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Σεβασμιώτατε Πάτερ και Δέσποτα,

Σεβαστοί πατέρες,

Ευλογημένε λαέ του Κυρίου

Αἱ γενεαὶ πᾶσαι, μακαρίζομέν σε, τὴν μόνην Θεοτόκον

Είναι αληθής ο λόγος της Παναγίας Μητέρας του Κυρίου μας, καθώς δύο χιλιάδες

χρόνια τώρα, η ιερή και ένδοξη μνήμη της συναθροίζει τους πιστούς να χαρούν πνευματικά

και με επικεφαλή την ίδια να ψάλουμε προς τον μονογενή Υιό της. Διότι, όπως μας λέει ο

άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, η Παναγία μόνο, ενώ βρίσκεται ανάμεσα στον Θεό και σε

ολόκληρο το ανθρώπινο γένος, τον μεν Θεό κατέστησε υιόν ανθρώπου, τους δε ανθρώπους

έκανε υιούς Θεού, ουρανώσασα τη γη και θεώσασα το γένος.

Χαίροις, λοιπόν, μετά Θεόν η θεός, τα δευτερεία της Τριάδος η έχουσα. Χαρά σε εσένα

γιατί αξιώθηκες να φέρεις στα σπλάχνα σου και να γίνεις μητέρα της ίδιας της Ζωής, ώστε να

φανερωθεί σε εμάς η απέραντη αγάπη του Θεού. Διότι τις μέρες αυτές που κάθε ανθρώπινο

σχέδιο βρίσκει τοίχο και προσκρούει σε ένα τόσο δα μικρόβιο, μόνο ένα γεγονός μοιάζει

σίγουρο όσο τίποτα άλλο‧ η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο και τη δημιουργία. Οὕτω γὰρ

ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων

εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ᾿ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον (Ιωάν. 3.16).

Αυτή η σταθερή μαρτυρία για την αγάπη του Θεού κατατίθεται μέσα στο βάθος της

δισχιλιόχρονης πορείας της Εκκλησίας, του σώματος του Χριστού, μαρτυρία Αγιοπνευματική

για την αγάπη του Χριστού, αυτόπτες μάρτυρες της οποίας γινόμαστε μέσα στην Εκκλησία.

Ψηλαφούμε και εμείς σαν τον Θωμά τα σημάδια στην λογχισμένη πλευρά και στα τρυπημένα

από τα καρφιά χέρια του Κυρίου και γινόμαστε μέτοχοι και κοινωνοί Θείων ακτίστων

ενεργειών.

Ο Χριστός θεμελίωσε την Εκκλησία, επί την πέτρα της πίστεως, θέτοντας το ίδιο του το

σώμα ως θεμέλιο λίθο της Εκκλησίας γι΄αυτό και πύλαι ἅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς. Έγινε

Μέγας Αρχιερέας εις τον αιώνα χαρίζοντάς μας το μυστήριο της ιερωσύνης ως αντίτυπο της

ουράνιας αγγελικής λειτουργίας. Και ενώ ο ιερέας πολιτεύεται στη γη, δανείζοντας τα χέρια

του στον Κύριο, αξιώνεται και χειρίζεται υποθέσεις ουράνιες, σχετιζόμενες με τη σωτηρία

του ανθρώπου. Διάκονος των μυστηρίων του Θεού. Εμείς εκτείνουμε την χείρα μας, αλλά ο

Κύριος είναι ο ευλογών και αγιάζων. Ανώτερος των Βασιλέων επί της γης και ανώτερος των

αγγέλων εν τοις ουρανοίς. Η ιερωσύνη είναι ευλογία και χάρισμα της άπειρης αγάπης του

Θεού στους ανθρώπους (ου γαρ εποιήσαμέν τι αγαθόν επί της γης) αλλά και θυσία και



σταυρός και ευθύνη μεγάλη καθώς σύμφωνα με τον ιερό Χρυσόστομο μπορεί να γίνει αιτία

να χαθεί η ψυχή μας.

Έχοντας αυτές τις σκέψεις στο μυαλό μου τις τελευταίες ημέρες ένοιωσα πολλές φορές

φόβο και τρόμο αλλά θαρρών εις το έλεος της ευσπλαχνίας του Κυρίου μας ως ο Δαυίδ

εβόησα∙ Κύριε προς σε κατέφυγον δίδαξον με του ποιείν το θέλημα σου, ότι συ εί ο Θεός μου.

Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία( Ψαλμ. 142΄) όπως πιστεύω ότι με

οδηγούσε όλο αυτό το διάστημα των δύο και πλέον χρόνων της διακονίας μου, χαρίζοντας

μας πλούσια χαρές και ευλογίες.

Συμμέτοχη και συγκοινωνός όλων αυτών των ευλογιών η Διακόνισσα μου, η Γεωργία, η

οποία στέκεται δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια και με στηρίζει υπομένοντας αγόγγυστα όλες

μου τις αδυναμίες, και ανατρέφει εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου τα παιδιά μας∙ τη Μαρία,

που γιορτάζει σήμερα και της εύχομαι ότι καλύτερο, τη Δόμνα και το Γεώργιο. Ο Θεός να

τους ευλογεί και να τους αγιάζει.

Ευχαριστίες σε όλους όσους με έχουν ωφελήσει, γονείς, αδελφούς, διδασκάλους. Να

ευχαριστήσω όλους τους πατέρες της Μητροπόλεως μας έναν-έναν και όλους μαζί για την

αγάπη που μου έδειξαν τα χρόνια της διακονίας μου. Ιδιαιτέρως τους πατέρες που είναι εδώ

σήμερα. Το φιλόχριστο λαό της Μητροπόλεώς μας. Τους πατέρες και τους ενορίτες των

Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Θεσσαλονίκη καθώς και τον Σεβασμιώτατο

μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ.κ Βαρνάβα για την αγάπη τους. Τον πατέρα

Σάββα από τη Σκήτη της Αγίας Άννας που είναι εδώ σήμερα και αξιωθήκαμε από κατά

σάρκα συγγενείς να γίνουμε αδελφοί και συλλειτουργοί. Τον πατέρα Διονύσιο στα

Πριγκηπόννησα. Τον πνευματικό μας πατέρα και οδηγό σε αυτή την πορεία π. Παΐσιο, που

μας στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια και μας οδηγεί στην αγάπη του Θεού.

Σεβασμιώτατε σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για την αμέριστη αγάπη και

εμπιστοσύνη που δείχνετε αυτά τα χρόνια στο πρόσωπό μου. Ήταν ένα διάστημα πλούσιο σε

χαρές και ευλογίες μεγάλες. Ο Θεός να σας ανταποδώσει πλούσιες τις ευλογίες Του όπως και

εσείς ευλογείτε πλούσια κατά το μέτρον της καρδιάς σας. Ένας λόγος μένει χαραγμένος στο

μυαλό μου και αυτό είναι που λάμβανα όλο αυτό το διάστημα. Η επιθυμία σας να σας

θυμόμαστε ως τον Δεσπότη τον Θεόκλητο τον καλό. Την ευχή σας.

Αίνον και ευχαριστία αναπέμπω προς τον Τριαδικό Θεό, στη Μητέρα του Κυρίου μας,

την Παναγία την Ρεβενικιώτισσα, τον Άγιο Πρωτομάρτυρα και Πρωτοδιάκονο Στέφανο και

προς όλους τους Αγίους.

Ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας.


