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«Μὴ λέγε ὅτι νεώτερος ἐγώ εἰμι, ὅτι πρὸς πάντας, οὓς ἐὰν ἐξαποστείλω σε, πορεύσῃ, καὶ κατὰ 
πάντα, ὅσα ἐὰν ἐντείλωμαί σοι, λαλήσεις» (Ιερ., 1,7)

Παιδί μου Σίλβεστρε,

Η υπό εμέ Ιερά Σύνοδος επιβραβεύοντας την ακάματη εργα¬σία σου, τον ένθεο ζήλο σου, την 
βαθιά σου εκκλησιαστική συνείδηση, τους κόπους και την πολυποίκιλη διακονία σου, στην 
Εκκλησία του Αγίου και Ευαγγελιστού Μάρκου και στο πλαίσιο της παναφρικανικής της 
αποστολής και εφαρμόζοντας την ευαγγελική ρήση «Πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε
τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει» (Μαρκ., 16,15), σε εξέλεξε επίσκοπο της νεοσύστατης Επισκοπής 
Γκούλου και Ανατολικής Ουγκάντα και σήμερα σε καλεί να ανέβης στο ύπατο και μεγάλο μα και 
γλυκόπικρο και βαρύ σκαλί της Ιερωσύνης, όμως «ἀνδρίζου καὶ ἴσχυε, μὴ φοβοῦ μηδὲ δειλιάσης 
μηδὲ πτοηθῇς ἀπὸ προσώπου αὐτῶν, ὅτι Κύριος ὁ Θεός σου ὁ προπορευόμενος μεθ᾿ ὑμῶν ἐν ὑμῖν, 
οὔτε μή σε ἀνῇ, οὔτε μή σε ἐγκαταλίπῃ» (Δευτ., 31, 6).

Προέρχεσαι από τα σπλάγχνα της Αφρικής, αποτελείς σαρξ εκ της σαρκός της. Γνωρίζεις τους 
καημούς και τις λύπες του πονεμένου ανθρώπου της Αφρικανικής γη και γι’ αυτό διακόνησέ τον 
«ἐν ἐπιεικείᾳ καὶ πραΰτητι».

Η των Αλεξανδρέων Εκκλησία σε έταξε σε μια από τις ιστορικότερες και λαμπρότερες 
ιεραποστολικές περιοχές της δικαιοδοσίας της την οποία γνωρίζεις πολύ καλά διότι προέρχεσαι από
αυτήν. Πρόκειται δια την ιεραποστολική περιοχή της Ουγκάντα. Εκεί, στην Ανατολική Αφρική, 
βλάστησε για πρώτη φορά ο σπόρος της ορθοδοξίας στην αφρικανική ήπειρο.

Στην Ουγκάντα εργάσθηκαν ιεραποστολικά με θυσιαστική διάθεση προσφοράς μη δώσαντες 
«ὕπνον τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ τοῖς βλεφάροις νυσταγμὸν καὶ ἀνάπαυσιν τοῖς κροτάφοις» (Ψαλ., 131, 
4) ευσεβής χορεία ιεραποστόλων οι οποίοι είχαν προ των οφθαλμών τους το γραφικό ότι και οι 
αφρικανοί αδελφοί μας «ναοὶ θεοῦ εἰσὶν καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ οἰκεῖ ἐν αυτοῖς» (Α΄ Κορ., 3, 16), 
και με πρωτεργάτη πάντων τον νυν Αρχιεπίσκοπο Τιράνων και πάσης Αλβανίας Αναστάσιο. 
Μετέφεραν το μήνυμα της χριστιανικής πίστης, ένα μήνυμα ελπίδας, αγάπης, την πίστη στην αξία 
του κάθε ανθρώπου, την πίστη στη ζωή και την Ανάσταση.       

Αναλαμβάνεις τας ψυχάς των αφρικανών ορθοδόξων της επισκοπής σου, μια μεγάλη ευθύνη 
ενώπιον του Θεού, την οποία μηδέποτε παραβλέψεις και με όλη σου τη δύναμη το απολωλός 
ζητήσεις καί τό πλανώμενον επιστρέψεις και εν αγάπη να στηρίξεις πάντας μη λησμονών τα λόγια 
του Κυρίου μας «ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων» (Ιω., 10, 11).

 Διακόνησε το λαό του Θεού, γένου «τοῖς πᾶσι τὰ πάντα» (Α΄ Κορ., 9,3), Ο λαός της Αφρικής θέλει
το αναστάσιμο και λυτρωτικό φως της ορθοδόξου ημών πίστεως,  γίνου εσύ το φως, γίνου η λυχνία
«ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι βλέπωσιν τὸ φῶς»  (Λουκ., 8, 16). Γίνου «τῦπος τῶν πιστῶν ἐν λόγῳ, ἐν 
ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ, ἐν πνεύματι, ἐν πίστει, ἐν ἀγνείᾳ» (Τιμ., 4,12). Μετέδωσε το φως της πίστης,
το φως που ο αλεξανδρινός φάρος της Εκκλησίας μας εκπέμπει στην ιεραποστολή με την 
θυσιαστική προσφορά της αγάπης σου, με την νεανική σου φλόγα και τον ενθουσιασμό σου.

Μιμητής γένου, Σίβεστρε παιδί μου, των αγώνων και των  αγωνιών των πρώτων ιεραποστόλων. 
Δείξε την αγάπη σου, προσπάθησε να μη χαθεί ούτε μια ψυχή από το εμπιστευθέν πλήρωμα. 



Οδήγησέ τους στην ελευθερία της αγάπης η οποία πραγματώνεται με το Χριστό και εντός της 
αγκάλης του Χριστού διότι όπως λέγει ο Κύριος «ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων 
ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν» (Ιω., 
15, 5). Στάσου βράχος ακλόνητος στο πλευρό των χριστιανών σου όταν οι τελευταίοι δέρνονται 
από τις καταιγίδες της ζωής. 

Στάσου φρουρός ακοίμητος στο δίκιο τους. Γένου Άγγελος παρηγορίας σπογγίζων τα δάκρυα στο 
κρεβάτι του πόνου τους και φως στο σκοτάδι της πλάνης και της απελπισίας τους. Γένου πατέρας 
των ορφανών, προστάτης των φτωχών και των κατατρεγμένων, τροφοδότης των πεινασμένων ώστε
να οδηγήσεις τους πάντες στη σωτηρία, προ-βάλλοντας και επιβάλλοντας προς όλες τις κατευθύν-
σεις την ευεργετική δύναμη της Εκκλησίας μας.

Πάντοτε αναφέρω στους λόγους μου και μεταφέρω την αγωνία μου για τα παιδιά της Αφρικής. 
Στάσου άγρυπνος παραστάτης των παιδών, των μικρών παιδιών διότι είναι η ελπίδα της Εκκλησίας,
η ελπίδα της Αφρικής και η ελπίδα της ανθρωπότητος. Προστάτευσέ τα, δώσε τα ευκαιρίες να 
σπουδάσουν, να γίνουν και αυτά εμπνευσμένοι ιεραπόστολοι του κηρύγματος της αγάπης στην 
Αφρική και πολύτιμα στελέχη της Αγίας μας Εκκλησίας.

Εκεί που σε λίγο θα πας πλήρωσε την ψυχή σου από τον πόθο της βιώσεως του θελήματος του 
θεού, οπλίσου με αγαπητική και ηρωικά συνάμα διάθεση, φρόντισε να σκορπίσεις σε όλους τους 
ανθρώπους παρηγοριά και ελπίδα με την θερμή σου πίστη, με  την ευλάβεια σου, με την σεμνότητα
και αγνότητα του βίου σου, με τον αδαμάντινο ήθος και το ακλόνητο του χαρακτήρος σου, με την  
ανωτερότητα της ψυχής σου.

«Συγκακοπάθησον τῷ εὐαγγελίῳ κατὰ δύναμιν Θεοῦ» (Β΄Τιμ., 1,8). Μην τρομάζεις από το φόρτο 
των υποχρεώσεων. Δεν θα είναι ασήκωτο διότι θα ελαφρύνει το φορτίο αυτό ο εσταυρωμένος 
Χριστός· αυτός θα παραστέκει δίπλα σου και θα το κρατά. Σε οποιαδήποτε δυσκολία-τρικυμία μην 
λιποψυχήσεις, να τη διαβείς με θάρρος, να περπατήσεις πάνω στα κύματα σαν τον Πέτρο έχοντας 
κατά πρόσωπο τον εσταυρωμένο Χριστό. Ο Χριστός πάντοτε περιμένει με ανοικτή την αγκαλιά του
να σε δεχθεί και το Πνεύμα το άγιο που «πάντα χορηγεῖ, βρύει προφητείας, ἱερέας τελειοῖ…, Ὅλον 
συγκροτεῖ τὸν θεσμὸν τῆς Ἐκκλησίας» (στιχ. ιδιόμελο, εσπερινού αποδόσεως Πεντηκοστής) θα 
ενοικεί εντός σου και θα καθαγιάζει τα έργα των χειρών σου. 

Εμπρός, λοιπόν, αγαπητέ μου Σίλβεστρε, εφοδιάσου με του «Μωϋσέως τὸ πρᾶον, Ἡλίου τὸν 
ζῆλον, Πέτρου τὴν ὁμολογίαν, Ἰωάννου τὴν Θεολογίαν. Ὡς ὁ Παῦλος, ἐκβοῶν μὴ παύσῃ τις 
ἀσθενεῖ καὶ οὐκ ἀσθενῶ; τὶς σκανδαλίζεται καὶ οὐκ ἐγὼ πυροῦμαι;…» (απόστιχο εσπερ. εορτής Μ. 
Βασιλείου).

Και έτσι πλήρης εφοδίων άπλωσε τα τίμια χέριά σου και «φόβῳ δέξαι τὸ χάρισμα, δάνεισε τῷ 
δεδοκότι, διάδος πτωχοῖς καὶ κτῆσαι φίλον τὸν Κύριον, ἵνα ὅταν ἔλθῃ ἐν δόξῃ, στῇς ἐκ δεξιῶν 
Αὐτοῦ καὶ ἀκούσῃς μακαρίας φωνῇς: Εὖ δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστὲ εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου 
σου» (Απόστιχο ιδιόμελο εσπερινού Μ. Τρίτης).


