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ΧΕΙΡΟΤΟΝΗΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ 

Ἐκφωνηθείς κατά τήν Χειροτονίαν τοῦ   

Μητροπολίτου Σικάγου Ναθαναήλ 

εἰ ς τόν Ἱ ερόν Καθεδρικόν Ναόν τῆ ς Ἁγίας Τριάδος Νέας Ὑόρκης  

τήν 17ην Μαρτίου 2018 

 

Σεβασμιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Γέροντα Ἀμερικῆ ς κ. Δημήτριε, 

Σεβασμιώτατοι καί Θεοφιλέστατοι ἅ γιοι Ἀρχιερεῖ ς, 

Τίμιον πρεσβυτέριον καί ἐ ν Χριστῷ Διακονία, 

Ὁσιώτατοι μοναχοί καί μοναχές, 

Ἐντιμότατε κύριε Κωνσταντῖ νε Κούτρα, Γενικέ Πρόξενε τῆ ς Ἑλλάδος ἐ ν 

Νέᾳ  Ὑόρκῃ , καί λοιπά ἀ ξιότιμα μέλη τοῦ  Διπλωματικοῦ  Σώματος, 

Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες τῆ ς Ἁγίας τοῦ  Χριστοῦ  Μεγάλης Ἐκκλησίας, 

Ἀγαπητοί ἐ ν Χριστῷ ἀ δεφλοί καί φίλοι, 

 

Πρίν ἀπό εἴ κοσι περίπου χρόνια, ἕ νας νέος μαθητής τοῦ  Λυκείου, 

βλέποντας τόν πατέρα του νά ὑ ποφέρει ἀπό τήν ἐ πάρατη νόσο τοῦ  καρκίνου καί 

τελικῶς νά νικιέται ἀπ᾽  αὐ τήν, ἦ λθε ἀ ντιμέτωπος, γιά πρώτη φορά ἴ σως, μέ τό 

ὑ παρξιακό ἐ ρώτημα: «ποια εἶ ναι ἡ  θέση μου στόν κόσμο χωρίς τήν παρουσία 

τοῦ  πατέρα;». Ὁ νέος αὐ τός σφραγίστηκε ἀπό τήν τελευταία πράξη τοῦ  δράματος 

τοῦ  ἀ γαπημένου του προσώπου, πού ἦ ταν ἡ  ἐ πιθανάτιος ἐ ξομολόγηση καί ἡ  

Θεία Κοινωνία, συλλογιζόμενος ὅ τι, ἐ άν αὐ τός ἦ ταν ὁ  εὐ λογημένος τρόπος μέ 

τόν ὁ ποῖ ο ὁ  πατέρας του ἔ φυγε ἀπό αὐ τή τή ζωή, τότε αὐ τός θά ἔ πρεπε νά 

εἶ ναι καί ἐ κεῖ νος μέ τόν ὁ ποῖ ο ὁ  ἴ διος θά συνέχιζε τήν δική του πορεία γιά 

τήν ὑ πόλοιπή του ζωή.    

Κάπως ἔ τσι γνώρισε τό Χριστό. Ἡ ἐ πιτυχία τῆ ς ζωῆ ς του ἦ ταν ὅ τι, μέσα 

ἀπό τή θλίψη καί τόν πόνο, στράφηκε πρός τό Χριστό καί συνειδητοποίησε ὅ τι 

μόνο Αὐ τός  μπορεῖ  νά τοῦ  δώσει τήν ἀ γάπη πού τοῦ  λείπει. Αὐ τή ἡ  βαθιά καί 
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προσωπική σχέση πού δημιουργήθηκε μέ τό Θεό, μέσα ἀπό τόν πόνο καί τή 

δοκιμασία, ἀπεδείχθη ὅ τι ἦ ταν τελικά ἕ να κάλεσμα. Ἡ κλήση γιά τήν Ἱ ερωσύνη. 

Ὅταν ὁ  νέος αὐ τός εἰ σήχθη στό Κολλέγιο καί κατόπιν στή Θεολογική 

Σχολή, ἡ  κλήση αὐ τή θέρμαινε καί φώτιζε τήν καρδιά του σάν μιά ἥ ρεμη καί 

εἰ ρηνική φλόγα. Σταδιακά ἡ  φλόγα αὐ τή τῆ ς ἱ ερωσύνης ἐ παυξήθηκε και 

ἁπλώθηκε σέ ὅ λο του τό «εἶ ναι», μέ τή βοήθεια ἀ ρκετῶν ἀ νθρώπων, πού ὁ  καλός 

Θεός ἔ στειλε στήν πορεία του καί πού ὁ  καθένας ἀπό αὐ τούς, μέ τό δικό του 

τρόπο, βοήθησε στήν ὡρίμαση αὐ τῆ ς τῆ ς ἱ ερῆ ς κλήσεως. Ὁ νέος αὐ τός, πού 

κάποτε ὁ ραματιζόταν τόν τρόπο νά «εἰ σέλθῃ  εἰ ς τάς αὐ λάς τοῦ  Κυρίου», 

σήμερα εὑ ρίσκεται ἐ νώπιόν σας καί κλίνει τά γόνατα καί τόν αὐ χένα, γιά νά 

λάβει τό χάρισμα τῆ ς ἀ ρχιερωσύνης, ἀ ναφωνώντας γεμάτος ἐ σωτερική 

πληρότητα: «Δόξα ἐ ν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐ πί γῆ ς εἰ ρήνη ἐ ν ἀ νθρώποις 

εὐ δοκία». 

Αὐ τή τήν ἱ ερή στιγμή φέρνω στή σκέψη μου ὅ λους ἐ κείνους πού κάποτε 

μέ βοήθησαν, καί πού σήμερα εὑ ρίσκονται στήν αἰ ωνιότητα. Πρῶτο μνημονεύω 

τό μακαριστό πατέρα μου Βασίλειο, τοῦ  ὁ ποίου ὁ  θάνατος καί ἡ  ἀ λλαγή πού 

ἀ κολούθησε στή ζωή τῆ ς οἰ κογένειάς μας ἐ πηρέασαν μακροχρόνια τήν πορεία 

μου. Εἶ μαι σίγουρος ὅ τι σήμερα εὑ ρίσκεται νοερῶς ἀ νάμεσά μας καί χαίρεται 

μέ τή χαρά τῆ ς ἀ ρχιερατικῆ ς μου χειροτονίας. 

Φέρω στή σκέψη μου ἀ κόμη τίς πολλές πνευματικές δωρεές καί εὐ λογίες 

πού ἔ λαβα ἀπό τούς πατέρες τῆ ς Ἱ ερᾶ ς Μονῆ ς Ἁγίου Γεωργίου Ἐπανωσήφη, 

τῆ ς Μονῆ ς τῆ ς μετανοίας μου, καί ἐ κφράζω ἄπειρες εὐ χαριστίες στόν ἀ γαπητό 

μας Καθηγούμενο Βαρθολομαῖ ο καί σέ ὅ λους τούς πατέρες, ἐ νῶ μνημονεύω τούς 

τελευταίους Ἀρχιερεῖ ς τῆ ς Μονῆ ς μας, τούς ὁ ποίους ἀ ξιώθηκα νά γνωρίσω: τόν 

Ἁγίου Φραγκίσκου Ἀντώνιο, τόν Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Κύριλλο, τόν Πέτρας καί 

Χερρονήσου Νεκτάριο, τόν Ἱ εραπύτνης καί Σητείας Εὐ γένιο καί τόν Ὀλύμπου 

Ἄνθιμο. Μνημονεύοντας τούς κεκοιμημένους αὐ τούς Ἱ εράρχες, δέν μπορῶ νά 

μήν ἀ ναφερθῶ στόν μακαριστό Ἀμερικῆ ς Ἰ άκωβο, ὁ  ὁ ποῖ ος ἐ νέπνευσε ὅ λη 

τήν νεωτέρα Ἱ εραρχία τῆ ς Ἀμερικῆ ς καί διηκόνησε τήν τοπική μας Ἐκκλησία μέ 
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ὅ ραμα καί αὐ τοθυσία, στόν Μητροπολίτη Μελόης Φιλόθεο, τόν Ἱ εράρχη πού, ὡς 

γνήσιος πνευματικός πατέρας, χαιρόταν μέ τήν πρόοδο καί τήν προαγωγή τῶν 

νέων κληρικῶν, καί, βεβαίως, στόν μακαριστό προκάτοχό μου Μητροπολίτη 

Σικάγου Ἰ άκωβο, τόν εὐ αίσθητο καί ἀ ριστοκράτη Ἱ εράρχη, ὁ  ὁ ποῖ ος 

ἐ ργάστηκε θυσιαστικῶς γιά πολλά χρόνια, ἀφήνοντας σέ μᾶ ς τούς νεωτέρους μία 

Μητρόπολη ἀ ρτίως ὀ ργανωμένη καί συγκροτημένη, μέ ἀ ρκετές κοινότητες καί 

πεπαιδευμένους κληρικούς. Ἐπικαλούμενος τίς προσευχές καὶ  τίς πρεσβεῖ ες 

πρός τόν Κύριό μας ὅ λων αὐ τῶν τῶν  κεκοιμημένων πατέρων καί ἀ δελφῶν  γιά 

τήν ἀπαρχή τῆ ς νέας μου πορείας, ἀ ναφωνῶ: Εἴ η ἡ  μνήμη αὐ τῶν αἰ ωνία! 

Εὐ γνωμόνως ἐ νθυμοῦ μαι, ἐ πίσης, τήν κ. Γεωργία Νίκολας καί τόν 

σύζυγό της Δημήτριο, ὁ  ὁ ποῖ ος εὑ ρίσκεται σήμερα κοντά μας. Αὐ τοί, ὄ χι μόνο 

ἀ νέλαβαν προθύμως τό οἰ κονομικό βάρος τῶν σπουδῶν μου στή Θεολογική 

Σχολή ἀ λλά καί συνεχῶς μοῦ  ὑ πενθύμιζαν τήν ἀ νάγκη νά ὑ πηρετοῦ με τήν 

Ἐκκλησία μέ ἀ ξιοπρέπεια καί γνησιότητα. 

Θεωρῶ, ὅ μως, ἐ πιτακτική και βαθέως καρδιακή τήν ἀ νάγκη νά 

ἀ ναφερθῶ καί σέ ὅ λους αὐ τούς πού σήμερα εὑ ρίσκονται ἀ νάμεσά μας, σ᾽  

αὐ τούς οἱ  ὁ ποῖ οι προσευχήθηκαν γιά μένα καί μέ βοήθησαν νά φτάσω στήν 

εὐ λογημένη στιγμή τῆ ς σημερινῆ ς προσωπικῆ ς μου Πεντηκοστῆ ς. 

Πρωτίστως καί μέ ἄπειρη εὐ γνωμοσύνη εὐ χαριστῶ τούς Ἀρχιερεῖ ς τῆ ς 

Ἁγίας καί Ἱ ερᾶ ς Συνόδου τοῦ  Οἰ κουμενικοῦ  μας Πατριαρχείου, οἱ  ὁ ποῖ οι μέ 

ἐ μπιστεύθηκαν καί μέ τίμησαν μέ τήν ἀ ρχιερατική τους ἀ γάπη, ἀ ναδεικνύοντάς 

με διά τῆ ς τιμίας ψήφου τους Μητροπολίτη μιᾶ ς νευραλγικῆ ς Μητροπόλεως τῆ ς 

Ἱ ερᾶ ς Ἀρχιεπισκοπῆ ς Ἀμερικῆ ς, ἐ νῶ ἐ κφράζω καί τήν καρδιακή μου 

εὐ χαριστία πρός τούς ψηφίσαντάς με γιά τό τριπρόσωπο ἁ γίους Ἀρχιερεῖ ς τῆ ς 

Ἐπαρχιακῆ ς μας Συνόδου. Εἶ ναι ἀ νεξιχνίαστες οἱ  βουλές τοῦ  Θεοῦ . Ἐκεῖ  πού 

φαίνεται ὅ τι ὅ λα εἶ ναι ἀποτέλεσμα ἀ νθρωπίνων διεργασιῶν, τελικῶς ὅ λοι 

ἐ κπλησσόμεθα, διότι διαπιστώνουμε ὅ τι ὁ  Θεός κατευθύνει τήν Ἐκκλησία Του 

καί ὅ τι Αὐ τός ἔ χει τόν πρῶτο καί τόν τελευταῖ ο λόγο. Γιά μένα ἀ νοίγει σήμερα 

μιά νέα σελίδα, στήν ὁ ποία ἀ ναγνωρίζω ὅ τι θά πρέπει νά δώσω προσοχή, μεταξύ 
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τῶν ἄ λλων, καί στήν ἰ διότητά μου ὡς Συνοδικοῦ  Συμπαρέδρου στήν Ἱ ερά 

Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆ ς Ἀμερικῆ ς. Ἐπιθυμῶ νά διαβεβαιώσω τούς Ἀρχιερεῖ ς μας 

ὅ τι θά ἐ ργαστῶ μόνο γιά τήν ἑ νότητα καί τήν εἰ ρήνη τῆ ς Ἐκκλησίας μας καί 

ὅ τι θά σέβομαι τήν πεῖ ρα τῶν παλαιοτέρων καί θά ἐ μπνέομαι ἀπό τό 

ἐ κκλησιαστικό παράδειγμά τους. 

Ἰ διαιτέρως ἐ πιθυμῶ νά εὐ χαριστήσω τόν Σεβ. Μητροπολίτη Βοστώνης κ. 

Μεθόδιο, ὑ πό τήν πατρική προστασία τοῦ  ὁ ποίου ὑ πηρέτησα γιά τρία χρόνια ὡς 

διάκονος, ἀποκτώντας ἀπό τό παράδειγμά του τήν χαρά τῆ ς λειτουργικῆ ς ζωῆ ς. 

Παράλληλα, εὐ χαριστῶ ἐ γκαρδίως καί ὅ λους τούς ἁ γίους Ἀρχιερεῖ ς τῆ ς 

Συνελεύσεως τῶν Κανονικῶν Ἐπισκόπων ἐ ν ΗΠΑ γιά τήν ἄ ριστη συνεργασία 

πού εἴ χαμε κατά τό διάστημα τῆ ς διακονίας μου στή Γραμματεία τοῦ  Σεβ. 

Προέδρου, ἐ νῶ ξεχωριστά καί ἰ διαίτερα εὐ χαριστῶ τούς Ἱ εράρχες πού 

ἔ σπευσαν νά συμμετάσχουν σήμερα στήν ἀ ρχιερατική μου χειροτονία καί νά 

μοιραστοῦ ν τή χαρά μου. 

Σεβασμιώτατε καί σεπτέ Γέροντα Ἀμερικῆ ς κ. Δημήτριε, 

Μέ πολύ σεβασμό καί ἄπειρη εὐ γνωμοσύνη σᾶ ς εὐ χαριστῶ γιά τίς πολλές 

εὐ καιρίες πού μου δώσατε νά διακονήσω τήν Ἐκκλησία μας μέσα ἀπό ἐ πιτελικές 

θέσεις, οἱ  ὁ ποῖ ες μέ ἀ νέδειξαν καί μοῦ  χάρισαν ἐ κκλησιαστική πεῖ ρα. Εἶ μαι 

ἰ διαιτέρως εὐ γνώμων πού μέ χειροτονήσατε διάκονο καί πρεσβύτερο καί πού 

σήμερα θά λάβω τήν χάρη τῆ ς ἀ ρχιερωσύνης ἀπό τά τίμια χέρια σας. Προσβλέπω 

στήν ἀ γαθή συνεργασία μας, ἡ  ὁ ποία θά ἀποβλέπει, ἀ σφαλῶς, στήν προαγωγή 

τῶν συμφερόντων τῆ ς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, καί στήν ἀ γάπη σας, ἡ  ὁ ποία 

ἐ μπράκτως θά καθοδηγεῖ  τίς ἀποφάσεις μας, γιά τό καλό καί τή σωτηρία τῶν 

ἀ νθρώπων. Θεωρῶ μάλιστα ὅ τι πολλά θά διδαχθῶ ἀ κόμη ἀπό ἐ σᾶ ς, κατά τό 

ὑ πόλοιπο τῆ ς συνεργασία μας μέ τή νέα μου ἰ διότητα. Σᾶ ς εὐ χαριστῶ γιά μία 

ἀ κόμη φορά γιά ὅ λα, εὐ χόμενος ὁ  Θεός νά σᾶ ς χαρίζει «κατά τήν καρδίαν σας 

καί τά πρός σωτηρίαν αἰ τήματα», ἐ νῶ στό πρόσωπό σας εὐ χαριστῶ ὅ λους τούς 

κληρικούς καί μοναχούς τῆ ς Ἱ ερᾶ ς Ἀρχιεπισκοπῆ ς Ἀμερικῆ ς καθώς καί τό 

προσωπικό, γιά τή συνεργασία κατά τό διάστημα τῆ ς ἐ δῶ διακονίας μου. 
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Εὐ χαριστῶ τήν ἀ γαπημένη μου μητέρα Εἰ ρήνη, τῆ ς ὁ ποίας ὁ  συνεχής 

καί ἀφοσιωμένος ἀ γώνας γιά τήν ἀ νατροφή μας βασιζόταν στήν πίστη της στό 

Χριστό καί στήν ἀ γάπη της πρός τήν Ἐκκλησία. Μαζί μέ τή μητέρα μου 

εὐ χαριστῶ τίς ἀ δελφές μου Ἀναστασία καί Κωνσταντῖ να, καθώς καί τίς 

οἰ κογένειές τους, διότι στάθηκαν δίπλα μου σέ ὅ λες τίς ἀποφάσεις τῆ ς ζωῆ ς μου. 

Εὐ χαριστῶ, παράλληλα, καί ὅ λους τούς κατά σάρκα καί πνεῦ μα συγγενεῖ ς μου, 

τούς διδασκάλους μου καθ᾽  ὅ λα τά χρόνια τῶν σπουδῶν μου, τούς ἀ νθρώπους 

καί τούς ἱ ερεῖ ς τῆ ς ἐ νορίας Ζωοδόχου Πηγῆ ς Bronx, ὅ που μεγάλωσα, τούς 

φίλους καί μαθητές μου καί ὅ λους τούς σήμερον παριστάμενους καί 

προσευχομένους γιά τήν ἐ λαχιστότητά μου, κυρίως αὐ τούς πού ταξίδεψαν ἀπό 

τό Σικάγο, ἀφήνοντας τίς πολλές τους ὑ ποχρεώσεις, γιά νά δώσουν σήμερα ἕ να 

δυναμικό καί εὐ λογημένο «παρών». 

Ὁ Ἅγιος Ἰ ωάννης ὁ  Σιναΐτης μᾶ ς διδάσκει ὅ τι κάθε ἄ τομο πρέπει νά 

ἐ πιλέγει προσεκτικά τόν πνευματικό του πατέρα, ὅ πως ἀ κριβῶς ἐ πιλέγει τόν 

καλύτερο ἰ ατρό. Εἶ μαι εὐ γνώμων στό Θεό, διότι ὁ δήγησε τά βήματά μου στόν 

καλό πνευματικό μου πατέρα, τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Χριστουπόλεως κ. 

Μακάριο. Ὁ Θεοφιλέστατος μέ καθοδήγησε πνευματικά, ὄ χι τόσο μέ τά λόγια του, 

ὅ σο μέ τήν ἄ νευ ὅ ρων ἀ γάπη του, τήν ἀπαράμιλλη εὐ γένειά του καί τό ζωνταντό 

παράδειγμά του. Βοήθησε τήν πνευματική καί ἐ κκλησιαστική μου ζωή, διότι 

καθηύθυνε μέ τό δικό του τρόπο τή μέριμνα τῆ ς καρδιᾶ ς μου στήν καθημερινή 

ἀ ναζήτηση τοῦ  Χριστοῦ . Υἱ ϊκῶς τόν εὐ χαριστῶ γιά ὅ λα καί γιά τήν ἐ δῶ 

ἐ πιστηρικτική του παρουσία, εὐ χόμενος νά ἔ χει ὅ λα τά καλά τοῦ  Θεοῦ  στή ζωή 

του καί στή θεοφιλῆ  διακονία του. 

Πάνω ἀπό ὅ λους καί ἀπό ὅ λα ἐ πιθυμῶ νά εὐ χαριστήσω «κατά τήν 

εὔ σημον ταύτην ἡ μέραν καί ὥραν» τήν Α.Θ.Π. τόν Οἰ κουμενικό μας Πατριάρχη 

κ.κ. Βαρθολομαῖ ο, τόν κοινό πατέρα ὅ λων μας. Ὁ Παναγιώτατος εἶ ναι ὁ  πρῶτος 

Ἱ εράρχης τῆ ς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί, ὡς ἐ κ τούτου, εἶ ναι ὁ  πρῶτος πού 

πρεσβεύει καί ἀ γωνιᾶ  γιά ὅ λους μας. Δοκιμάζει καθημερινά τόν πόνο τοῦ  

σταυροῦ , γι᾽  αὐ τό καί ἔ χει τό μοναδικό προνόμιο νά μᾶ ς ὁ δηγεῖ  στή χαρά τῆ ς 
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Ἀναστάσεως. Ἰ διαιτέρως καί υἱ ϊκῶς τόν εὐ γνωμονῶ, διότι ἀπό τήν πρώτη 

στιγμή ὁ ραματίστηκε τήν ἀ ρχιερατική μου προαγωγή καί μέ θεώρησε ἄ ξιο καί 

ἱ κανό γιά τή Μητροπολιτική ἔ παλξη τοῦ  Σικάγου. Τόν εὐ χαριστῶ γιά τήν 

ἔ μπρακτη ἀ γάπη πού ἔ δειξε πρός τό πρόσωπό μου,  ἤ δη ἀπό τά φοιτητικά μου 

χρόνια. Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖ ος εἶ ναι ὁ  πρῶτος, ἀ νάμεσα σέ πολλούς 

ἀ νθρώπους, πού μέ δίδαξε τί σημαίνει νά εἶ ναι κάποιος πατέρας. Ἀπό σήμερα, 

ὡς συγκαταλεγόμενος στήν Ἱ εραρχία τοῦ  Οἰ κουμενικοῦ  Θρόνου, θά 

προσπαθήσω μέ ὅ λες μου τίς δυνάμεις νά γίνομαι συγκυρηναῖ ος τοῦ  

Πατριάρχου μας καί καλός πρέσβης γιά τήν Ἁγία τοῦ  Χριστοῦ  Μεγάλη καί 

μαρτυρική Ἐκκλκησία τῆ ς Κωνσταντινουπόλεως. Μέ ὅ λη τήν δύναμη τῆ ς ψυχῆ ς 

μου καί μέ ἄπειρη εὐ γνωμοσύνη πρός τό σεπτό πρόσωπό του ἀ ναφωνῶ: 

Βαρθολομαίου τοῦ  Παναγιωτάτου καί Οἰ κουμενικοῦ  Πατριάρχου πολλά τά 

ἔ τη. 

Σεβασμιώτατοι καί Θεοφιλέστατοι ἅ γιοι Ἀρχιερεῖ ς, 

Ἡ Ἁγία Γραφή μᾶ ς διδάσκει ὅ τι ἡ  πατρότητα συνδέεται ἄμεσα μέ τήν 

ἀ γάπη. Αὐ τό ἀ ναδεικνύεται κυρίως ἀπό τήν ἀ γάπη τοῦ  Θεοῦ  Πατρός, ὁ  

ὁ ποῖ ος «οὕ τω ἠ γάπησεν τὸ ν κόσμον, ὥστε τὸ ν υἱ ὸ ν αὐ τοῦ  τὸ ν μονογενῆ  

ἔ δωκεν, ἵ να πᾶ ς ὁ  πιστεύων εἰ ς αὐ τὸ ν μὴ  ἀπόληται, ἀ λλ᾿  ἔ χῃ  ζωὴ ν 

αἰ ώνιον» (Ἰ ωάν. 3, 16). Καί ὁ  Υἱ ός, πού ὑ πακούει στό θέλημα τοῦ  Πατρός, 

μοιράζεται αὐ τή τήν ἀ γάπη καί μᾶ ς δίνει τό μέγα Του ἔ λεος. Καί τό Ἅγιο 

Πνεῦ μα, πού ἐ κπορεύεται ἀπό τόν ἀ γαπῶντα Πατέρα, ἐ πιχέει στίς καρδιές μας 

τήν ἀ γαπῶσα χάρη Του, ἔ τσι ὥστε οἱ  νεκροί νά μποροῦ ν νά ζήσουν καί πάλι. 

Στά τελευταῖ α δεκαπέντε χρόνια τῆ ς ἱ ερατικῆ ς μου διακονίας ἔ χω 

ἀποκληθεῖ  ἄπειρες φορές «πατέρας», ὅ πως, βέβαια, καί ὅ λοι οἱ  κληρικοί. Καί 

ἐ νῶ εὔ κολα καί ἀ ρκετά γρήγορα συνήθισα στό ἄ κουσμα αὐ τοῦ  τοῦ  τίτλου, 

χρειάστηκαν χρόνια γιά νά κατανοήσω καί νά ἐ κτιμήσω τό βαθύτερο νόημά του. 

Ἀλλά εἶ μαι εὐ γνώμων στό Θεό, πού μοῦ  ἔ δωσε τήν εὐ λογία νά ὑ πηρετήσω ὡς 

πατέρας πολλῶν ἀ νθρώπων, ἰ διαιτέρως τῶν πιστῶν χριστιανῶν τῶν κοινοτήτων 

τοῦ  Εὐ αγγελισμοῦ  τῆ ς Θεοτόκου στή Νέα Ὑόρκη καί τῆ ς Ἀναστάσεως τοῦ  
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Χριστοῦ  στο Brookville, καθώς καί τοῦ  Καθεδρικοῦ  Ἱ εροῦ  Ναοῦ  τῶν Ἁγίων 

Κωνσταντίνου καί Ἑλένης στό Brooklyn. Εἶ μαι ἐ σωτερικά πεπεισμένος ὅ τι τό 

πέρασμά μου ἀπό αὐ τές τίς εὐ λογημένες κοινότητες μέ προετοίμασε, γιά νά 

ἀ ναλάβω τήν ποιμαντική καί διοικητική διακονία τοῦ  εὐ αγοῦ ς κλήρου καί τοῦ  

εὐ σεβοῦ ς λαοῦ  τῆ ς Ἱ ερᾶ ς Μητροπόλεως Σικάγου. Πρόκειται γιά ἕ να ποίμνιο 

πολύ εὐ λογημένο, γιά τό ὁ ποῖ ο αἰ σθάνομαι ἤ δη μεγάλη ὑ περηφάνεια καί 

ὁ μολογῶ ὅ τι δέν βλέπω τήν ὥρα καί τή στιγμή πού θά βρεθῶ στήν ἕ δρα τῆ ς 

Μητροπόλεώς μου, γιά νά τούς ἀ γκαλιάσω ὅ λους καί νά τούς πῶ ὅ τι τούς ἀ γαπῶ 

καί ὅ τι εἶ μαι ἕ τοιμος νά ἀ ναλώσω τήν ὑ παρξή μου γι᾽  αὐ τούς. 

Εἶ ναι πράγματι θαυμάσιο γεγονός ἡ  ἐ πίδραση πού ἔ χει ἡ  ἀ γάπη στόν 

κόσμο. Ἡ ἀ γάπη ἑ νώνει τό παρελθόν μέ τό παρόν καί μᾶ ς προετοιμάζει γιά τό 

μέλλον, δηλαδή γιά τά ἔ σχατα,  ὅ που θά ἀποκτήσουμε τήν ἐ μπειρία τῆ ς 

κοινωνίας μέ τήν ἄπειρη θεία ἀ γάπη. Ἡ ἀ γάπη εὑ ρίσκεται στόν πυρῆ να τῆ ς 

μικρότερης ἰ διαιτερότητας καί, παρά ταῦ τα, εἶ ναι αὐ τή πού ἑ νώνει ὅ λη τή 

δημιουργία σέ μιά δοξολογική πραγματικότητα. Καί ἐ νῶ τά ἀ νθρώπινα ὄ ντα, 

πολύ συχνά, λόγῳ τῆ ς πτωτικῆ ς καταστάσεως στήν ὁ ποία βρίσκονται, 

μεταποιοῦ ν τήν ἀ γάπη σέ μιά ἀ νταλλαγή ἀ γαθῶν καί ὑ πηρεσιῶν, ἡ  θεϊκή 

ἀ γάπη δέν ὑ ποχωρεῖ  καί δέν αλλοιώνεται ποτέ, γιατί ὁ  προσωπικός Τριαδικός 

Θεός εἶ ναι ἡ  ἴ δια ἡ  πηγή τῆ ς ἀ γάπης. Αὐ τό πού λείπει ἀπό τή ζωή μας εἶ ναι 

ἡ  αὐ θεντική θεία ἀ γάπη. Ὅταν ἀ ληθινά ἀ γαποῦ με το Θεό, τότε ἀ γαποῦ με καί 

ὁ  ἕ νας τόν ἄ λλο, μετέχουμε στή χαρά καί τήν ἐ πιτυχία ἀ λλά καί στή λύπη καί 

τήν ἀποτυχία τοῦ  πλησίον, εἴ μαστε οἱ  «χαίροντες μετά χαιρόντων καί κλαίοντες 

μετά κλαιόντων», κατά τή ρήση τοῦ  Ἀποστόλου τῶν ἐ θνῶν. Ὅταν ἀ γαποῦ με 

ἀ ληθινά τούς ἄ λλους, δέν ἐ πιμένουμε νά μένουν κοντά μας, ἀ λλά, ὅ πως ὁ  

πατέρας στήν παραβολή τοῦ  Ἀσώτου, σεβόμαστε τήν ἐ λευθερία τους καί τούς 

ἐ πιτρέπουμε νά φύγουν μακριά μας. Καί ἄ ν ὁ  Θεός τῆ ς ἀ γάπης σέβεται τήν 

ἐ λευθερία μας σέ τέτοιο βαθμό, ὥστε νά μᾶ ς ἐ πιτρέπει ἀ κόμη καί νά Τόν 

ἀ ρνηθοῦ με, τότε ποτέ δέν μᾶ ς ἀ ναγκάζει νά ἐ πιστρέψουμε σ᾽  Αὐ τόν ἀπό φόβο 

ἤ  μέ τήν ὑ πόσχεση τῆ ς ἀ νταμοιβῆ ς.  



 8 

Ὁ Ἅγιος Ἐφραίμ ὁ  Σῦ ρος μέ τόν πιό προφανῆ  τρόπο μᾶ ς διδάσκει πώς ἡ  

ἀπομάκρυνσή μας ἀπό τήν ἀ γάπη καταστρέφει τήν ἀ λήθεια. Καλεῖ  τούς 

ἀ νθρώπους νά ἀ νακαλύψουν τό δέντρο τῆ ς ζωῆ ς, πού εἶ ναι ἡ  ἀ γάπη τοῦ  Θεοῦ , 

καί νά στρέψουν τά μάτια τους σ᾽  αὐ τό. Σημειώνει χαρακτηριστικά: «Μέχρι νά 

βροῦ με τήν ἀ γάπη, ὁ  κόπος μας δαπανᾶ ται στή γῆ  τῶν ἀ κανθῶν: ἀ νάμεσα στίς 

ἀ κάνθες σπέρνουμε καί θερίζουμε, ἀ κόμη κι ἄ ν ὁ  σπόρος μας εἶ ναι ὁ  σπόρος 

τῆ ς δικαιοσύνης. Εἴ μαστε τραυματισμένοι συνεχῶς καί ἑ πομένως, ὅ σο κι ἄ ν 

καθιστοῦ με τούς ἑ αυτούς μας δίκαιους, ζοῦ με μέ τόν ἰ δρῶτα τοῦ  μετώπου μας. 

Ἀλλά μόλις βροῦ με ἀ γάπη, μετέχουμε στόν ἐ πουράνιο ἄ ρτο, τρεφόμενοι χωρίς 

κόπο καί ἀ γωνία. Τό πρόσωπο πού ἔ χει βρεῖ  ἀ γάπη, γεύεται τό Χριστό συνεχῶς 

καί ἔ τσι γίνεται ἀ θάνατος». Μέχρι νά ἀ νακαλύψουμε τήν ἀ γάπη, ὅ λοι μας, καί 

ἰ διαιτέρως οἱ  κληρικοί, θά αἰ σθανόμαστε συνεχῶς τήν ἀ νάγκη νά ἐ πιτύχουμε. 

Θά τονίζουμε πάντα τήν ποσότητα τῶν ἐ πιτευγμάτων μας καί ποτέ δέν θά 

ἐ πικεντρωθοῦ με στήν ποιότητα τῆ ς διακονίας μας. Θά ψάχνουμε τό προσωπικό 

ὄ φελος καί θά ἀ ρνούμαστε νά δώσουμε σ᾽  ἐ κείνους πού ἔ χουν ἀ νάγκη. 

Ἰ στάμενος ἐ νώπιον τοῦ  Θεοῦ , Τόν δοξολογῶ καί Τόν εὐ χαριστῶ μέ ὅ λη 

μου τήν ὕ παρξη γιά τή μέγιστη δωρεά τῆ ς Ἀρχιερωσύνης καί γιά τήν εὐ λογημένη 

Μητρόπολη τοῦ  Σικάγου, πού ἡ  χάρις Του μοῦ  ἐ μπιστεύθηκε. Ὅλα αὐ τά πού 

συμβαίνουν τόν τελευταῖ ο καιρό, μέ ἀποκορύφωμα τή σημερινή ἀ ρχιερατική 

χειροτονία, τά θεωρῶ δείγματα τῆ ς μεγάλης ἀ γάπης καί εὐ εργεσίας Του στή ζωή 

μου. Θά ἐ πιδιώξω νά ἐ ναποθέσω τή μέριμνά μου στό Θεό μας, πού εἶ ναι ὁ  Θεός 

τῆ ς ἀ γάπης, πού δημιουργεῖ  τά πάντα, διδάσκει τήν ἀ ληθινή σοφία, ἀποτρέπει 

καί διορθώνει λάθη, θεραπεύει πληγές, αὐ τοθυσιάζεται καί μᾶ ς σώζει ἐ ξ αἰ τίας 

αὐ τοῦ  πού ὁ  ίδιος εἶ ναι. 

Καθώς προετοιμάζομαι νά εἰ σέλθω «εἰ ς τά Ἅγια τῶν Ἁγίων» γιά τρίτη 

φορά, προσεύχομαι νά ἀ γαπῶ κατά τή διάρκεια ὅ λης τῆ ς ἀ ρχιερατικῆ ς μου 

πορείας καί παρακαλῶ τό Θεό νά μέ καταστήσει πρόσωπο μεγαλύτερης 

εὐ αισθησίας, νά φωτίσει τήν καρδιά μου μέ τή λάμψη τῆ ς θεϊκῆ ς Του φλόγας, νά 



 9 

βοηθήσει ὅ λη μου τή ζωή, ὥστε νά γίνει πηγή ἀ γάπης γιά ὅ λους τούς ἀ νθρώπους 

καί, κυρίως, γιά τόν κλῆ ρο καί τό λαό τῆ ς κληρωθείσης μοι Μητροπόλεως. 

Ζητῶ ἀπό τό Θεό νά μέ στηρίξει καί νά καθοδηγεῖ  τά λόγια μου, τίς 

πράξεις μου καί τίς σκέψεις μου. Στρέφομαι πρός Αὐ τόν καί ζητῶ ταπεινά τό 

ἔ λεός Του. Καί, ὅ πως γεύτηκα τήν πατρική Του ἀ γάπη ὡς διάκονος καί 

πρεσβύτερος, ἔ τσι νά συνεχίζω νά λαμβάνω τήν ἀ γάπη Του οὕ τως ὥστε νά 

ἀ ναλίσκομαι γιά ὅ λους τούς ἀ νθρώπους, μέ τό φωτισμό καί τόν ἐ πιστηριγμό τοῦ  

Παναγίου Πνεύματος, τίς πρσβεῖ ες τῆ ς ὑ περευλογημένης Θεοτόκου καί 

ἀ ειπαρθένου Μαρίας, τοῦ  Ὁσίου Ἀλεξίου τοῦ  ἀ νθρώπου τοῦ  Θεοῦ  καί πάντων 

τῶν Ἁγίων. Ἀμήν.   

 

 

 

 

 


