
Προσφώνηση τῆς ΑΘΜ ἐπὶ τῇ χειροτονίᾳ εἰς Ἐπίσκοπον
τοῦ Θεοφ. Ἐψηφισμένου Βαβυλῶνος κ. Θεοδώρου

(Κάϊρο, 18 Δεκεμβρίου 2016)

          Θεοφιλέστατε ἐψηφισμένε Ἐπίσκοπε Βαβυλῶνος καὶ ἐν
Κυρίῳ ἀγαπητέ ἀδελφέ κ. Θεόδωρε,

Εἶναι βαθειὰ συνείδηση τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, ὅτι
θεμέλιον κάθε πνευματικῆς προόδου, εἶναι ἡ ἐξαντλητικὴ
αἴσθηση τῆς πτωχείας μας. Ἐξάλλου σύμφωνα μὲ τὸ βιβλίο τῶν
Παροιμιῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης «ὁ Κύριος ὑπερηφάνοις
ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσι χάριν», (Παρ. 3, 34).
Ὅποιος, δηλαδή, προσπαθεῖ μὲ τὴν δύναμη τῆς λογικῆς καὶ
ἀποθεώνοντας τὴν φιλοσοφία, νὰ προσεγγίσει τὸν ταπεινὸ Θεὸ
τῆς Ἀγάπης, αὐτὸς ἀντικειμενοποιεῖ τὸν Θεὸ, τὸν βάζει στὸ
μικροσκόπιο σὰν ἀντικείμενο μελέτης καὶ τελικὰ μένει μὲ τὰ χέρια
του ἀδειανά, ἐνῶ ὅποιος, ὑπηρετεῖ ταπεινὰ καὶ ἀθόρυβα τὴν
εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, ποὺ εἶναι ὁ ἄνθρωπος, αὐτὸς δέχεται τὴν
πλημμύρα τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ στὴν καρδιά του, καὶ τὴν
σκορπίζει ἔπειτα πλούσια στοὺς ἀνθρώπους. Αὐτὴν τὴν ἴδια
ἀλήθεια, ἐπὶ τὸ ποιητικότερον, ἐγκρύπτει καὶ τὸ τροπάριον τῶν
στιχηρῶν τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων ὡς ἑξῆς: «διὰ
καταδύσεως ἡ πρὸς Θεὸν ἡμῶν ἄνοδος γίνεται», πρέπει
δηλαδή, νὰ καταδυθοῦμε στὴν ἄβυσσο τῆς ταπεινώσεως γιὰ νὰ
ἀναδυθοῦμε στὴν σφαίρα τῆς θείας χάριτος τοῦ Θεοῦ.

Ἀγαπητὲ μου π. Θεόδωρε,
Ἀπὸ τρυφερῆς ἡλικίας σὲ γνώρισα, στὸν Ναὸ τῆς Παναγίας

τῆς Σελλιανῆς, στὴν κοινή μας γενέτειρα στὴν Κρήτη, ὅταν ἥσουν
9 ἐτῶν. Τότε, στὰ ἁγνὰ παιδικά σου μάτια, διεῖδα τὸν πόθο σου
γιὰ τὴν ἀφιέρωση στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Καὶ πράγματι,
ὅταν ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου, κατέθεσες τὴν ἐπιθυμία σου
νὰ ἀφιερωθεῖς ὁλοκληρωτικὰ στὴν Ἐκκλησία, στὸν ἤδη
Μακαριστὸ Γέροντά σου, Μητροπολίτη Ἱεραπύτνης καὶ Σητείας
κυρὸ Εὐγένιο, γιὰ νὰ λάβεις ἀπὸ τὰ τίμια χέρια του, τὴν
Μοναχική σου κουρὰ καὶ τὶς δύο χειροτονίες σου, εἰς Διάκονο καὶ
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Πρεσβύτερο ἀλλὰ καὶ τὸ ὀφίκκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου. Εἶναι,
παιδί μου, Θεόδωρε, μεγάλη ἡ συγκίνησή μου, γιατὶ ἔχουμε καὶ
οἱ δύο τὸ ὄνομα τοῦ κοινοῦ Γέροντά μας, Μακαριστοῦ
Μητροπολίτου Ρεθύμνης καὶ Αὐλοποτάμου κυροῦ Θεοδώρου
Τζεδάκη, τοῦ διαπρεποὺς Ἱεράρχου, μὲ τὴν τεράστια ἱστορικὴ
γνώση καὶ θεολογικὴ μόρφωση, τὴν πληθωρικὴ προσωπικότητα,
μὲ τὴν καλοσύνη καὶ τὴν ἀγαθότητα ποὺ σὲ ἔκαναν νὰ τὸν
ἀγαπήσεις ἀμέσως. Ἀλλὰ καὶ σὺ παιδί μου, Θεόδωρε, μὲ τὴν
καλοσύνη καὶ τὴν ἀγαθότητά σου ὑπηρέτησες ἀπὸ διάφορες
θέσεις τὴν Ἐκκλησία, τόσο στὴν Γαλλία, κοντὰ στὸν ἀγαπητὸ
μας ἀδελφὸ Μητροπολίτη Γαλλίας κ. Ἐμμανουὴλ, ἀλλὰ καὶ στὸ
Ντέρμπαν τῆς Νοτίου Ἀφρικῆς. 

Καὶ ἀργότερα, ὅταν ὁ Πανάγαθος Θεὸς τὸ θέλησε, ἦλθες
πλησίον μου, ἀποδεικνύοντας ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν, τὴν ἀφοσίωσιν καὶ
ὑπακοὴν σου στὴν Ἀλεξανδρινὴν Ἐκκλησία καὶ τὸν
Προκαθήμενον αὐτῆς καὶ εἰδικὰ στὸ Κάϊρο, ὅπου ἀθόρυβα, μὲ
τὴν ὑπευθυνότητα τοῦ χαρακτῆρος σου καὶ τὴν ὑπακοὴ σου,
ὑπηρέτησες τὸ Πατριαρχεῖο καὶ μάλιστα ἀπό τήν θέση τοῦ
Μεγάλου Ἐκκλησιάρχου, ὡς ὑπεύθυνος τοῦ τελετουργικοῦ καὶ
τῆς εὐταξίας τῆς Ἐκκλησίας μας.

Καὶ ἰδού, ἡ χάρις τοῦ Παναγάθου Θεοῦ, ἐπιβλέψασα εἰς
τὴν ἀγαπῶσαν καρδίαν σου, ἐνέπνευσεν τὴν ἁγιωτάτην Σύνοδον
τῆς Ἀλεξανδρινῆς Ἐκκλησίας, τῇ προτροπῇ τοῦ Προκαθημένου
αὐτῆς, νὰ σὲ ψηφίσει Βοηθὸν Ἐπίσκοπον Βαβυλῶνος,
ἐκτιμώντας τὴν ἀθόρυβη διακονία σου, τὴν ἀφοσίωσή σου, ἀλλὰ
καὶ τὴν τιμιότητά σου καὶ νὰ σοῦ ἀναθέσει τὸ διακόνημα τοῦ
Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Καΐρου, μιὰ θέση ἀπ’ ὅπου, σὲ
συνεργασία πάντοτε μὲ τὸν Μητροπολίτην Μέμφιδος κ.
Νικόδημον, θὰ εὑρίσκεσαι στὴν ἐμπροσθοφυλακὴ τοῦ
Πατριαρχείου μας, θέτοντάς σε «ὥς λύχνον ἐπὶ τὴν λυχνίαν»,
(Λουκ. ια΄, 33).

Ἀγαπητὲ μου, π. Θεόδωρε, 
Στὴν προσωπικὴν σου Πεντηκοστὴ, στὴν εἰς Ἐπίσκοπον

χειροτονίαν σου, μαζὶ μὲ τὴν ἀγάπην ὅλων μας ποὺ ἤλθαμε νὰ
χαροῦμε μαζὶ σου, ἀοράτως παρίστανται καὶ ὅλη ἡ χορεῖα τῶν
μεγάλων Ἁγίων τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας τῆς Ἀλεξανδρείας, τῶν
μεγάλων Ἱεραρχῶν μας καὶ Οἰκουμενικῶν Διδασκάλων καὶ τῶν
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Ὁσίων Ἀββάδων τῆς ἐρήμου τῆς Θηβαΐδος. Εὔχομαι ὁ
Πανάγαθος Θεὸς νὰ σοῦ χαρίσει στὴν Ἀρχιερατικὴ σου πορεία,
τὴν ἀνεξικακία, τὴν σοφία καὶ τὴν ἐλεήμονα καρδία τῶν Ἁγίων
αὐτῶν Ἱεραρχῶν μας, τὴν ἁπλότητα, τὴν ὑπομονὴ καὶ τὴν
πραότητα τῶν Ἁγίων Ἀββάδων μας. 

Νὰ ξέρεις ὅτι ἡ πατρικὴ μου ἀγάπη θὰ εἶναι πάντα μαζί
σου, δίπλα σου, ὅπως καὶ ἡ ἀγάπη καὶ ἡ προσευχὴ τῶν
ψηφισάντων σε Ἁγίων Ἀρχιερέων, σὲ κάθε βῆμα τῆς
ἀρχιερατικῆς σου πορείας. Σ’ αὐτὸν τὸν κόσμο ποὺ γίνεται ὅλο
καὶ πιὸ ἀπάνθρωπος, γίνε κῆρυξ τῆς ἐλπίδας πρὸς τὸν
Ἐλεήμονα Θεό. Ὡς χριστιανοὶ ἔχουμε τὸ προνόμιο νὰ εἴμαστε
χαρούμενοι ἄνθρωποι. Ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας ἀμέσως μετὰ τὴν
Ἀνάστασή Του, ἡ πρώτη λέξη ποὺ εἶπε, ἦταν «χαίρετε». Ὁ
λυπημένος καὶ ἀπελπισμένος ἄνθρωπος εἶναι ὁ πιὸ ἄδικος
ἀπέναντι στὸν Θεό. Αὐτὴ τὴν μεγάλη ἀλήθεια, μὲ ἁπλᾶ λόγια
δίδασκε καὶ ὁ πρόσφατα ἀνακηρυχθεὶς Ἅγιος Πορφύριος ὁ
Καυσοκαλυβίτης, λέγοντας: « ὅση κι ἄν εἶναι ἡ πτώση μας καὶ
ἡ πίκρα μας ἀπὸ τὰ πολλὰ προβλήματα τῆς ζωῆς, ποτὲ δὲν
πρέπει νὰ χάνουμε τὴν ἐσωτερικὴ χαρὰ μας, τὴν ὁποία
ἔχουμε, διότι  ὁ Χριστὸς εἶναι ζῶν καὶ παρὼν στὴ ζωὴ μας»!

Ἔχουμε ὑποχρέωση νὰ προχωροῦμε μὲ χαρὰ πάντα
ἐμπρὸς, ἐμπνέοντας τοὺς ἀδελφούς μας πὼς ὁ Θεὸς δίνει
λύσεις ἐκεῖ ποὺ σταματᾶ ἡ ἀνθρώπινη λογικὴ καὶ ἀδυναμία.
Μόνο ἔτσι θὰ ἀνακαλύψουμε τὸ αὐθεντικὸ ἀνθρώπινο
πρόσωπο, ποὺ ποτὲ δὲν εἶναι προβλέψιμο. Στὴν διαπίστωση
τῆς διαφορετικότητας, νὰ μὴν τρομάζουμε ἀλλὰ νὰ χαιρόμαστε
μὲ τὴν ἔκπληξη τῆς δυνατότητας ἐξεύρεσης συνάντησης μὲ τὸν
ἄλλον, τὸν ἀδελφό μας, σὲ πολλαπλὰ ἐπίπεδα, γιατὶ στὸν
πνευματικὸ κόσμο δὲν ὑπάρχει μονοτονία καὶ πλήξη. Καὶ ἡ ἐν
Χριστῷ ἑνότητα δὲν φοβᾶται τὴν διαφορετικότητα, ἀλλὰ αὐτὴ τὴν
νοηματοδοτεῖ καὶ τὴν ἐμπλουτίζει! Αὐτὴν τὴν ἔμπνευση
χρειάζεται ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος, καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ μεγαλύτερη
προσφορὰ τῆς Ἐκκλησίας μας στὴν σκληρὴ πραγματικότητα τῆς
ἐποχῆς μας.

Σ’ αὐτὴν τὴν νέα διακονία λοιπόν, ποὺ σοῦ ἀναθέτει ἡ Ἁγία
μας Ἐκκλησία, ἐναπόθεσε τὶς ἐλπίδες σου στὸν Ἀρχηγό τῆς
σωτηρίας μας Ἰησοῦν Χριστόν, ὁ ὁποῖος μπορεῖ νὰ μᾶς ὁδηγήσει
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ὡς ἱκανὸς οἰακοστρόφος σὲ ἀσφαλεῖς λιμένας τῆς πληρώσεως
τοῦ Θείου θελήματος, τῇ πνεύσει τοῦ γαληνοῦ  Ἁγίου Πνεύματος,
τὸ ὁποῖον δι’ ἐμοῦ τοῦ Πνευματικοῦ σου Πατρός, κελεύει νῦν ἵνα
εἰσέλθεις εἰς τὰ ἄδυτα τοῦ ἁγίου καταπετάσματος. 

Εἴσελθε, Θεοφιλέστατε Ἅγιε ἀδελφέ, π. Θεόδωρε,  εἰς τὴν
χαρὰν τοῦ Κυρίου σου! 
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