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Μακαριώτατε πάτερ καὶ Δέσποτα,

«Πτοοῦμαι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ ἀμηχανῶ ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων διὰ

τὸ μέγεθος τῆς τιμῆς». (Ἀρχ. Μακαρίου Γ΄, χειροτονητήριος λόγος εἰς

πρεσβύτερον)

Δοξολογῶ, ὅμως, ὑμνολογῶ καὶ προσκυνῶ, ὅση μοι δύναμις, τὸν ἐν Τριάδι

Θεὸν διὰ τὴν πρόσκλησιν, τὴν συγκατάβασιν, τὸ πολυεύσπλαγχνον, τὸ πολυέλεον.

Ἡ σιωπὴ καὶ ἡ προσευχὴ θὰ ἦταν ἴσως ἡ πολυτιμότερη καὶ αὐθεντικότερη

στάση αὐτῆς τῆς στιγμῆς, Μακαριώτατε.

Πλημμυρισμένος ἀπὸ αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης ἔσπευσα σήμερα, μὲ

βηματισμὸ ἀργό, νὰ δρασκελίσω τοὺς ἀναβαθμοὺς τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ

πανσέπτου αὐτοῦ ναοῦ τῆς τοῦ Κυρίου μας Γεννήσεως, τοῦ ὁποίου εἶσθε κτήτωρ,

γιὰ νὰ μετάσχω στὴ δεσποτικὴ ξενία καὶ ἀθάνατο τράπεζα, γευόμενος τὴν

πυρφόρο χάρη τοῦ δευτέρου βαθμοῦ τῆς Ἱερωσύνης. Ὅ, τι καὶ ἂν πῶ θὰ εἶναι λίγο,

διότι μέσα μου, σὰν ὕμνος εὐχαριστίας, σχηματίζεται ἡ ῥήση τοῦ ἐπιστηθίου φίλου

καὶ ἠγαπημένου μαθητοῦ, «ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν , ὃ

ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρ ε ς ἡμῶν ἐψηλάφησαν, περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς· ….καὶ

ἑωράκαμεν καὶ μαρτυροῦμεν». 

Καὶ ἐγὼ ἂν καὶ ἄπειρος, καὶ ἑώρακα καὶ μαρτυρῶ σήμερα διττῶς γιὰ τὴν

ἐμπειρία τόσο τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ ὅ σ ο καὶ τῆς

πατρικῆς ἀγάπης Σας, Μακαριώτατε, τὴν ὁποία γεύομαι πολυμερῶς καὶ

πολυτρόπως κατὰ τὸν χρόνο τῆς παραμονῆς μου κοντά Σας.

Ἔχω συναίσθηση, ὅτι καλοῦμαι νὰ γίνω «Θεοῦ συνεργός», διὰ τοῦ

Μυστηρίου τῆς Ἱερωσύνης, ὄχι διὰ τὴν ἀρετήν μου καὶ τὴν δικαιοσύνην μου, ἀλλὰ

διὰ τὴν ἄπειρον ἀγάπην τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἀσύλληπτον συγκατάβασίν Του πρὸς

ἐμέ, καὶ νὰ εἶμαι οἰκονόμος τῆς Χάριτός Του καὶ νὰ ἐξαγγέλλω τὸν θεῖον λόγον

Του, γιὰ νὰ προσφέρω μὲ τὸ ἔργο μου αὐτὸ τὴ λυτρωτική Του δωρεὰ εἰς τοὺς

ἀνθρώπους καὶ νὰ τοὺς ἐνθαῤῥύνω.

Μακαριώτατε,

Ἂν καὶ γνωρίζω καλῶς , ὅτ ι ἡ ψυχή σας ἀποποιεῖται τὸν λιβανωτὸν τῶν

ἐπαίνων, ὅμως ἐπιτρέψατέ μου, μετὰ θάῤῥους, νὰ ὁμολογήσω τὴν ἀγάπη καὶ τὴν

στοργὴ ποὺ μοῦ ἐδείξατε, ἡ ὁποία μόνον μὲ τὴν πατρικὴ δύναται νὰ συγκριθῇ.
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Ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ τῆς διακονίας μου κοντά Σας, δὲν συνάντησα τὸν

ἀνώτατο ἐκκλησιαστικὸ ἄρχοντα ὁ ὁποῖος διοικεῖ ἀπρόσωπα, διατάσσει καὶ

ἐπιβάλλεται στοὺς ὑφισταμένους του ἀπὸ καθέδρας, ἀλλὰ τὸν στοργικὸ

πνευματικὸ  πατέρα, ποὺ πασχίζει νυχθημερὸν γιὰ τὰ παιδιά του, τὰ περιθάλπει καὶ

τὰ νουθετεῖ, τὸν μακρόθυμο Ἐπίσκοπο ὁ ὁποῖος, προτάσσοντας πάντα τὴν

συγχώρεση, κερδίζει ἐπάξια τὴν ἀγάπη καὶ τὸν σεβασμὸ τῶν γύρω του. 

Μέσα σ’ αὐτὴ τὴν πορεία προσπάθησα νὰ βρῶ κὶ ἐγὼ τὴ δική μου θέση καὶ

νὰ διδαχθῶ ἀπὸ τὰ πολλαπλᾶ χαρίσματα καὶ τὴ σοφία Σας. Στὸ πολὺ μικρὸ καὶ

σύντομο διάστημα ποὺ βρίσκομαι κοντά Σας, ἔμαθα ὅτ ι ὡς κληρικὸς πρέπει νὰ

διακρίνομαι γιὰ τὴ σοβαρότητα, τὴν ἐργατικότητα, τὴν ὑπευθυνότητα. Κοντά Σας

ἔμαθα νὰ δέχομαι τὸν καθένα, μὲ τὰ προτερήματα καὶ τὰ μειονεκτήματά του, καὶ

νὰ ἐπιδεικνύω ὑπομονὴ καὶ ἀνοχή. Ἀκόμη, κοντά Σας ἔμαθα ὅτι πρέπει νὰ

ἀποφεύγω τὸν ὑποκριτικὸ εὐσεβισμό, τὴ στείρα τυπολατρία, «τὸ ἔξωθεν τοῦ

ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος». Κοντά Σας ἔμαθα ὅτι πρέπει νὰ ἀναπαύω καὶ νὰ

ξεκουράζω τὸν κάθε πονεμένο ἄνθρωπο ποὺ ἔρχεται κοντά μου. Γνωρίζω ὅτι σὲ

ὅλα αὐτὰ ὑπῆρξα ἐλλιπής!

Παρακαλῶ πολύ, τὴν ἀγάπη Σας, νὰ παραβλέψετε ὅλα μοῦ τὰ λάθη, τὶς

ἀστοχίες καὶ παραλείψεις μου καὶ νὰ συνεχίσετε νὰ μὲ στηρίζετε καὶ νὰ μὲ

καθοδηγεῖτε στὴν πορεία μου μέσα στὴν ἁγ ί α Ἐκκλησία μας. Ἕν α ἁπλὸ

εὐχαριστῶ εἶναι πολὺ λίγο ἀπέναντι στὴ δική Σας ἀγάπη καὶ μέριμνα γιὰ μένα.

Θέλω νὰ ξέρετε ὅτι, γιὰ μένα σήμερα δὲν τελειώνει ἡ διακονία μου κοντά Σας,

ἀλλὰ λαμβάνει μία εὐρύτερη διάσταση. Θὰ παραμείνω πιστὸς διάκονός Σας!

Θὰ βρίσκομαι κοντά Σας μὲ τὴν ἴδια καὶ περισσότερη ἀκόμη ἀφοσίωση,

ὑπακοή, ἀγάπη καὶ προθυμία. Παρακαλῶ καὶ Ἐσεῖς μὴν παύσετε νὰ δείχνετε

ἀνοχὴ ἀπέναντί μου καὶ νὰ μὲ ἀγκαλιάζετε μὲ τὴν πατρική Σας Ἀγάπη. Αὐτὸ θὰ

εἶναι γιὰ μένα παρηγοριὰ καὶ κινητήριος δύναμη στὸ ἔργο τῆς ἱερατικῆς μου

διακονίας.

Ἐὰν ὡς διάκονος, ἔχοντας καθήκοντα κατώτερα καὶ ἀσύγκριτα

περιορισμένα, αἰσθανόμουν τὸν ἑαυτό μου ἀνεπαρκῆ καὶ ὑστεροῦντα στὴν

ἐκπλήρωση τῆς ἀποστολῆς μου, εὔλογα τώρα ἀναλογίζομαι μετὰ φόβου τὸ

ἐπιπλέον βάρος τῶν ὑποχρεώσεων καὶ εὐθυνῶν ἔναντι τοῦ Θεοῦ καὶ ἔναντι τῶν

ἀνθρώπων, τὶς ὁποῖες ἐπιφορτίζομαι.  

 Ἐπιτρέψτε μου αὐτὴ τὴν ἱερὴ στιγμὴ νὰ εὐχαριστήσω ὅλους ἐκείνους, ποὺ

μέχρι τώρα στάθηκαν συμπαραστάτες, εἰς τὴν ἐν Χριστῷ ζωὴ καὶ πορεία μου.

Πρωτίστως νὰ εὐχαριστήσω ἐκ βάθους ψυχῆς τοὺς γονεῖς μου καὶ ἰδιαιτέρως τὴν

σεβαστὴ κατά σάρκα γιαγιά μου Θέρσια, ἡ ὁποία, ἀπὸ νηπιότητός μου, μὲ

γαλούχησε μὲ τὴν καλὴ καὶ ἀγαθὴ πίστη στὸν Θεό, ὁδηγώντας με συνεχῶς στὸν
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δρόμο Του, ὥστε νὰ ἀνάψει τὸ θεῖο πῦρ στὴν καρδία μου καὶ νὰ τὴν κατακαίει

ἔκτοτε διηνεκῶς στὸ νὰ ὑπηρετῶ τὸ θέλημά Του.

Ἐπίσης, καθηκόντως μνημονεύω αὐτὴ τὴ στιγμὴ τὶς μακάριες ψυχὲς τῶν

ἀειμνήστων πνευματικῶν πατέρων τῶν νεανικῶν μου χρόνων Κωνσταντίνου

Μαυροκορδάτου καὶ Μιχαὴλ Καλλονᾶ, ποὺ πιστεύω ὅτι θὰ συμπροσεύχονται καὶ

θὰ ἀγάλλονται γιὰ τὸ σημερινὸ γεγονός.

Θερμότατες καὶ ἀπὸ καρδίας εὐχαριστίες ἀπευθύνω στοὺς ἁγίους ἀρχιερεῖς

καὶ λοιποὺς κληρικοὺς ποὺ σᾶς περιβάλλουν σήμερα, καθὼς ἐπίσης καὶ σ’ ὅλους

τοὺς Γέροντες, πατέρες καὶ ἀδελφούς τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους. Οἱ ἱκεσίες τους πρὸς

τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο ἂς εἶναι σκέπη μου σ’ ὅλη μου τὴν ζωή. Εὐχαριστῶ,

ἐπίσης, τοὺς κατὰ πνεῦμα καὶ σάρκα συγγενεῖς μου, τοὺς ἀδελφοὺς καὶ φίλους ἐκ

τοῦ ἱερατικοῦ καταλόγου, τοὺς καθηγητές, συμφοιτητές, συναδέλφους καὶ

συγχωριανοὺς ἀπὸ τὸν Λυθροδόντα καὶ τὸ Κοιλάνι, οἱ ὁποῖοι ούτε κόπο ούτε

δαπάνη ὑπολόγισαν, γιὰ νὰ παραστοῦν σήμερα σ’ αὐτὸ τὸ μέγα γεγονός τῆς ζωῆς

μου πρὸς συμπαράσταση καὶ συμπροσευχή. 

Εὐχηθεῖτε, παρακαλῶ πολύ, ὁ Παράκλητος, «τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, Ὃ

παρὰ τοῦ Πατρὸς ἐκπορεύεται», Αὐτὸς ποὺ «ἱερέας τελειοῖ, ἀγραμμάτους σοφίαν

ἐδίδαξεν, ἁλιεῖς θεολόγους ἀνέδειξεν» καὶ «ὅλον συγκροτεῖ τὸν θεσμὸν τῆς

Ἐκκλησίας», διὰ πρεσβειῶν τῆς Μητρὸς τοῦ Κυρίου μας, Ὑπεραγίας Θεοτόκου,

καὶ τοῦ σήμερον ἑορταζομένου Τιμίου Προδρόμου, νὰ μὲ φωτίζει, νὰ θεραπεύει τὰ

ἀσθενήματά μου, νὰ ἀναπληρώνει τὶς ἐλλείψεις μου, νὰ γίνει ποδηγέτης μου

ὁδηγώντας τὰ βήματά μου στὴ νέα μου πορεία, τῆς ὁποίας ἀφετηρία εἶν α ι ἡ

σημερινὴ ἡμέρα καὶ νὰ μὲ ἀξιώνει νὰ εὑρεθῶ δόκιμος ἱερεὺς τοῦ Μεγάλου

Ἀρχιερέως Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Τὴν εὐχή Σας.
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