
Σεβασμιώτατε,

Ἡ Ἱερωσύνη εἶναι μιὰ ἀφιέρωσι ὁλοκλήρου τοῦ ἀνθρώπου στὴν Ἐκκλησία.

Γίνεσαι ἱερέας μέσα στὴ θεία Λειτουργία. Ὁ γέροντάς σου δὲν σὲ
παραπέμπει στὴ δική του σύνεσι καὶ ἀρετή. Ἀλλὰ σὲ ὁδηγεῖ στὸ ἅγιο

Θυσιαστήριο, στὸ ὁποῖο ἔχει ἐμπιστοσύνη.

Εἰσέρχεσαι στὸ παραδοσιακὸ πρόγραμμα. Ἀσκεῖσαι, κουράζεσαι, νηστεύεις,

προσεύχεσαι, μελετᾶς. Ζῆς μέσα στὴν κοινωνία τῶν Ἁγίων, τῶν παλαιῶν

καὶ τῶν νέων.

Ὅλη ἡ ἄσκησι καὶ ὁ ἀγώνας δὲν ἔχει σκοπὸ νὰ πετύχης κάτι ἀνθρώπινο

καὶ σχετικό. Ἀλλὰ νὰ γίνη τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ στὴ ζωή σου.

Ὅσο περνᾶ ὁ καιρὸς ἔρχεται φῶς παρακλήσεως. Καταλαβαίνεις ὅτι

συμβαίνει κάτι μεγαλειῶδες ποὺ εἶναι θεϊκὸ δῶρο. Βρίσκεσαι στὸ
φυσιολογικό σου κλῖμα. Ἐγκεντρίζεται τὸ μπόλι τῆς ὑπάρξεώς σου στὴν

καλλιέλαιο. Ὅλα ἀλλάζουν, νοοῦνται ξένως. Ἀνοίγουν οἱ οὐρανοί. Ἀρχίζει

νέα ζωή.

Εἶπε ὁ Θεός στόν Μωϋσῆ στό ὄρος Σινᾶ, “ἐγώ εἶμι ὁ ὤν”. Τούτο νοεῖται

καί βιοῦται διαφορετικά μέσα στην καινή κτίσι τῆς Ἐκκλησίας.



“Ἐγώ εἶμι ὁ ὤν”. Τούτο σημαίνει ὅτι ἐγω εἶμαι ὁ Ὑπερ ὤν καί κατεβαίνω,

καινοῦμαι, σἐ πλησιάζω, γίνομαι ἕνα μέ σένα γιά νά σέ κάνω δικό μου, νά σέ

σώσω μέ τό νά σοῦ διδάξω τά ἀδίδαχτα.

Μή φοβᾶσαι λοιπόν τή δύναμί μου. Νά φοβᾶσαι τήν καλοσύνη καί τήν

ταπείνωσί μου. Νά φοβᾶσαι ὄχι ὅτι σέ ἀπειλῶ ἀλλά ὅτι σέ σέβομαι πιό

πολύ ἀπό ὅτι ἀξίζεις καί καταλαβαίνεις.

Αὐτό δέν εἶναι δικό σου κατόρθωμα, εἶναι δῶρο ἄνωθεν δοσμένο καί τό

διατηρεῖς ὅταν τό δίδης.

Ὁ Κύριος μάς καλεῖ στή χαρά τῆς Ἀναστάσεως. Καί γιά νά τό κάνει σάφες,

τό διατυπώνει θετικά διά τοῦ πάντες καί ἀρνητικά διά τοῦ μηδείς:

Πάντες εἰσέλθετε εἰς τήν χαράν τοῦ Κυρίου. Πάντες ἀπολαύσατε τοῦ
συμποσίου τῆς πίστεως.

Καί: Μηδείς ἐξέλθῃ πεινῶν. Μηδείς ὀδυρέσθω πταίσματα. Μηδείς

φοβείσθω θάνατον.

Ἀνέστη Χριστός καί νεκρός οὐδείς ἐπί μνήματος καί ἀρχίζει ἡ ἀέναος Θεία

Λειτουργία.

Σεβασμιώτατε

Σἀς παρακαλῶ ἔμενα τόν δύσηχο καί βραδύγλωσσο διά τῶν ἁγίων χειρῶν

Σας νά μέ καλύψει ὁ θείος γνόφος τῆς Θείας Χάριτος ὥστε νά καταστῶ
διάκονος τῶν μυστηρίων τοῦ Χριστοῦ ἀποφεύγοντας κάθε ἐγωισμό καί

κάθε ὑπεροψία δίδοντας τόν ἐαυτό μου στήν ἀγάπη τῶν ἀδελφῶν.

Τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Ἀμορίου κ. Νικηφόρον, τόν

Πανοσιολογιώτατο σεβαστό ἡμῶν Γέροντα Ἀρχιμανδρίτη Νικόλαο

Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς μετανοίας μας τοῦ Κουτλουμουσίου, τόν



Ἅγιο Πρωτοσύγκελο Ἀρχιμαδρίτη Ἰγνάτιο, τό ἱερόν Πρεσβυτέριον καί τόν

Γέροντα μου Ἀναστάσιο, τούς παρόντας καί ἀπόντας, παρακαλῶ να

εὐχονται δι ἐμέ ὥστε νά καταστῶ λειτουργός τούτου τοῦ μεγάλου καί

ἐπουρανίου μυστηρίου.

Προστάτας μου ἐπικαλοῦμαι ταύτην τήν ὥραν τόν Μεταμορφωθέντα

Κύριον καί Τόν παρακαλῶ νά μέ φωτίσει μέ τό φῶς τῆς θείας

Μεταμορφώσεώς Του, τήν Παναγίαν τήν Καρεώτισσα, τόν Τίμιο Πρόδρομο

καί Βαπτιστή Ἰωάννην, τούς Ἁγίους Τεσσαράκοντα Μεγαλομάρτυρας, τήν

Ἁγία Ὁσιομάρτυρα καί ἀθληφόρο Παρασκευή, τούς Ὁσίους Πατέρες

Γεώργιο, Γερβάσιο, Σιλουανό, τόν ῾Ὁσιο Πατέρα ἡμῶν Παΐσιο τόν

Ἀγιορείτη καί τόν Ὅσιο Διονύσιο τόν ἐν Ὀλύμπῳ.

Εὐχηθεῖτε τό ἔλεος τοῦ Κυρίου νά μέ καταδιώκει ὅλες τίς ἡμέρες τῆς

ζωῆς μου.

Ἰδού παραδίδομαι Σεβασμιώτατε εἰς χεῖρας Σας. Ἀμήν.


