
Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου στην Χειροτονία:

«Ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε, Χριστόν ἐνεδύσασθε».

Μέ αὐτούς τούς λόγους περιγράφει ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπόστολος Παῦλος τή νέα σχέση μεταξύ 
Θεοῦ καί ἀνθρώπου, τήν ὁποία δημιούργησε ἡ ἐνανθρώπιση τοῦ Χριστοῦ καί ἡ πίστη σέ αὐτόν. 
Καί ἡ νέα αὐτή σχέση δέν εἶναι μία ἀπόμακρη σχέση, ὅπως ἦταν τήν ἐποχή τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης 
καί τοῦ Μωσαϊκοῦ νόμου. Εἶναι σχέση υἱοθεσίας. Εἶναι σχέση πατέρα πρός τέκνα. Εἶναι σχέση 
ἑνότητος.

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος τό δηλώνει σαφέστατα. Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι γίνονται υἱοί Θεοῦ «διά τῆς πίστε-
ως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ». Ἡ πίστη στόν Χριστό μᾶς καθιστᾶ υἱούς τοῦ Θεοῦ, καί ἀκόμη 
περισσότερο ἡ βάπτιση στό ὄνομά του μᾶς ἑνώνει ἀδιάρρηκτα μαζί του σέ μία σχέση, τήν ὁποία ὁ 
ἀπόστολος παρομοιάζει μέ τή σχέση τοῦ σώματος μέ τό ἔνδυμα. «Ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε, 
Χριστόν ἐνεδύσασθε». Ὅσοι λάβατε τό βάπτισμα τοῦ Χριστοῦ, ἐνδυθήκατε τόν Χριστό. Κατά 
συνέπεια ἡ ζωή σας, ἡ ἀναστροφή σας, ἡ πορεία σας στόν κόσμο, οἱ ἐπιλογές σας, δέν μπορεῖ καί 
δέν πρέπει νά εἶναι τίποτε ἄλλο παρά ζωή Χριστοῦ, ἀναστροφή Χριστοῦ, ἐπιλογές Χριστοῦ.

Ἡ τιμή εἶναι μεγάλη, ἀλλά εἶναι μεγάλη καί ἡ εὐθύνη νά ζεῖ ὁ ἄνθρωπος ὅπως ὁ Χριστός. Γιατί 
χρειάζεται ἀγώνας καί προσπάθεια διαρκής, ὥστε νά μήν παρασυρθεῖ ἀπό τίς σειρῆνες τοῦ κόσμου 
καί τῆς ἁμαρτίας, νά μήν ὑποκύψει στούς πειρασμούς, νά μήν λυγίσει στίς δοκιμασίες, ἀλλά νά 
πορεύεται καθημερινά «ἀφορῶν εἰς τόν τῆς πίστεως ἀρχηγόν καί τελειωτήν Ἰησοῦν» τόν δρόμο 
τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, ἔχοντας πάντοτε κατά νοῦν ὅτι ἔχει ἐνδυθεῖ τόν Χριστό καί δέν μπορεῖ νά 
ζεῖ μέ διαφορετικό τρόπο.

Ἔτσι ἔζησαν, ἀδελφοί μου, καί οἱ ἑορταζόμενοι σήμερα ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ ἁγία μεγαλο-
μάρτυς Βαρβάρα, ἡ προστάτις τῆς ἐνορίας σας, ἀλλά καί ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ὁ μεγάλος 
αὐτός θεολόγος καί ἀσκητής. 

Ἔτσι ὅμως ἔζησε καί ὁ ὅσιος Δαβίδ ὁ ἐν Εὐβοίᾳ, τοῦ ὁποίου ἔχουμε τή μεγάλη εὐλογία νά φιλο-
ξενοῦμε αὐτές τίς ἡμέρες τῆς πανηγύρεως τῆς ἐνορίας μας τήν τιμία καί χαριτόβρυτη κάρα, τήν 
ὁποία εἶχε τήν καλωσύνη νά μεταφέρει ὁ πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ 
ὁσίου Δαβίδ, π. Γαβριήλ, στή Βέροια καί στόν ἑορτάζοντα ἱερό ναό τῆς ἁγίας Βαρβάρας.
Καί ἀποτελεῖ ἀγαθή συγκυρία ἡ παρουσία τῆς τιμίας κάρας τοῦ ὁσίου Δαβίδ στόν ἱερό αὐτό ναό, 
στόν ὁποῖο τελεῖται σήμερα ἡ εἰς διάκονον χειροτονία σου, καθώς μέ τήν πρό τριῶν ἑβδομάδων μο-
ναχική σου κουρά ἔλαβες τό ὄνομα ἑνός νέου ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ὁσίου Ἰακώβου τοῦ 
Τσαλίκη, ὁ ὁποῖος προήρχετο καί ὑπῆρξε ἡγούμενος τῆς Μονῆς τοῦ ὁσίου Δαβίδ καί ἀξιώθηκε νά 
φθάσει καί αὐτός στήν ἁγιότητα. 

Καί πῶς τό ἐπέτυχε; Τό ἐπέτυχε ἔχοντας διαρκῶς κατά νοῦ τόν λόγο τοῦ πρωτοκορυφαίου ἀποστό-
λου Παύλου: «ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε, Χριστόν ἐνεδύσασθε», καί προσπαθώντας νά τόν κά-
νει καθημερινά πράξη στή ζωή του.

Γιά αὐτό καλεῖσαι καί σύ ἀπό σήμερα νά ἀγωνίζεσαι, μέ ὅλες σου τίς δυνάμεις, περισσότερο ἀπό 
ὅσο ἀγωνιζόσουν μέχρι τώρα. Σέ λίγο μέ τήν εἰς διάκονο χειροτονία σου δέν θά ἐνδυθεῖς μόνο τή 
διακονική στολή, θά ἐνδυθεῖς τή χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος, τήν «τά ἀσθενῆ θεραπεύουσα καί 
τά ἐλλείποντα ἀναπληροῦσα», ἡ ὁποία θά σέ καταστήσει ἱκανό νά διακονεῖς στό ἱερό θυσιαστήριο 
καί στήν τέλεση τῶν ἱερῶν μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας του.

Ἡ τιμή αὐτή πού σοῦ κάνει σήμερα ὁ Χριστός διά τοῦ Ἐπισκόπου σου εἶναι μεγάλη καί ὑψηλή, 
γιατί σέ ἐνδύει καί πάλι μέ τή χάρη του, σέ ἐνδύει μέ τόν Χριστό, τόν ὁποῖο καλεῖσαι νά διακονεῖς 
μέ πιστότητα, μέ καθαρότητα, μέ ταπείνωση καί μέ ἀπόλυτη ἀφοσίωση. 



Καί γιά νά τό ἐπιτύχεις αὐτό θά πρέπει νά μή λησμονεῖς ποτέ ὅτι σήμερα ἐνδύεσαι τόν Χριστό καί 
ἑνώνεσαι ἀναπόσπαστα μαζί του, καί πρέπει ἡ ζωή σου καί ἡ διακονία σου, νά εἶναι σύμφωνη μέ 
τή ζωή τοῦ Χριστοῦ καί μέ τή διακονία του στόν κόσμο.

Γι᾽ αὐτό προσπάθησε καί σύ νά διατηρεῖς πρωτίστως τήν ψυχή, τόν νοῦ καί τό σῶμα σου καθαρά 
καί ἁγνά, ὥστε νά εἶναι ἀνάλογη καί ἡ διακονία σου ἐνώπιον τοῦ ἱεροῦ θυσιαστηρίου, καθώς θά 
διακονεῖς τόν πάσης ἐπέκεινα καθαρότητος Θεό.

Προσπάθησε νά ἀσκεῖς τόν ἑαυτό σου στήν ταπείνωση καί τήν ὑπακοή στήν Ἐκκλησία καί τό 
θέλημα τοῦ Θεοῦ, γιατί μέ τίς δύο αὐτές ἀρετές θά μιμηθεῖς τόν Χριστό ὁ ὁποῖος ἦταν «ταπεινός τῇ
καρδίᾳ» καί ὑπάκουος στόν Θεό-Πατέρα του «μέχρι θανάτου, θανάτου δέ σταυροῦ».

Προσπάθησε νά ἔχεις πάντοτε τή συναίσθηση ὅτι εἶσαι διάκονος, καί ὅτι θά πρέπει νά ζεῖς καί νά 
πολιτεύεσαι, ὅπως θέλει ὁ Κύριός μας, ὥστε νά ἀνταποκριθεῖς μέ τή βοήθεια καί τή στήριξη καί τή 
δική μου καί τοῦ πνευματικοῦ σου πατρός ἀλλά καί ὅλων τῶν κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς 
μας, καί τή συμπαράσταση τῆς εὐσεβοῦς σου μητέρας καί τῶν οἰκείων καί φίλων σου πού συμπρο-
σεύχονται σήμερα στή χειροτονία σου, στή μεγάλη τιμή πού σοῦ προσφέρει ὁ Χριστός, καθιστώ-
ντας σε διάκονό του.

Καί εὔχομαι πατρικά διά τῶν πρεσβειῶν τῆς ἑορταζομένης ἁγίας μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, στόν 
ναό τῆς ὁποίας χειροτονεῖσαι, καί τοῦ ἑορταζομένου ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, ἀλλά καί 
τοῦ ὁσίου Δαβίδ τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ καί τοῦ προστάτου σου ὁσίου Ἰακώβου τοῦ Τσαλίκη, νά εὐαρε-
στήσεις στόν Θεό καί νά ἀποδειχθεῖς ἄξιος διάκονός του.


