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Προσφιλέστατε ἐν Κυρίῳ Ἀδελφέ, 
 Αἰδεσιμώτατε  πάτερ   Ανδρέα,
  

 Ἡ Χάρις τοῦ Παναγίου καὶ Τελεταρχικοῦ Πνεύματος σὲ
ἀνεβίβασε κατὰ τὴ σημερινὴ Θεία Μυσταγωγία στὸν δεύτερο βαθμὸ
τῆς ἱερωσύνης καὶ σὲ κατέστησε Λειτουργὸ τῶν Μυστηρίων τῆς
Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. 

Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ σὲ κάλεσε στὴν ὑψηλὴ αὐτὴ διακονία τοῦ
δευτέρου βαθμοῦ τοῦ ἱερατικοῦ σου ἀξιώματος, γιὰ νὰ ἀποδειχθεῖ καὶ
πάλιν ἀληθινὸς ὁ λόγος τοῦ θείου Παύλου «ὅτι οὐχ ἑαυτῷ τις
λαμβάνει τὴν τιμὴν ἀλλὰ καλούμενος ὑπὸ τοῦ Θεοῦ» ( Ἑβρ. 5,4).

Ἀπὸ σήμερον, καλεῖσαι νὰ ὑπηρετήσεις τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ καὶ ἀπὸ
τὸ ἱερὸ Θυσιαστήριο. Ἐκεῖ ὅπου ἐπιθυμοῦσι ἄγγελοι παρακῦψαι.
Καλεῖσαι, δηλαδή, ὅπως «ἀναιμάκτῳ τομῇ Σῶμα καὶ Αἷμα τέμνεις
δεσποτικόν, φωνὴν ἔχων τὸ ξίφος» κατὰ τὸν Γρηγόριο τὸν Θεολόγο.

Δια τούτο, χαίρει  ἡ κατὰ Κύπρον Ἐκκλησία διότι βρίσκει  στό
προσωπό σου λειτουργὸ «φιλάγαθον, σώφρονα, δίκαιον, ὅσιον,
ἐγκρατῆ,  ἀντεχόμενον τοῦ κατὰ τὴν διδαχὴν πιστοῦ λόγου,  καὶ
{δυνατόν} παρακαλεῖν ἐν τῇ διδασκαλίᾳ τῇ ὑγιαινούσῃ καὶ τοὺς
ἀντιλέγοντας ἐλέγχειν».   ( Τιτ.1,9).  

Ἀναλαμβάνεις τὴν ὕψιστη ἀποστολὴ  νὰ ὁδηγήσεις τὶς ψυχὲς τῶν
πιστῶν στὸ εὔδιο λιμάνι τῆς σωτηρίας.  Γι’ αὐτὸ καὶ ἀργαλέος θὰ
εἶναι ὁ ἀγώνας σου. Θὰ εἶναι ἀγώνας τοῦ ὁποίου βασικὸς στόχος εἶναι
«πτερῶσαι ψυχάς, ἁρπάσαι κόσμου καὶ δοῦναι Θεῷ... καὶ Θεὸν
ποιῆσαι τὸν ἄνθρωπον» κατὰ τὴ συμβουλὴ τοῦ Ἁγίου. (Γρηγορίου
Θεολόγου)   (Λόγος Β΄).  



2

  Ὡς ἐκ τούτου,  ἀπὸ κέντρου καρδίας, προσφιλέστατε ἐν Κυρίῳ
ἀδελφέ, σοῦ ἐκφράζουμε τὰ ἐνδόμυχά μας συγχαρητήρια γιὰ τὴν
ὑψηλὴ αὐτὴ ἱερατικὴ τιμή, τὴν ὁποία ἡ Ἐκκλησία σοῦ προσφέρει∙
ταυτόχρονα, ὑψώνουμε χεῖρας ἱκέτιδας πρὸς τὸν Κύριο, γιὰ νὰ σὲ
καθοδηγεῖ «εἰς πάντα, οὗ ἐὰν πορεύῃ» ( Ἰησοῦ τοῦ Ναυὴ 1,9) καὶ
για νὰ εὐλογεῖ τὰ ἔργα σου,  ὥστε νὰ εἶναι γόνιμα, καρποφόρα καὶ
εὐάρεστα ἐνώπιόν Του.  
 Ναὶ Ἀδελφέ μας, καλεῖσαι ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ ὑπηρετήσεις τὸ ἱερὸ
Θυσιαστήριο σὲ πολὺ νεαρὴ ἡλικία καὶ τὴν Ἐκκλησία γενικότερα σὲ
δυσχειμέρους καιρούς. «Πολλὰ τὰ κύματα καὶ χαλεπὸν τὸ
κλυδώνιον». 
 Ἀλλὰ «μηδείς σου τῆς νεότητος καταφρονείτω, ἀλλὰ τύπος γίνου
τῶν πιστῶν ἐν λόγῳ, ἐν ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ, ἐν πνεύματι, ἐν
πίστει, ἐν ἁγνείᾳ... πρόσεχε τῇ ἀναγνώσει, τῇ παρακλήσει, τῇ
διδασκαλίᾳ».  (Τιμόθ. Δ, 12 -13).

Τὸ γεγονὸς ὅτι εἶσαι νέος ἀποτελεῖ γιὰ σένα καὶ γιὰ τὴν
ἐκκλησιαστική σου ἀποστολὴ μεγάλο πλεονέκτημα. Γιατὶ μπορεῖς
πολὺ πιὸ εὔκολα νὰ κατανοήσεις τοὺς προβληματισμοὺς καὶ τὶς
ἀγωνίες τῆς νεότητας, νὰ τοὺς προσεγγίσεις πολὺ πιὸ ἀποδοτικά, να
ἀναπτύξεις μαζί τους πειστικοὺς καὶ καρποφόρους διαλόγους καὶ νὰ
τοὺς ὁδηγήσεις στὴν Ἐκκλησία καὶ σὲ νομὰς σωτηρίους.
 

Οὐδέποτε πρέπει νὰ λησμονήσεις ὅτι τὰ νέα παιδιά, εἴτε
βρίσκονται ἐντὸς τῆς Εκκλησίας εἴτε ἐκτός,  γιὰ τὴ Μητέρα
Ἐκκλησία εἶναι παιδιὰ καὶ εἰκόνες τοῦ Θεοῦ∙ ἐπίσης, ἀποτελοῦν τὴ
νεότητα τῆς Πατρίδας μας καὶ βρίσκονται σὲ μία διαρκὴ ἀναζητήση.
Ψάχνουν νὰ βροῦν τὸν προσανατολισμό τους, ψάχνουν νὰ βροῦν τὴ
χαρὰ ἐκεῖ ποὺ δὲν ὑπάρχει, ψάχνουν νὰ βροῦν τὴν εὐτυχία σὲ
κόσμους ἀπατηλούς. 

  Αὐτὰ τὰ παιδιὰ ἔχουμε χρέος ἱερὸ νὰ τὰ ὁδηγήσουμε στὴν
Ἐκκλησία, καὶ μέσω αὐτῆς εἰς τὸν Σωτήρα Χριστό. Ἀρκεῖ, ἐμεῖς να
τοὺς πείσουμε ὅτι ὁ Κύριος, ὅπως ὁ στοργικὸς Πατὴρ τῆς παραβολῆς



3

τοῦ Ἀσώτου, τοὺς προσμένει μὲ ἀγάπη πολλὴ καὶ τοὺς ἀπευθύνει τὴ
διαχρονική του πρόσκληση: «Δεῦτε πρός με πάντες... καὶ εὑρήσετε
ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν»   (Ματθ. 11, 28 - 30).   
 Βέβαια, γιὰ νὰ εἶσαι πειστικὸς πρέπει πρῶτα ἐσὺ νὰ στολίσεις
τὸ πρόσωπό σου μὲ ὅλες τὶς Ἀρετὲς ποὺ ἀπαιτοῦνται. Καὶ κατὰ
πρῶτον, ἀφοῦ εἶσαι ἀκόμα φοιτητὴς τῆς Θεολογίας, πρέπει νὰ
φροντίσεις νὰ ὁπλιστεῖς  μὲ βαθιὰ θεολογική κατάρτιση.    

Πέραν, βέβαια, ἀπὸ τὶς ἐπιστημονικές σου γνώσεις, γιὰ νὰ
κερδίσεις τὴ νεότητα καὶ γενικὰ νὰ ἐμπνεύσεις τὸ ποίμνιόν σου,
προέχει ἡ χριστιανική σου καλλιέργεια καὶ ἡ ὅλη σου βιοτή. Χωρὶς
αὐτὴν «γέγονας χαλκὸς ἠχῶν ἤ κύμβαλον ἀλαλάζον» (Κορ. 13, 1).
Ἡ ἐκκλησιαστικὴ πεῖρα αἰώνων μαρτυρεῖ περιτράνως ὅτι στὴν
πνευματική του ἀποστολὴ ἐπιτυγχάνει μόνο ἐκεῖνος ποὺ πρώτιστα
βιώνει τὴ χριστιανικὴ διδασκαλία.

Γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ ἀναδειχθεῖς στὴ συνείδηση ὅλων, καὶ
πνευματικὸς πατέρας, καὶ ἀδελφὸς καὶ φίλος. Πρέπει, ὅλα τὰ μέλη
τοῦ ποιμνίου σου νὰ νιώθουν ὅτι μποροῦν νὰ σοῦ ἐμπιστευτοῦν τὰ
προβλήματά τους, καὶ ὅτι κοντά σου θὰ βροῦν στήριγμα καὶ θ’
ἀντλήσουν ἐλπίδα καὶ πίστη.

Θέλω νὰ θυμάσαι πάντοτε ὅτι ἀπὸ τοὺς ἱεροὺς αὐτοὺς χώρους
πέρασε μὲ πολὺ μεγάλη ἐπιτυχία ἕνας ταπεινὸς λευΐτης, ὁ μακαριστὸς
πατὴρ Κωνσταντῖνος Κοῦκος, ὁ ὁποῖος μὲ τὴν ὅλη χριστιανική του
δραστηριότητα καὶ τὴν ἔνθερμή του ἀγάπη πρὸς τὸν Χριστὸ καὶ τὸ
ποίμνιό του, ἔδωσε τὴ μαρτυρία του ὀρθοδόξου χριστιανοῦ. Μὲ τὴν
ἁπλότητά του, τὴν πηγαιότητα τοῦ χαρακτήρα του καὶ τὸ
αὐτοθυσιαστικό του πνεῦμα ἀναδείκτηκε πρότυπο καλοῦ Ποιμένα καὶ
ἀγαπήθηκε ἰδιαίτερα ἀπὸ τὸ ποίμνιό του. Ἡ ἁγία του μορφή, ἂς
ἀποτελεῖ γιὰ σένα ἕνα πρότυπο ἀγαθοῦ κληρικοῦ γιὰ δημιουργικὴ
μίμηση.
 Τὸ  κεφαλαιῶδες θέμα τῆς ἀποστολῆς τοῦ κληρικοῦ, ἡ σωτηρία
τῶν ψυχῶν, γνώριζε ὅτι θὰ τὸ ἐπιτύχεις μόνο μέσῳ τῶν  Μυστηρίων
τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἰδιαίτερα, μέσῳ τῶν Μυστηρίων τῆς θείας
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Ἐξομολογήσεως καὶ τῆς θείας Εὐχαριστίας! Θὰ τὸ ἐπιτύχεις μέσῳ τῆς
θείας Χάριτος, τὴν ὁποία πλουσιοπάροχα ὁ πιστὸς λαμβάνει μέσῳ
τῶν ἱερῶν αὐτῶν Μυστηρίων. 
 Μὲ αὐτὴ τὴν προσδοκία καὶ μὲ αὐτὴ τὴν πεποίθηση ἀγαπητὲ ἐν
Κυρίῳ ἀδελφέ μας, καλεῖσαι  να ἀναδείξεις  τὸν ἑαυτό σου «τύπον
τῶν πιστῶν ἐν λόγῳ ἐν ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ, ἐν πνεύματι, ἐν
πίστει, ἐν ἁγνείᾳ» (1Τιμ.4,12).  
 Καὶ τώρα,  αἰδεσιμώτατε πάτερ Ανδρέα, χεῖρας ἱκέτιδας  ὑψώνω
πρὸς τὸν  οὐράνιο τῆς Ἐκκλησίας Δομήτορα καὶ πάσῃ καρδίᾳ δέομαι
ὑπὲρ σοῦ, ὅπως ἡ  ἐκκλησιαστική σου διακονία ἀποβεῖ κατὰ πάντα
εὐάρεστος πρὸς τὸν Κύριο, ὥστε, κατὰ τὴ μεγάλη  ἐκείνη ἡμέρα τῆς
θείας μισθαποδοσίας, νὰ ἀκούσεις τῆς εὐκταίας αὐτοῦ φωνῆς, τὸ «εὖ,
δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ!  Εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου σου».
(Ματθ. 25,21). Ἀμήν.


