν-
τος αὐτὸν εἰς τὸ θαυμαστὸν Φῶς τῆς 
γνώσεως καὶ ἀγαπήσεως Αὐτοῦ... 

* * *
Τὴν ἑπομένη τῆς κοιμήσεώς του, 

μετέβησαν στὴν Γαλλία ὁ Θεοφιλ.
Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος μὲ τὸν Πανοσιολογ. Ἀρχιμ. 
π. Γλυκέριο καὶ τὴν Πέμπτη, 28η Ἰουλίου 2017 ἐκ. ἡμ., ἐτέλεσαν 
στὴν οἰκία του τὴν Ἐξόδιο Ἀκολουθία μαζὶ μὲ τὸν π. Γεώργιο,
καθὼς καὶ τοὺς δύο Διακόνους, Γερμανὸ καὶ Εὐγένιο, τῆς Ρωσι-
κῆς Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς ἀπὸ τὴν Λυών, παρουσίᾳ πλή-
θους πιστῶν, συγγενῶν, φίλων καὶ γνωστῶν τοῦ ἀειμνήστου. 

Μετὰ τὴν δύωρη μεγαλοπρεπῆ Ἀκολουθία, οἱ τέσσερις 
ἀπὸ τοὺς πέντε υἱούς του μετέφεραν τὴν σορὸ τοῦ κεκοιμη-
μένου στὸ Κοιμητήριο τοῦ χωριοῦ, ὅπου καὶ ἔγινε ἡ ταφή. 

Ἡ Πρεσβυτέρα-χήρα Αἰκατερῖνα ἔδωσε καὶ τὴν ἡμέρα ἐκεί-
νη στοὺς παρισταμένους τὴν μαρτυρία τῆς ἐν Χριστῷ ἐλπίδος, 
ἐνδεδυμένη μὲ ὁλόλευκο φόρεμα, ὅπως καὶ οἱ δύο κοροῦλες της.

* * *
Εἴθε ὁ Χριστός μας, διὰ τῶν πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου Ἰωάν-

νου, τοῦ διατελέσαντος Ἀρχιεπισκόπου Δυτικῆς Εὐρώπης, 
νὰ ἀναπαύση τὴν ψυχὴν τοῦ ἀειμνήστου π. Χριστιανοῦ, νὰ 
ἐνισχύη τὴν Πρεσβυτέρα Αἰκατερῖνα, τὸν Ἀναγνώστη Ἀντώ-
νιο καὶ τὰ λοιπὰ τέκνα της, ὡς καὶ τὰ μέλη τῆς μικρᾶς Κοι-
νότητος, ὥστε νὰ συνεχίζουν πορευόμενοι ἀληθεύοντες ἐν 
ἀγάπῃ πρὸς τὴν Οὐράνιον Βασιλείαν καὶ δίδοντες τὴν καλὴν 
μαρτυρίαν γιὰ τὴν Ἐλπίδα τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας.

† Γ.Ἱ.Μ.


