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Κατωτέρω παραθέτουμε τίς χειροτονητήριες ὁμιλίες τῶν δύο νεοχειροτονημένων, τοῦ 

νέου πρεσβυτέρου-ἱερομονάχου π. Θεοκλήτου Κόκκινου, καταγόμενου ἀπό τό Στόμιο 

Λαρίσης, καί τοῦ νέου διακόνου-μοναχοῦ π. Παντελεήμονος Θωμόπουλου, καταγόμενου ἀπό 

τό Γύθειο. 

Ὁ προσφωνητήριος λόγος τοῦ νέου ἱερομονάχου π. Θεοκλήτου Κόκκινου: 

Σεβαστέ μου Γέροντα, 

Πέρασαν σχεδόν εἰκοσιεπτά χρόνια ἀπό τότε πού ὁ Θεός εὐδόκησε νά μέ χειροτονήσετε 

διάκονο της Ἐκκλησἰας Του. Πολλοί μπορεῖ νά θεωρήσουν αὐτό τό διάστημα πολύ μεγάλο, ἤ 

νά ποῦν ὅτι μέ ξεχάσατε. Δέν εἶναι ἔτσι. Αὐτό ὀφείλεται κυρίως στήν δική μου ἀμέλεια , στήν 

δική μου ἀργή πρόοδο στά πνευματικά. 

Σᾶς εὐχαριστῶ γιά τήν μεγάλη ἀνοχή πού μοῦ δείξατε. 

Πάντως γιά μένα ἦταν μοναδική εὐκαιρία νά μαθητεύσω κοντά σας. Νά μαθητεύσω στήν 

ταπείνωση καί τήν ὑπομονή. Παρ᾽ ὅλα αὐτά δέν ἦταν δύσκολο γιατί εἶχα μπροστά μου τήν 

δική Σας παρουσία καί ζοῦσα συνεχῶς τήν δική σας ταπείνωση ,ὑπομονή καί μακροθυμία. 

Ἀξιώθηκα νά ζήσω κοντά Σας στιγμές ὄμορφες μέσα στήν εὐλογημένη χορεία τοῦ κλήρου 

ἀλλά καί στιγμές δύσκολες, διώξεων, ἀμφισβητήσεων, συκοφαντιῶν, κυρίως ἀπό κληρικούς 

ἀλλά καί λαϊκούς στό πρόσωπό Σας. Θαύμαζα τήν πίστη καί τήν ταπείνωση πού δείχνατε καί 

τήν ἐγκαρτέρηση στήν ἀπάντηση τοῦ Θεοῦ. Αντελήφθηκα ὀφθαλμοφανῶς τήν ἀνεξικακία Σας 

καί τήν συγχωρητηκότητά Σας στούς ἀνθρώπους πού Σας ἔβλαψαν, τήν προσευχή πού κάνατε 

γιά ἐκείνους. Πάντοτε ἔχατε ἕνα καλό λόγο νά πεῖτε, μήπως καί τούς συγχωρέσει ὁ Θεός.  

Βρέθηκα κοντά Σας σέ ὧρες μεγάλων ἐκκλησιαστικῶν ἀνακατατάξεων καί τρικυμιῶν καί 

μαθήτευσα στήν ἐκκλησιολογική Σας σοφία, διαπίστωσα ἀπό πρῶτο χέρι τήν παρησία μέ τήν 

ὁποία διατρανώνατε τήν ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας μή φοβούμενος μεγαλοσχήμονες. Πάντοτε 

πρό ὀφθαλμῶν Σας ἦταν ὁ Χριστός καί τό συμφέρον τῆς Ἐκκλησίας. Καί ὅταν 

καταπραΰνονταν τά κύματα ἀποτραβιόσασταν στήν ἄκρη ἀποφεύγοντας δόξες καί τιμές 

ἀφήνοντας τούς πανηγυρισμούς γι᾽ αὐτούς πού δέν εἶχαν τήν τόλμη νά βγοῦν μπροστά στίς 

δυσκολίες. 
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Γνώρισα ὅλα αὐτά τά χρόνια μιά καρδιά ἐλεήμονα πού πονοῦσε ἀπό ἀγάπη γιά κάθε 

κατατρεγμένο, γιά κάθε πτωχό. Ὅταν πλησίαζαν οἱ γιορτές τοῦ Πάσχα καί τῶν Χριστουγέννων 

τό μόνιμό μας πρόβλημα ἦταν πῶς θά βροῦμε τά ἀναγκαῖα γιά νά δοθοῦν σέ ὅσους 

περισότερους μπορούσατε, σέ σημεῖο, πού ἀπ᾽ τήν θέση πού διακονούσα ἔλεγα· ἐπιτέλους πού 

ὑπάρχει ὅριο. Δέν μένει τίποτε γιά τήν Μητρόπολη. Καί ἔπερνα τήν ἀπάντηση “ἡ ἀγάπη δέν 

ἔχει ὅριο”. 

Εἶχα τήν μεγάλη εὐκαιρία δῶ στή πράξη ὅτι διάβαζα στά βιβλία τῆς Ἐκκλησίας. Νά ζήσω 

ἀπό κοντά τί σημαίνει, στήν ὁλότητά του , νά εἶναι κανείς Ἐπίσκοπος τοῦ Χριστοῦ. Μέ μεγάλη 

φροντίδα γιά τούς κληρικούς νουθετῶντας παρακαλῶντας καθ᾽ ἕνα ἔκαστον, ἀποφεύγοντας νά 

τιμωρεῖτε ἀλλά γινόμενος ὁ ἵδιος προσωπικό παράδειγμα  

Μακριά ἀπό μικρότητες ἀπό ἀνταγωνισμούς ,ξένος ἀπό ἐθνικισμούς, ἀπόμακρος ἀπό 

φιλοδοξίες , ἀποστασιοποιημένος ἀπό τά χρήματα σέ ἕνα ἀγῶνα ζωῆς γιά τήν ὑπέρβαση τῶν 

γηΐνων ὥστε νά γίνετε μίμημα Χριστοῦ. Μέ συνεχεῖς λειτουργίες, νυχθημερόν ἀκολουθίες, 

ἐπιστατῶντας νά προφυλάξετε τό ποίμνιο τοῦ Χριστοῦ, πού Σας ἐμπιστεύθηκε ἡ Θεία Πρόνοια, 

από τίς ἐπιθέσεις τοῦ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἀνθροποκτόνου καί τῶν ὀργάνων του. 

Μέ ἀξίωσε τέλος ἡ Χάρις τοῦ θεοῦ τά τελευταῖα χρόνια νά ἀπολαύσω καί ἐγώ μέσα ἀπ᾽ 

τήν δική Σας παρουσία καί μεσιτεία, ἐν σμικρῷ καί περιορισμένῳ, τά μεγαλεία τοῦ θεοῦ πού 

σας χαρίζει ὁ Κυριος κατά τήν Θεία Λειτουργία. Καρπός τῆς δικῆς Σας διακονίας καί δωρεά 

τοῦ Θεοῦ στήν δική Σας ποιμαντική προσφορά ὑπέρ ὅλων τῶν πιστῶν τῆς Μητροπολιτικῆς 

περιφέρειας πού ὁ Ὕψιστος Σας ἐμπιστεύθηκε.  

Σᾶς εἶμαι ὐπερευγνώμων πού μέ κρατήσατε κοντά Σας ὅλα αὐτά τά χρόνια. Εἴθε ὁ Θεός 

νά Σᾶς μακροημερεύει γιά νά μᾶς εὐλογεῖτε καί νά μᾶς ἀγιάζετε. 

Εὐλογητός καί δεδοξασμένος ὁ Τρισάγιος Θεός γιά αὐτήν Του τήν φροντίδα - γιά αὐτήν 

Του τήν δωρεά πού ἔγινε μέσα ἀπ᾽ τίς δικές Σας ἰκεσίες καί τήν δική Σας καθοδήγηση.  

Ὅλα αὐτά ἀποτελοῦν γιά μένα πολύτιμη παρακαταθήκη γιά τήν διακονία μου στήν ἱεροσύνη. 

Πυξίδα, στόχο καί μέτρο πού θά ἀναμετρῶμαι διά βίου. 
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Εὐχαριστῶ πρωτίστως τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο γιά τήν συνεχῆ Θεομητορική Της 

προστασία, γιά τήν παναλκή Της μεσιτεία πρός τόν Υἰόν της ὑπέρ τῶν τεθνεώτων γονέων μου 

καί γιά τίς σωστικές Της ἐπεμβάσεις στἠν ζωή μου. Ἐπικαλοῦμαι τίς εὐχές Της καί τήν 

μεσιτεία Της στόν Ὑιό Της καί Θεό μας γιά τήν εὐόδωση τῆς νέας μου διακονίας. 

Εὐχαριστῶ τόν Τιμίο Πρόδρομο πού μέ κράτησε σῶον στήν χορεία τῶν μοναχῶν καί τόν 

παρακαλῶ θερμά νά μεσιτεύει καί γιά τήν νέα διακονία μου.  

Ζητῶ τίς πρεσβείες τῶν Ἁγίων Νεοφανῶν Μαρτύρων Ραφαήλ Νικολάου καί Εἰρήνης πού 

μέ ἔχουν συγκαταλέξει στήν ἀδελφότητα τῆς Μονῆς Τους, καί ἀποτελοῦν τήν μόνιμη 

καταφυγή καί προστασία μας, καί πού μέ ἀξιώνουν νά δεχθῶ σήμερα, στόν περικαλή ναό τους, 

τόν δεύτερο βαθμό τῆς ἱερωσύνης. 

Τίς πρεσβείες τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ 

Χρυσοστόμου πού ὑπηρξε γιά μένα ὁ δεύτερος καθοδηγητής καί ἐρμηνευτής τοῦ θελήματος 

τοῦ Θεοῦ, τίς πρεσβείες τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ ἡγιασμένου ,τοῦ Ἁγιου Μεγαλομάρτυρος 

Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Θεοκλήτου,καἰ τοῦ Ἁγἰου Γρηγορίου 

Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμά τήν μνήμη τοῦ ὀποίου ἑορτάζουμε σήμερα. 

Ἀξίζει ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ ἐκ βάθους καρδίας, τόν ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ, τήν Κυρία 

Μαρία Τσολάκη πού μέ τήν δική της παρησία καί τίς δικές της προσευχές καί τίς συμβουλές, 

ἀλλά καί τίς συνεχείς φανερώσεις τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ σέ μας, στερέωσε τήν πορεία μου 

καί μέ ὁδήγησε, μαζί μέ Ἐσᾶς, σ᾽ αὐτήν ἐδώ τήν ὥρα. 

Εὐχαριστῶ τούς ἀδελφούς μου γιά τήν ἀνοχή τους, τίς προσευχές τους καί τόν 

ἐπιστηριγμό τους, καθώς ἐπίσης καί τό τίμιο Πρεσβυτέριο τῆς ἐπαρχίας μας πού τόσα μέ 

συμβούλευαν καί ὑπέμεναν τά λάθη μου καί τίς παραλείψεις μου. 

Εὐχηθεῖτε Σεβασμιώτατε Γέροντα, 

῾Ο Πατήρ τῶν οἰκτιρμῶν καί τῶν φώτων νά παρίδει τίς πνευματικές μου ἐλείψεις καί νά 

εὐδοκήσει ἐπ᾽ ἐμέ τόν ῾Αμαρτωλό καί ἀνάξιο δοῦλον Του, ὥστε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς 

Χριστός κατά τήν ἄκρα Του εὐσπλαχνία καί τήν φιλανθρωπία Του νά μοῦ χαρίσει τόν δεύτερο 

βαθμό τῆς Ἱεροσύνης Του καί τό Παράκλητον καί Ζωαρχικόν καί Τελεταρχικόν Πνεῦμα, τό 
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καλέσαν με καί καταξιώσαν με νά εἰσέλθω στήν τιμημένη χορεία τοῦ κλήρου, νά μοῦ 

χορηγήσει αὐτήν τήν μεγάλη Του δωρεά.Τήν τελείωση τῆς Ἱεροσύνης τοῦ Χριστοῦ καί νά μέ 

καταξιώσει νά τήν ἀποδώσω ἄσπιλη καί ἀμόλυντη στόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό κατά τήν 

ἡμέρα τῆς Δευτέρας του Παρουσίας. 

Ὥστε νά βροῦν τελείωση καί οἰ δικοί σας κόποι. 

Παράκλητε ἀγαθέ, Θεέ ὑπράγαθε, ὁ τελεσιουργός τῶν ἁγίων μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας, 

σύ τῆς Ἱερωσύνης αὐτουργός, σοῦ τοῖνυν δέομαι, σοί προσπίπτω σέ ἰκετεύω ἐμοί καμφθῆναι 

τῶ δούλω σου καί ἐν χριστότητι ἐπισκεψασθέ με καί ἀναγαγεῖν με ἐκ βυθοῦ πταισμάτων 

,ἑκουσίων καί ἀκουσίων.  

Ἀπό παντός με καθᾶραι μολυσμοῦ σαρκός καί πνεύματος, ἁγιάσαι, σοφίσαι, συνετίσαι, 

πρός πᾶσαν γνῶσιν ὁδηγῆσαι σωτήριον, ἀνδρεῖον ἀναδεῖξαι καί ἀνένδοτον τοῖς πάθεσι πάσης 

ὑπεναντίας δυνάμεως ἰσχυρότερον. 

Ἐμπνεῦσαί μοι πραότητα, μακροθυμίαν,ἀλήθειαν, εὐθύτητα, σιωπήν καί τό θεμέλιον 

πασῶν τῶν ἀρετῶν τήν ἐγκράτειαν . Ἄξιον τῆς δόξης σου καταστῆσαί μοι ναόν ἠγεμονικόν σε 

ἐν ἐμοί εἶναι, φρουρητικόν, καί πασῶν τῶν πλουσίων σου δωρεῶν παρεκτικόν.  

Σύ γάρ ἡ τελεσιουργία πάντων τῶν ἀγαθῶν, δός ὅπως εὔρω χάριν ἐνώπιόν Σου καί σῶσον 

με εἰς τήν ἐπουράνιόν σου μακαριότητα, διά μόνην τήν ὑπερβάλουσαν σου ἀγαθότητα καί τήν 

ἄφατόν σου εὐσπλαχνίαν. Ἀμήν. 

 

Ὁ προσφωνητήριος λόγος τοῦ νέου διακόνου καί μοναχοῦ π. Παντελεήμονος 

Θωμόπουλου: 

 εβαστέ μου  έροντα, Μητροπολίτα  ουμενίσση ,  ε ύρα ,  ξιουπόλε   καί 

Πολυκάστρου, 

ἐπιτρέψτε μου νά ξεκινήσω τήν φτωχή μου ὀμιλία μέ λίγους στίχους ἀπό τόν    ο ψαλμό 

τοῦ προφήτη Δαβίδ, πού ἀπηχοῦν τήν ψυχική μου κατάσταση καί τά συναισθήματα πού μέ 

κατακλύζουν αὐτή τή στιγμή·  
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Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τόν Κύριον, καί πάντα τά ἐντός μου τό ὄνομα τό  γιον αὐτοῦ.  

Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τόν Κύριον, καί μή ἐπιλανθάνου πάσας τάς ἀνταποδόσεις αὐτοῦ.  

Τόν εὐιλατεύοντα πάσας τάς ἀνομίας σου, τόν ἰώμενον πάσας τάς νόσους σου.  

Τόν λυτρούμενον ἐκ φθορᾶς τήν ζωήν σου, τόν στεφανοῦντα σε ἐν ἐλέει καί οἰκτιρμοῖς...  

Τί νά πῶ, γιά τίς τόσες εὐεργεσίες τοῦ Κυρίου, πού εἶναι ἔκφραση τῆς ἀγάπης Του πρός 

τήν ταπεινότητα μου καί πού δηλώνουν τό ἐνδιαφέρον Του γιά τόν κάθε ἄνθρωπο σάν 

ξεχωριστό πρόσωπο.  

Δέν μπορῶ παρά νά ἀναφωνήσω:  

 όξα τῶ  Πατρί και τῶ   ἱῶ  και τῶ   γί   Πνεύματι.  

Ὅταν νοσηλεύτηκα στό νοσοκομεῖο τῆς Γουμένισσας μέ πρησμένο πρόσωπο ἀπό 

μόλυνση τῶν μαλακῶν μορίων τοῦ προσώπου, πού ἐγκυμονοῦσε σοβαρό κίνδυνο γιά τή ζωή 

μου, ἐμφανίστηκε ἡ Παναγία μας καί εἶπε στήν κ. Μαρία Τσολάκη πού προσευχόταν γιά μένα, 

ὅτι μαζί μέ τούς Ἁγίους, Ἰωάννη τόν Πρόδρομο, Μαρία τή Μαγδαληνή, ἄλλες δυό Μυροφόρες, 

καί τούς μάρτυρες, Ραφαήλ τόν ἱερομάρτυρα, Νικόλαο τόν ἱεροδιάκονο καί τήν 

παρθενομάρτυρα Εἰρήνη, θά ἔρχονταν στό νοσοκομεῖο νά μέ ἐπισκεφτοῦν γιατί κινδύνευα.  

Τήν ἐπόμενη μέρα εἶχε ἀποκατασταθεῖ ἡ ὑγεία μου, παρά τίς ἀρχικές προβλέψεις τῶν 

γιατρῶν καί μοῦ ἐπέτρεψαν νά φύγω.  

Δέν  ταν ο τε ἡ πρώτη ο τε ἡ τελευταία φορά πού ἐπενέβαιναν σωστικά ἡ Παναγία μας 

καί οἱ  γιοι στή ζωή μου.  

Μέ τή γνωριμία μαζί σας σεβαστέ μου Γέροντα καί μέ τήν κ. Μαρία, διαπίστωσα ὅτι δέν 

ὑπάρχει τυχαῖο γεγονός στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου. Τά πάντα γίνονται μέ μιά θαυμαστή σοφία καί 

ἀποβλέπουν κατά κύριο λόγο στή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου.  

  Κύριος μας Ἰησοῦς Χριστός παίρνει ἀφορμές, ἀπό τήν καλή προαίρεση τοῦ ἀνθρώπου 

καί τίς προσευχές τῆς Παναγίας μητέρας Του καί τῶν ἁγίων Του, τῶν ἐπί γῆς καί τῶν ἐν 

οὐρανῶ , ἔτσι ὥστε νά ἐπεμβαίνει καί νά σώζει τόν ἄνθρωπο ἀπό κινδύνους σωματικούς καί 

ψυχικούς, ἐν γνώση ἤ ἐν ἀγνοία τοῦ ἀνθρώπου.  
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Γνώρισα καλά στά τριανταπέντε χρόνια τῆς γνωριμίας μας τή δύναμη τῆς προσευχῆς, τῆς 

δικῆς σας σεβαστέ μου Γέροντα ὅπως καί τῆς ἀξιοσέβαστης κ. Μαρίας, καθώς καί τό μέγεθος 

τῆς ἀγάπης καί τῶν δυό σας.  

Γνώρισα διά τῶν ἀποκαλύψεων στόν ἄνθρωπου τοῦ Θεοῦ, πόσες φορές μέ ἔσωσε ὁ Θεός 

διά μέσου τῆς Παναγίας μας, τῆς ἁγίας Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς καί ἄλλων ἁγίων ἁπό βέβαιο 

θάνατο.  

Μέ τίς προσευχές σας διατηροῦμαι ἀκόμα στή ζωή.  

Εὐχαριστῶ τό Θεό πού μέ ἀξίωσε νά σᾶς γνωρίσω σεβαστέ μου Γέροντα, καί νά μάθω 

ἀπό τό παράδειγμα σας, ὅτι   ὁ ζυγός τοῦ Κυρίου εἶναι χρηστός καί τό φορτίο του ἐλαφρό , 

ὅταν ὑπάρχει ταπεινό φρόνημα πού καλλιεργεῖται μέσα στήν ὑπακοή, ἀγάπη μέ διάθεση 

ἐλεημοσύνης καί προσευχή.  

Τόν εὐχαριστῶ πού μέ ἀξίωσε νά γνωρίσω τήν ἀξιοσέβαστη κ. Μαρία Τσολάκη, ἕναν 

ὁμολογουμένος ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ πού μέ συνέδεσε μέ τούς νεοφανεῖς μάρτυρες, ὅπως καί 

ὅλη τήν ἀδελφότητα, μιά πού εἶναι τό κατεξοχήν πρόσωπο πού διακόνησε τήν ἱερή ὑπόθεση 

τῆς ἀποκάλυψης τῶν νεοφανῶν μαρτύρων.  

Τόν εὐχαριστῶ πού μέ ἀξίωσε νά γίνω μοναχός στήν εὐλογημένη ἀδελφότητα τῶν 

νεοφανῶν μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης Γρίβας, καί νά ζήσω τή μοναχική ζωή σέ 

ἕνα περιβάλλον μέ ἀδελφούς, ἀπό διαφορετικά μέρη καταγωγῆς, μέ τίς δικές του καταβολές ὁ 

καθένας, ἀλλά μέ ἕναν κοινό στόχο· τήν πραγμάτωση τῆς ἐν πνεύματι ἀδελφοσύνης καί τήν 

κατάκτηση τῆς Βασιλείας τῶν οὐρανῶν.  

Ζητῶ τίς προσευχές τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ, τίς δικές σας ἐπίσης Γέροντα, ὅλων τῶν 

πατέρων καί ἀδελφῶν τῆς ἱερᾶς Μονῆς ὅπου παροικοῦμε καί ὅλων ἐπίσης τῶν παρισταμένων 

στό ἱερό μυστήριο πού ἐπιτελεῖται, ὥστε ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ νά παραβλέψει καί νά συγχωρήση 

τίς ἀδυναμίες μου καί νά μέ στερεώσει στό νέο διακόνημα μου στήν ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, 

πρός δόξαν Θεοῦ.  
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Παρακαλῶ ὅλους ὅσους κατά καιρούς ἔθλιψα μέ τά λόγια μου καί τήν ἐν γένει 

συμπεριφορά μου νά μέ συγχωρήσουν καί νά εὐχηθοῦν νά μέ καταστήσει ὁ Θεός ἄξιο διάκονο 

τῆς ἐκκλησίας Του.  

Θέλω ἐπίσης νά εὐχαριστήσω τούς γονεῖς μου, τόν πατέρα μου, πού εἶναι στούς οὐρανούς 

καί πιστεύω αὐτή τήν  ρα νά μέ βλέπει καί νά χαίρεται, καί τήν μητέρα μου, πού μέ ἔφεραν 

στόν κόσμο καί ἐνδιαφέρθηκαν γιά τήν κατά κόσμο πρόοδο μου. Τούς εὐχαριστῶ πού θυσίασαν 

πράγματι τόν εαὐτό τους  

γιά νά βρῶ ἐγώ ἔτοιμα τά πρός τό ζεῖν καί νά μήν ἔχω βιοτικές μέριμνες τά πρώτα χρόνια 

τῆς ζωῆς μου.  

Εὐχαριστῶ τή μάνα μου, πού δίνοντας μου τό ὄνομα Παρασκευᾶς  ἐπειδή γεννήθηκα μέ 

θαῦμα τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς , μέ συνέδεσε μέσω τῆς προστάτιδας μου ἁγίας Παρασκευῆς μέ 

τόν οὐρανό καί μοῦ ἐξασφάλισε ἕναν ἰσχυρότατο προστάτη ἀπό τούς πρώτους μῆνες τῆς ζωῆς 

μου.  

Καλοῦμαι πλέον μέσα ἀπό τήν νέα μου θέση στόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας νά ἀκολουθήσω 

τό παράδειγμα καί τή ζωή τῶν ἁγίων διακόνων πού στό διάβα τῶν αἰώνων νοημάτισαν τήν 

πορεία τους ἐδῶ στή γῆ μέ τή διακονία τῆς Ἐκκλησίας μέσα ἀπό τόν πρῶτο βαθμό τῆς 

ἱεροσύνης, καί μέ τή ζωή τους ἔδειξαν ὅτι ἡ ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ νικᾶ τό θάνατο καί 

πορεύεται στήν αἰωνιότητα.  

Συγκρίνοντας τόν εαὐτό μου μέ αὐτούς τούς ἁγίους, βλέπω ὅτι ἀπέχω πολύ ἀπό τούς 

δικούς τους ἄθλους καί ἀγῶνες. Τούς παρακαλῶ νά μέ στηρίζουν στήν πίστη, στήν ἀγάπη, στήν 

ὑπομονή. Προεξάρχον τῆς χορείας ὁ πρωτομάρτυς καί ἀρχιδιάκονος Στέφανος, πού ὁμολόγησε 

τόν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν Θεόν ὀμότιμο μέ τόν Πατέρα ἐνώπιον τοῦ συνεδρίου τῶν 

Ἰουδαίων, μέ συνέπεια νά ὑποστεῖ μαρτυρικό θάνατο. Οἱ ὑπόλοιποι ἔξη διάκονοι, πού ὅπως 

μαρτυροῦν οἱ πράξεις τῶν Ἀποστόλων ἦσαν ἄνδρες πλήρεις Πνεύματος Ἁγίου κα  σοφίας.  

Τέλος, ὁ ἐκ τῶν προστατῶν τῆς ἀδελφότητας μας ἱεροδιάκονος  γιος Νικόλαος, 

πνευματικό παιδί τοῦ προεξάρχοντα προστάτη μας, ἱερομάρτυρος ἁγίου Ραφαήλ, ὁ ὁποῖος 

τελειοποίησε καί ἐπεσφράγισε τήν ὑπακοή πού ἔκανε στό Γέροντα του, ἀκολουθώντας τον στό 
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μαρτυρικό θάνατο. Θά εἶναι τά πρότυπα μου καί μέ τίς προσευχές ὅλων σας καί τή βοήθεια 

τοῦ Θεοῦ, εἴθε νά τούς μιμηθῶ.  

Καί τώρα πλέον μέσω τῶν δικῶν σας χειρῶν σεβαστέ μου Γέροντα, προσφέρομαι στόν 

Παντοδύναμον Θεόν. Ἄς ὀδηγήση τά βήματα τῆς ζωῆς μου στό δρόμο τῶν ἐντολῶν Του, ὥστε 

νά φτάσω μαζί μέ ὅλους τούς πνευματικούς ἀδελφούς μου στή βαθειά γνώση τοῦ Υἱοῦ Του, 

τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς τέλειον ἄνδρα, στό μέτρο τῆς πνευματικῆς ἡλικίας τοῦ 

Χριστοῦ.  Εφ. 4, 3 .  

 

*** 

Ἀντιφώνησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, ὁ καί Πνευματικός ἀμφοτέρων: 

 

Ἡ θεία Εὐχαριστία ὡς Ἐκκλησία-Σῶμα Χριστοῦ 

καί ἡ χειροτονία στό χάρισμα τῆς Ἱερωσύνης 

 

“…ἰλύν γάρ ἐκτινάξας ὄμματος νόου, 

ὁρᾷ τόν Ὄντα καί μυεῖται Πνεύματος γνῶσιν, 

γεραίρων ἐνθέοις τοῖς ἄσμασιν…” 

Τί λέει τό τροπάριο αὐτό ἀπό τίς Καταβασίες; Ἀναφέρεται στόν θεόπτη Μωυσῆ, 

τόν προφήτη πού ἀντίκρισε τήν θέα, τήν χάρη, τήν φωτοδότιδα λάμψη τοῦ Κυρίου 

τῆς δόξης στό Σινᾶ. Μέ μιάν προϋπόθεση ἀπό πλευρᾶς του. Ἀπέβαλε τήν λάσπη κάθε 

πάθους ἀπό τό νοῦ του, ἀπό τούς νοερούς ὀφθαλμούς τῆς ψυχῆς, καί ἔτσι 

ὑπακούοντας στή βουλή τοῦ Θεοῦ, εἶδε τόν Ὄντα, Αὐτόν πού εἶναι ὁ Ὤν, ὁ Θεός, ὁ 

Λόγος τοῦ Πατρός, καί ἔτσι μυήθηκε στήν γνώση τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 

καί ἔπειτα δοξολογοῦσε μέ ὠδές πνευματικές, μέ ὑμνωδίες ἔνθεες. Αὐτό εἶναι τό 

ἄθλημα τοῦ χαρίσματος τῆς ἱερωσύνης καί τοῦ χαρίσματος τῆς ἁγιωσύνης… 

Ἡ ἱερωσύνη εἶναι χάρισμα καί ἄθλημα. Αὐτό ἤρθαμε νά ζήσουμε σήμερα, 

συμμετέχοντες ὡς ἐκκλησιαστικό σῶμα. Μιά πολυετής διαδρομή δοκιμασίας τελικά 
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“ἐπιβραβεύεται” μέ μιά νέα δοκιμασία ἱερατικῆς διαδρομῆς, φιλανθρωπίας ἀπό τήν 

πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ἀνοικτῆς στήν φιλοτιμία τῶν χειροτονουμένων. Ἡ ἱερωσύνη εἶναι 

καί δώρημα καί ἀγώνισμα, ὅπως ὅλοι τό παραδεχόμαστε, πιστοί στήν ἁγιογραφική καί 

πατερική θεολογία. Εἴτε κληρικοί εἴτε λαϊκοί, στελέχη τῆς Ἐκκλησίας, 

ἀντιλαμβανόμαστε τό μέγεθος τοῦ θείου αὐτοῦ δώρου καί τῆς ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς 

διακονίας. Ἀντιλαμβανόμαστε καί τίς ἐξαιρετικές εὐαισθησίες ἀκεραιότητος καί 

πιστότητος πού συνεπάγεται ἡ ἐνάσκηση τοῦ χαρίσματος τῆς ἱερωσύνης, ἑνός 

χαρίσματος χωρίς τό ὁποῖο δέν γίνεται νά συγκροτηθεῖ ἡ Ἐκκλησία. Ὅλα τά ἱερά 

μυστήρια καί στό ἐπίκεντρό τους τό μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας τελεσιουργοῦνται 

διά τῶν χειροτονημένων ἱερέων, τῶν ἐντολοδόχων τοῦ οἰκείου Ἐπισκόπου.   Θεός 

συγκαταβαίνει “δυνάμει τῆς χειροτονίας” τήν ὁποία ἐνεργεῖ διά τῶν Ἐπισκόπων μέ τό 

 γιο Πνεῦμα, χάρη στό μυστήριο τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας, γιά χάρη τοῦ μυστηρίου τῆς 

Ἐκκλησίας… 

 

Α. Ἐκτός ἀπό τά προεόρτια τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καί τά Ἀναστάσιμα τῆς Κυριακῆς, 

σήμερα τιμᾶται καί ὁ  γιος Γρηγόριος ὁ Παλαμάς, πού ἔζησε μιά μαρτυρική 

ὁμολογιακή ζωή τόν  4
ο
 αἰώνα χάριν τῆς ὀρθοδοξίας! Μέ πολυετεῖς φυλακίσεις, μέ 

ἐπανειλημμένους ἀποδιωγμούς ἀπό τήν ἐπισκοπική του ἕδρα, μέ δωδεκάμηνη 

αἰχμαλωσία ἀπό τούς Ὀθωμανούς, μέ ἀσθένειες, δηλαδή μέ πολλές ταλαιπωρίες πού 

ἔκαναν τό χρυσάφι τῆς ἁγνῆς, τῆς ἁγίας, τῆς θεοπτικῆς ψυχῆς του νά φανεῖ πιό 

λαμπρό, θεοφώτεινο, θεοστόλιστο, θεοχαρίτωτο. 

Ὄχι μόνον παρών, ἀλλά καί μόνο μέ τό ὄνομά του θαυματουργοῦσε, ἀκόμη ὅταν 

εὑρισκόταν ἐν ζωῇ! Θεολόγησε μέ ἀκεραιότητα αὐτό πού ἔζησε παιδιόθεν καί ὡς 

ἀσκητής ἀπό τά    χρόνια του: ὅτι ὁ Τριαδικός Θεός εἶναι καί ἀμέθεκτος καί 

μεθεκτός, καί ἀόρατος καί ὁρατός· ὅτι μέ τήν ἄσκηση, τήν μετάνοια, τήν διαρκή 

ἀκοίμητη προσευχή, τήν καθαρότητα, τή θεία λατρεία ἀποκτοῦμε τό θεοδώρητο 

χάρισμα νά ζοῦμε καί νά βλέπουμε καί νά μετέχουμε στήν θεοποιό ἐνέργεια τῆς 

οὐσίας τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ὅσο μᾶς προσφέρεται, ὅσο μᾶς ἀποκαλύπτεται. 
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Σ᾽ αὐτήν τήν μετοχή μᾶς ὁδηγεῖ ἡ ἐκκλησιαστική ζωή καί λατρεία καί ἄσκηση. 

Ἐκεῖ  πρέπει νά  ἀποβλέπουμε. Ἐκεῖ μᾶς ὁδηγεῖ ἡ Ἐκκλησία, ὅπως τό παρακαλοῦμε, 

τό μαθαίνουμε, τό ζοῦμε μέ ὅλες τίς προσευχές τίς λειτουργικές καί ὅλων τῶν ἱερῶν 

μυστηρίων τίς δωρεές… 

 

Β. “Χριστιανός” θά πεῖ γίνομαι διαρκῶς βιωματικά καί δέχομαι χαρισματικῶς 

ἀναλογικά αὐτό πού ἔγινε ὁ Χριστός γιά μᾶς  γιά μένα, γιά σένα, γιά μᾶς !   Χριστός 

εἶναι ὁ ἐνανθρωπισμένος Θεός τῆς σωτηρίας μας. Ἐμεῖς πρέπει νά γίνουμε οἱ 

χριστοποιημένοι ἄνθρωποι τῆς σωτηρίας πού μᾶς ἔδωσε ὁ Χριστός τόσο ἄμεσα, μέ 

τήν ἐνανθρώπηση, τόν βίο, τήν σταύρωση, τήν ἀνάσταση, τήν ἀνάληψη, τήν 

πεντηκοστή. Αὐτό σημαίνει ἐκκλησιαστικότητα καί ἐκκλησιασμός.  

Ἐκκλησιαστικότητα ἀποκτοῦμε μέ τό βάπτισμα καί τό χρίσμα. Ἐκκλησιασμό 

ἐπιτελοῦμε καί ἀποκτοῦμε μέ τήν Κυριακάτικη θεία λειτουργία καί τήν θεία 

κοινωνία, μέ τό ἄναμμα τοῦ καντηλιοῦ στό σπίτι καί τήν προσευχή, μέ μιά ζωή 

σωφροσύνης, μέ μιά πρακτική ἀνθρωπιᾶς καί καλοσύνης γιά τό συνάνθρωπο… 

Ἄρα, κάθε τί ἐκκλησιαστικό εἶναι τό πιό δικό μας πράγμα. Κάθε τί 

ἐκκλησιαστικό μᾶς ἀφορᾶ. Σέ κάθε τί ἐκκλησιαστικό ἔχουμε λόγο καί εὐθύνη καί 

συμμετοχή καί φροντίδα. Ἡ σημερινή λειτουργία καί οἱ σημερινές χειροτονίες, ὅλα 

αὐτά μᾶς ἀγγίζουν καί μᾶς ἐνδιαφέρουν καί μᾶς χαροποιοῦν, εἶναι ἡ ζωή τῆς 

ἐκκλησιαστικότητας καί τοῦ ἐκκλησιασμοῦ μας. 

 

Γ. Αὐτό φαίνεται ὁλοκάθαρα στήν ἁγία Προσκομιδή καί στή θεία Λειτουργία. 

Στήν Προσκομιδή, τοποθετοῦμε τήν κεντρική μερίδα τοῦ Χριστοῦ ἀπό τό 

πρόσφορο στό κέντρο τοῦ δισκαρίου καί ὁλόγυρα τοποθετοῦμε τή μερίδα τῆς 

Παναγίας, τίς μερίδες τῶν Ἁγίων καί τίς μερίδες τῶν ζώντων καί τῶν κοιμηθέντων. 

Ὅλα αὐτά ρίπτονται στό  γιο Ποτήριο καί γίνονται τό ἕνα πραγματικό ἐκκλησιαστικό 

Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Οἱ πιστοί κοινωνᾶτε  ὅλοι μας κοινωνᾶμε  ἀπό τό ἄχραντο Σῶμα 

καί τό Αἷμα τοῦ Κυρίου, ἀλλά στό τέλος μετά τό “Δι᾽ εὐχῶν” ὁ λειτουργός 

μεταλαμβάνει τά πάντα, ἐκ μέρους ὅλων μας, δέν ἀφήνει τίποτε, ἀφοῦ ὅλα εἶναι 

διάβρεκτα ἀπό τό  γιο Αἷμα. 
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Αὐτό εἶναι ἡ Ἐκκλησία Θεοῦ ζῶντος, τό ἕνα ἑνιαῖο καί ἑνωμένο Σῶμα 

Χριστοῦ. Ὁ ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας θεολογεῖ ὅτι, ἄν κάποιος θέλει νά δεῖ τήν 

Ἐκκλησία ὡς Σῶμα Χριστοῦ, ὡς συμμετοχή στό Χριστό, θά φθάσει στό 

μυστήριο τῆς συμμετοχῆς στή θεία κοινωνία, στήν ἑνότητα μέ τό Σῶμα καί τό 

Αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Ἐκκλησία φανερώνεται κατ᾽ ἐξοχήν μέ τό μυστήριο  καί στό 

μυστήριο  τῆς θείας Λειτουργίας, ὅπως τά μέλη σέ σχέση μέ τήν καρδιά, ὅπως τά 

κλαδιά στό φυτό, ὅπως τά κλήματα στό ἀμπέλι. Ἔτσι οἱ πιστοί ζοῦν τή ζωή τοῦ 

Χριστοῦ ἀπό τό κοινωνούμενο θεῖο Αἷμα καί ἀπό τό θεῖο Σῶμα (Ἑρμηνεία θ.λειτουργίας, 

κεφ. 37-38). 

Ἡ αἰωνιότητα, ἡ βασιλεία τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὁ αἰώνιος παράδεισος, αὐτό 

εἶναι, εἶναι ἡ θεία λειτουργία, ὅπως τήν ἐξεικονίζει θεολογώντας ὁ  γιος Ἰωάννης ὁ 

εὐαγγελιστής στήν Ἀποκάλυψη. 

Οἱ χειροτονούμενοι σήμερα δικοί μας κληρικοί εἶναι δικοί μας ἄνθρωποι στό 

ἴδιο αὐτό Ἅγιο Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, γιά τό ὁποῖο μάλιστα ἔχουμε 

μιάν ἄμεση σχέση συμμετοχῆς, ἐφόσον εἴμεθα στή μία ἐδῶ Μητρόπολη. Εἴμαστε 

δικοί τους καί εἶναι δικοί μας. Ὅλοι μας ἀναφερόμεθα μαζί μέ ὅλους στό ἕνα καί 

ἑνιαῖο Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Αὐτό καλοῦνται νά διακονήσουν καί νά ὑπηρετήσουν δύο 

τέκνα μου πνευματικά, δύο δικοί μας ἄνθρωποι. 

 

Δ. Ὁ 56χρονος Λαρισαῖος π. Θεόκλητος εἶναι περί τά 27 χρόνια Διάκονος τῆς 

Μητροπόλεώς μας, ἱεροκήρυκας, ἀδελφός τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου 

καί Εἰρήνης Γρίβας, διάκονος τῆς Φιλανθρωπίας, τοῦ Ταμείου Ἀλληλοβοηθείας τῶν 

Κληρικῶν καί ἐπόπτης καί ὑπεύθυνος τοῦ Λογιστηρίου τῆς Μητροπόλεως. Ἐπί  7 

χρόνια διάκονος, ποτέ δέν διαμαρτυρήθηκε οὔτε παρακάλεσε  ἀμέσως εἴτε ἐμμέσως , 

ποτέ μά ποτέ, γιά νά τόν προαγάγω σέ ἱερέα, σέ τέλειο τελετουργό τοῦ μυστηρίου τῆς 

θείας Εὐχαριστίας, γιά τήν ὁποία μίλησα καί ἀνέλυσα τήν οὐσιώδη σημασία του στήν 

ἐκκλησιαστική ζωή. Ἤθελα νά πυρωθεῖ στήν ὑψικάμινο τῆς μαθητείας τῶν 

ἐνταλμάτων τῆς Ἐσταυρωμένης Ἀγάπης καί τοῦ θείου ζήλου, γιά νά μήν ψηθεῖ 

ἀργότερα, στήν ἄλλη τή ζωή, στήν ὑψικάμινο τοῦ πυρός, ὅπως θά ἔλεγε ὁ  γιος 

Ἰουστίνος φιλόσοφος καί μάρτυς. Πόσοι καί πόσοι νεότεροι ἀπό αὐτόν  καί στήν 
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ἡλικία καί στή χειροτονία, γνώριμοι καί σέ κεῖνον καί σέ μένα  εἶναι ἤδη Ἀρχιερεῖς! 

Ἄλλοι πάλι, περισσότεροι, ἐδῶ στήν Μητρόπολή μας  οἱ περισσότεροι σημερινοί 

κληρικοί μας , ἔγιναν ἤδη Ἱερεῖς, καί ἐκεῖνος γιά νά λειτουργεῖ σκύβει, γιά νά λάβει 

τήν ἱερατική εὐχή τους κατά τήν χαριτόδωρη τάξη τῆς Ἐκκλησίας.  

Πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Ἀθηνῶν. Καί βεβαίως, μαθητεύσας στήν θεολογία 

τῆς λειτουργικῆς ζωῆς, τῆς ὑπακοῆς στό ἐκκλησιαστικό μυστήριο… 

Ἄς τό εἰπῶ κι αὐτό· πέρασαν 4  χρόνια, ἀφότου ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ τόν 

καθοδήγησε πρώτη φορά στό ἐξομολογητήριο τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στόν 

Πυργετό  μέ προσελθόντες τότε ὅλους σχεδόν τούς μαθητές τοῦ γυμνασίου , ἐκ τῶν 

ὁποίων ὅμως ἐλεημόνως ἐκλήθη ἐκεῖνος πνευματικά γιά μιά 4 χρονη συμπαραμονή 

δι᾽ ὅλων τῶν ἀθλημάτων τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας μαρτυρικῆς πορείας! Δέν τοῦ 

καταλογίζω τούς ἀναπόδραστους ὑποβαθμούς τῆς ἀνθρώπινης ἀτέλειας, ἐκ 

παράλλήλου πρός τούς εὐλογημένους ἀναβαθμούς ἀπό τήν μέχρι τοῦδε διακονία του, 

τήν πιστότητά του, τό δύσκολο ἄθλημα τῆς ὑπακοῆς καί τῆς ὁλοπροθύμου θυσίας. 

Ναί, ἀγωνιζόταν νά γίνεται πιστός, τιμώντας τήν κλήση τῆς μαθητείας καί τό χάρισμα 

τῆς διακονίας. Μήπως δέν ἦταν προσφορά θυσίας ὅτι ὑπηρετοῦσε φιλοτίμως καί 

διακονοῦσε λειτουργικά γιά  6  χρόνια συνεχῶς τόν ὑπέργηρο καί ἀσθενοῦντα 

ἐφημέριο τῆς Πλατανιᾶς, τόν εὐσεβέστατο ἐξομολόγο, τόν εὐλαβέστατο λειτουργό, 

τόν π. Κωνσταντίνο Καρακασίδη! Δι᾽ ἐμέ ἦταν ἡ μεγαλύτερη προσφορά νά διακονεῖ 

ἕναν ἄριστο ἱερουργό τοῦ Εὐαγγελίου καί λειτουργό τῆς θείας χάριτος.  

Θά τοῦ ὑποδείξω νά θυμᾶται καί νά ξαναθυμᾶται τόν  γιο Ἰωάννη τό 

Χρυσόστομο, πού ἐπί χρόνια καί χρόνια μελετοῦσε καί μελετᾶ ὡς βάση γιά τά 

ἑσπερινά κηρύγματα σέ τρεῖς ἐνορίες. Γιά νά τόν θυμᾶται καί ὁ ἱερός Χρυσόστομος 

καί νά τόν εὐλογεῖ καί καθοδηγεῖ νοερά στήν τελείωση τῆς Ἱερωσύνης καί στόν 

ἁγιασμό διά τῆς Ἱερωσύνης, πάντοτε “Χριστῷ εὐαρέστως”. 

 

Ε. Ὁ 54χρονος π. Παντελεήμων ἐκ Γυθείου Μάνης εἶναι ἐπί 25 χρόνια 

Μοναχός, ἀδελφός τῆς ἴδιας Μονῆς τῶν νεοφανῶν Μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου 

καί Εἰρήνης, ἡγουμενοσύμβουλος, ἐπί  5 χρόνια καθημερινός διαβαστής σέ ὅλες τίς 
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ἱ. Ἀκολουθίες μέ ζῆλο Θεοῦ, μέ ἄλλα ἐπιπλέον διακονήματα στά ζῶα, στόν κῆπο τῆς 

μονῆς καί στό ἀμπέλι, ἐπιπλέον δέ  τό καί σπουδαιότερο  ὑπηρέτης καί διακονητής 

τοῦ πόνου τόσων καί τόσων προσκυνητῶν τῆς Μονῆς πού προσφεύγουν στή 

θαυματουργό χάρη τῶν μεγαλωνύμων αὐτῶν Νεοφανῶν Μαρτύρων. Τόν ἐγνώρισα κι 

ἐκεῖνον ἀπό τά χρόνια τῆς ἱερατικῆς μου διακονίας στήν Λάρισα, ὡς ἱεροκήρυξ καί 

πρωτοσύγκελλος. 

Ἦταν  8χρονος καί σπούδαζε στά ΤΕΙ Λαρίσης τεχνολογία γεωπονικῆς, ὅταν τόν 

“ἤγρευσε” κι αὐτόν ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ, τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, γιά νά σπουδάσει παρ᾽ ἡμῖν 

μιάν ἄλλη τέχνη, τήν τέχνη τῶν τεχνῶν καί τήν ἐπιστήμη τῶν ἐπιστημῶν, τήν λατρεία 

τοῦ ζῶντος Θεοῦ, τήν ἐκκλησιαστική διακονία τῶν ἀνθρώπων… 

Πτυχιοῦχος τῆς Ἀνωτέρας Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς καί τῆς Θεολογικῆς Ἀθηνῶν, 

μιά διαδοχική διαδρομή μαθητείας στήν θεολογική παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, στήν 

ἐπιστήμονα ἀποτύπωση τῆς θεολογικῆς ἐμπειρίας. Ὅμως, τό σπουδαιότερο προσόν 

τοῦ πρός χειροτονίαν μοναχοῦ Παντελεήμονος παραμένει ἡ προσήλωσή του στό 

πρόγραμμα τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, ἡ πιστότητά του στό μοναχικό πρόγραμμα, ἡ 

ἀκρίβεια καί ἡ πιστότητα τῆς ὑπακοῆς του. Ἐλεήθηκε νά ἀποτελεῖ ὑπόδειγμα στόν 

πνευματικό ἀγώνα, μιά διαρκή σταθερή σχοινοβασία. 

Οἱ ἱερές Ἀκολουθίες οἱ καθημερινές εἶναι τό τελειότερο βιβλίο γιά νά “ἐκκαίεται” 

ἡ καρδιά διαρκῶς στήν ὁλοτελή λατρεία τοῦ Θεοῦ, καί νά μαθητεύει ὁ ἄνθρωπος μέ 

διάθεση ταπεινόφρονος μετάνοιας διαρκῶς στό ἦθος τῆς Ἐκκλησίας, ἔναντι τοῦ 

ζῶντος Θεοῦ μας καί ἔναντι τῶν συνανθρώπων μας. 

 

στ'. Καί ἐδῶ, συνοψίζοντας, θά σταθῶ σέ δύο-τρεῖς λόγους τῆς ἐμπειρικῆς 

πατερικῆς διδαχῆς. 

Σήμερα τελέσαμε τήν θ. Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Θεολογώντας γιά 

τό  γιο Πνεῦμα στά πρῶτα κρίσιμα χρόνια, τό λέει ξεκάθαρα ὁ Μ. Βασίλειος:  Πῶς 

προσεγγίζουμε τό  γιο Πνεῦμα; Τοπικά; Ὄχι βεβαίως, διότι πῶς θά μπορούσαμε 

σωματικά νά πλησιάσουμε τόν Ἀσώματο; Τό  γιο Πνεῦμα τό προσεγγίζουμε μέ τόν 

ἀποχωρισμό ἀπό τά πάθη τά ἀλλοτριοῦντα τόν ἄνθρωπο, ὥστε νά γίνεται μακράν τοῦ 

Θεοῦ. Μέ τόν καθαρισμό τοῦ ὀφθαλμοῦ τοῦ νοός, τῆς ψυχῆς, τῆς καρδιᾶς, ἔρχεται τό 
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 γιο Πνεῦμα σάν ἥλιος καί δείχνει στόν ἄνθρωπο τήν εἰκόνα τοῦ ἀοράτου  (Περί Ἁγίου 

Πνεύματος, κεφάλαιον Θ΄, 23). 

Λοιπόν, ἀπαιτεῖται καθαρότητα νοός, καρδιᾶς, ψυχῆς ἀπό τά πάθη, γιά νά 

μένουμε σέ κοινωνία μέ τόν Θεό, μέ τήν χάρη Του, πού σήμερα προσφέρεται διά τῶν 

δύο μυστηρίων, τῆς θείας εὐχαριστίας στούς λειτουργημένους καί διά τῆς ἱερωσύνης 

σέ μένα τόν χειροτονοῦντα Ἐπίσκοπο καί στούς χειροτονουμένους  καί κατ᾽ 

ἐπέκτασιν εὐλογίας στούς προ-χειροτονημένους καί στούς ὑπηρετουμένους διά τῆς 

ἱερατείας . 

 

Ἔρχεται καί ὁ ἄλλος ἱερομύστης, ὁ ἱερός Χρυσόστομος, γιά νά ἐξηγήσει 

στούς δύο χειροτονουμένους καί σέ ὅλους μας τό μεγαλεῖο καί τό μεγάλο φόβο 

τοῦ χαρίσματος! 

 Ἡ ἱερωσύνη εἶναι ἡ πιό μεγάλη ἀπόδειξη τῆς ἀγάπης μας πρός τό Χριστό…  

[Περί Ἱερωσύνης, λόγος Β΄, α].  Εἶναι ἀνώτερη ἀπό ὅλες τίς ἄλλες ἀσκητικές ἤ καί τίς 

φιλάνθρωπες ὑπηρεσίες  καθώς τήν ἱερατεία καλοῦνται νά τήν ἀσκήσουν οἱ πιό 

ἀνώτεροι ἀπό ὅλο τό ἐκκλησιαστικό σῶμα! … Γι᾽ αὐτό καί ἡ ἱερωσύνη χρειάζεται 

μεγάλη καί θαυμαστή ψυχή…[Περί Ἱερωσύνης, λόγος Β΄, β-γ].  Ἡ ἱερωσύνη ἐπιτελεῖται πάνω 

στήν γῆ, ἀλλά σύμμφωνα μέ τήν τάξη τῶν ἐπουρανίων ἀγγέλων…   ἴδιος ὁ 

Παράκλητος διέταξε αὐτήν τήν πορεία, ἐνῶ ζοῦμε τόν σάρκινο αὐτό βίο, νά 

φανταζόμαστε ὅτι ἀσκοῦμε διακονία ἐπουράνια. Γι᾽ αὐτό καί πρέπει ὁ ἱερωμένος, 

ὡσάν νά βρίσκεται στούς ἴδιους τούς οὐρανούς ἀνάμεσα στούς ἀγγέλους, τόσο 

καθαρός νά εἶναι… Πόσο μεγάλο θαῦμα! Πόση φιλανθρωπία δείχνει ὁ Θεός! Ἐκεῖνος 

πού κάθεται στούς οὐρανούς μαζί μέ τόν Πατέρα, τήν ὥρα τῆς θ.λειτουργίας 

προσφέρει τόν ἴδιο τόν ἑαυτό Του νά Τόν ἀγκαλιάζουμε… Στέκει ὁ ἱερεύς καί δέν 

κατεβάζει φωτιά  σάν τόν προφήτη Ἠλία , ἀλλά τό  γιον Πνεῦμα… γιά νά 

καταστήσει λαμπρότερες τίς ψυχές… Ποιός μπορεῖ νά καταφρονήσει μιά τόσο φρικτή 

τελετή, ἐκτός ἄν εἶναι ὑπερβολικά μαινόμενος, μέ χαμένα τά λογικά του;…  [Περί 

Ἱερωσύνης, λόγος Γ΄, δ]. Ἡ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀξιώνει μιᾶς τέτοιας τιμῆς τούς 

ἱερεῖς, ὥστε κανένα ἀξίωμα νά μήν τούς ὑπολείπεται καί τίποτε ἀπό αὐτά πού 

ἐξυπηρετοῦν τήν σωτηρία μας νά εἶναι μεγαλύτερο ἀπό ἐκεῖνο τό ἀξίωμα!… [Περί 
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Ἱερωσύνης, λόγος Γ΄, ε]. Γι᾽ αὐτό καί πολλή φροντίδα πρέπει νά καταβάλλουμε οἱ πάντες, 

ἀρχιερεῖς καί ἱερεῖς, ὥστε νά κατοικεῖ στίς ψυχές μας πλουσίως ὁ λόγος τοῦ 

Χριστοῦ…[Περί Ἱερωσύνης, λόγος Γ΄, γ]. Ἡ ψυχή τοῦ ἱερέως πρέπει νά εἶναι καθαρότερη κι 

ἀπό τίς ἀκτίνες τοῦ φωτός, γιά νά μήν τόν ἀφήνει μόνο του τό Πνεῦμα τό  γιο, ἀλλά 

νά μπορεῖ νά λέει ὁ ἱερεύς “δέν ζῶ ἐγώ, ἀλλά ζεῖ μέσα μου ὁ Χριστός”…[Περί Ἱερωσύνης, 

λόγος Στ΄, α,].  Οἱ ἱερεῖς  χρειάζονται μεγαλύτερη ἀκεραιότητα ἀπό τούς 

μονάζοντες…[Περί Ἱερωσύνης, λόγος Στ΄, β]… . 

 

δοῦλοι τοῦ Χριστοῦ μας, 

εὐλογημένα παιδιά τοῦ Θεοῦ, 

διά βίου ἀθλητές στήν γνησιότητα τῆς κλήσεως, π. Θεόκλητε καί π. 

Παντελεήμων, ἀμφότεροι χρεωστεῖτε νά προσφέρετε στό Μοναστήρι καί στήν 

Μητρόπολη τόν ἑαυτό σας, ὅπως μέχρι τοῦδε καί ἀκόμη περισσότερο, 

αὐτοπροσφερόμενοι ὁλοτελῶς στόν Κύριο… 

Ἄραγε ἐσεῖς προτιμήσατε τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία; 

Ἤ ὁ Χριστός θέλησε καί σᾶς ἐσφράγισε γιά τήν ἐκκλησιαστική αὐτή 

ἰδιαίτερη ἀφιέρωση καί ἀποστολή; 

Μᾶλλον καί τά δύο ἰσχύουν. Διό καί δοξολογοῦμε καί εὐχαριστοῦμε τήν ἄπειρη 

μεγαλοσύνη καί εὐσπλαγχνία τοῦ Χριστοῦ μας. 

Καί Τόν παρακαλοῦμε ὅλοι μας καί θά συνεχίσουμε νά Τόν παρακαλοῦμε ὅλοι 

μας ἐδῶ οἱ παρόντες (ἀ οῦ εἴμεθα μία ἐκκλησιαστική οἰκογένεια), νά σᾶς κρατήσει 

ἀκέραιους στή θυσιαστική ἀποφασιστικότητα, ἀκέραιους στό ἦθος τοῦ καθημερινοῦ 

ἀγώνα τοῦ πνευματικοῦ, ἀκέραιους στήν βίωση καί στήν διακονία τοῦ Μυστηρίου 

τοῦ Χριστοῦ. 

  Κύριος ἡμῶν ᾽Ιησοῦς Χριστός εἴη μεθ᾽ ὑμῶν  καί μετά πάντων  νῦν καί ἀεί καί 

εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων .― 

 

 


