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Λόγος Ἐνθρονιστήριος
«Βλέπε τὴν Διακονίαν, ἣν παρέλαβες ἐν Κυρίῳ,

ἵνα αὐτὴν πληροῖς»
(Κολασ. δ΄ 17)

† Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ
Προέδρου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν Ἐνισταμένων

Σεβασμιώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς·
Σεβαστοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί·
Ὁσιώτατοι Μοναχοί, Γέροντες καὶ Γερόντισσες·
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές·
Ἀξιότιμοι Τοπικοί μας Ἄρχοντες·

Ôὴν ἱστορικὴ αὐτὴ στιγμή, εὑρισκόμενος ἐπὶ τῆς Καθέδ ρας 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, στὴν Ὁποία μὲ 

ἀνεβίβασε ἡ ἀγάπη καὶ ἡ ἐμπιστοσύνη τῶν σεπτῶν Μελῶν τῆς 
Ἱερᾶς Συνόδου μας, αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκη νὰ ἀρχίσω τὴν νέα 
καὶ ὑψηλοτάτη Διακονία μου μὲ μία δοξολογικὴ ἀναφορὰ πρὸς 
τὸν Κύριο καὶ Θεό μας, τὴν Ἁγία Τριάδα:

 «Δόξα τῷ Θεῷ, πάντων ἕνεκα»! «Δόξα τῷ 
Πατρί, καὶ τῷ Υἱῷ, καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι»! «Ἡ 
Ἐλπίς μου ὁ Πατήρ· Καταφυγή μου ὁ Υἱός· Σκέ-
πη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον· Τριὰς Ἁγία, δόξα 
Σοι»!...

* * *

 Ἐν συνεχείᾳ, θὰ ἤθελα νὰ εὐχαριστήσω τὸν 
Κύριό μου καὶ Θεό μου, διότι ἐπέβλεψε ἐπὶ τὴν 

ταπείνωσιν τοῦ δούλου Αὐτοῦ καὶ  ἀνέθεσε εἰς αὐτόν, διὰ μέσου 
τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας μας, τὴν ὑψίστη εὐθύνη μιᾶς τριπλῆς Δια-
κονίας.
 Κάθε Ἀρχιερεύς, ὡς γνωστόν, ἀλλὰ κατ᾿ ἐξοχὴν ὁ Πρῶτος τῆς 
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Συνόδου, ὡς Κεφαλή, καὶ Ἡγούμενος τρόπον 
τινά, στηρίζει τὴν Διακονία του στοὺς λόγους 
τοῦ Χριστοῦ μας: «Ἐγώ εἰμι ἡ Ὁδός, καὶ ἡ Ἀλή-
θεια, καὶ ἡ Ζωή» (Ἰωάν. ιδ΄ 6).
 Οἱ λόγοι αὐτοὶ παραπέμπουν στὸ Τριπλοῦν 
Ἀξίωμα τοῦ Κυρίου μας, ὁ Ὁποῖος ἔδρασε ὡς Βα-

σιλεύς, ὡς Προφήτης, καὶ ὡς Ἀρχιερεύς: ὡς Προφήτης, ἐδίδασκε 
τὸ Εὐαγγέλιο· ὡς Ἱερεύς, προσέφερε τὴν ὑπερφυᾶ καὶ φυσίζωον 
Θυσίαν Του· ὡς Βασιλεύς, ἐνίκησε καὶ συνέτριψε τὸ κράτος τοῦ 
θανάτου.
 Ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας, καὶ διὰ μέσου Αὐτῆς, ὁ Ἐπίσκοπος ἐνσαρ-
κώνει τὴν Βασιλική, τὴν Προφητική, καὶ τὴν Ἱερατικὴ δύναμι καὶ 
ἐξουσία, ὁπωσδήποτε πάντοτε στὰ λειτουργικὰ καὶ χαρισματικὰ 
ὅρια τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ ἀποκλειστικὰ μὲ τρόπο δι-
ακονικό.
 Ὁ Ἀρχιερεύς, ὡς Βασιλεύς, εἶναι ὁδηγὸς στὸ Ἐκκλησιαστικὸ 
Πολίτευμα (Ὁδός)· ὡς Προφήτης, εἶναι φορέας τῆς Δογματικῆς 
Ἀληθείας (Ἀλήθεια)· ὡς Ἱερεύς, εἶναι λειτουργὸς τοῦ Μυστηρίου 
τῆς Ἐκκλησίας, κέντρο τοῦ Ὁποίου εἶναι ἡ Θεία Εὐχαριστία, ἡ 
Θυσία, τὸ ἀποκορύφωμα αὐτὸ τῆς Λατρείας (Ζωή).
 Ὁ Ἀρχιερεύς, καὶ μάλιστα ὁ Μητροπολίτης καὶ Πρῶτος - Πρό-
εδρος, ὡς κατὰ χάριν Ὁδὸς - Ἀλήθεια - Ζωή, ἀσκεῖ τὴν Διακονία 
Του θυσιαστικά, χάριν τῆς σωτηρίας τοῦ λογικοῦ Ποιμνίου του· 
εὑρίσκεται ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ, συσταυρωμένος μὲ τὸν Σωτῆρα μας 
Χριστό· κατέρχεται ἀγαπητικὰ στὸν Ἅδη τοῦ Ἄλλου, ἐπ᾿ ἐλπίδι 
Ἀναστάσεως καὶ Ζωῆς Αἰωνίου.

* * *
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές·

 Γιατί ὅμως νὰ εὐχαριστήσω τὸν Χριστόν μας τώρα, ποὺ ἐπω-
μίζομαι ἕνα τόσο βαρὺ Διακόνημα;
 Ἡ ἀλήθεια εἶναι, ὅτι στὴν ἀρχή, καὶ μόνον ἡ σκέψις ἑνὸς τέ-
τοιου ἐνδεχομένου μὲ ἔθλιβε βαθύτατα· πολὺ περισσότερο, ὅταν 
τὸ ἐνδεχόμενον ἔγινε πλέον ἀπόφασις τῆς Ἱεραρχίας μας.
 Ἡ αἴσθησις τῆς πολυειδοῦς ἀδυναμίας μου προκαλοῦσε δειλία, 
καὶ θεωροῦσα ὡς ἀδιανόητον νὰ δεχθῶ καὶ νὰ ἀναλάβω μίαν 
τοιαύτην πολυ-δύναμον καὶ πολυ-υπεύθυνον Διακονίαν.
 Κάποια ὅμως στιγμή, ἕνα «φῶς» ἦλθε στὴν καρδιά μου: ἡ Δι-
δασκαλία τοῦ ἀειμνήστου Γέροντός μας, τοῦ Μητροπολίτου μας 
Κυπριανοῦ, περὶ Ὑπακοῆς.
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 Ἡ Ὑπακοὴ στὸν Γέροντα καὶ Ἡγούμενο, ὅπως εἶναι γνωστόν, 
καὶ μᾶς ἔχει διδάξει ἡ ταπεινή μας πεῖρα, εἶναι πηγὴ χαρᾶς γιὰ 
τὸν Ὑποτασσόμενο Μοναχό:
 • πρῶτον, διότι μέσῳ αὐτῆς θεραπεύεται ἡ ὕπαρξίς μας, ἀπα-
λάσσεται ἀπὸ τὴν ἀρρώστια τῆς φιλαυτίας καὶ τοῦ ἐγωϊσμοῦ·
 • δεύτερον, διότι αὐτὴ μᾶς μεταβάλλει σὲ «χέρια» τοῦ Θεοῦ, 
μὲ τὰ ὁποῖα Ἐκεῖνος, ὁ Κύριός μας, ἐπιτελεῖ τὸ ἔργο Του· καὶ
 • τρίτον, διότι αὐτὴ μᾶς δίδει τὴν χαρὰ νὰ Διακονοῦμε τὸν 
Ἄλλο, τὸν Ἀδελφό μας, τὸν Κόσμο, στὴν πορεία του πρὸς τὴν Βα-
σι λεία τοῦ Θεοῦ.

* * *
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές·

 Μὲ τὶς ταπεινὲς αὐτὲς σκέψεις· μὲ τὴν αἴσθησι αὐτὴ ἔναντι τῆς 
θεοσδότου Διακονίας μου, ὡς Μητροπολίτου καὶ Πρώτου - Προ-
έδρου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας· μὲ αἰσθήματα αὐτομεμψίας· μὲ 
συντριβὴ καὶ εὐχαριστία, ἀλλὰ καὶ μὲ Ἐλπίδα πρὸς τὸν Θεῖο Δο-
μήτορα τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀκούω τώρα μὲ προσοχή, μὲ πολὺ 
περισσότερη προσοχὴ ἀπὸ ὅ,τι στὸ παρελθόν, ἀλλὰ καὶ μὲ δέος, 
τὴν προτροπή Του: «Βλέπε τὴν Διακονίαν, ἣν παρέλαβες ἐν Κυ-
ρίῳ, ἵνα Αὐτὴν πληροῖς» (Κολασ. δ΄ 17).
 Πρόσεχε τὴν Διακονία, τὴν Ὁποία παρέλαβες μὲ θέλημα τοῦ 
Κυρίου, νὰ τὴν ἐκπληρώνης τέλεια!... Ἡ Διακονία αὐτὴ εἶναι 
ἐξόχως τιμητική, ἀλλὰ καὶ ἐξόχως βαρεῖα καὶ ὑπεύθυνος... Πρὸς 
ἐκπλήρωσίν Της ἀπαιτεῖται ἄγρυπνος προσοχή, ἀκούραστος 
προσ πάθεια, διαρκὴς προσευχή, ἐξ ὕψους δύναμις καὶ σοφία.

 Ἡ Διακονία αὐτὴ μὲ εἰσάγει σταδιακὰ στὸ 
Ὑπερῶο τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου, προκειμένου 
νὰ τελεσιουργήσω τὸ Μυστήριο τῆς Νίψεως τῶν 
ποδῶν τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ...
 Εἶναι πράγματι, ἐκ πρώτης ὄψεως, ἕνα πολὺ 
βαρὺ Διακόνημα, τὸ ὁποῖο προξενεῖ στὴν ἀρχὴ 
ἕναν δικαιολογημένο φόβο· τελικὰ ὅμως, ὑπερι-

σχύει ἡ χαρὰ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι, διότι ἐν τῷ νίπτειν τοὺς πόδας 
τῶν μαθητῶν, τοὺς πόδας τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ, πραγματώνεται ἡ 
ἐπισκοπικὴ ἰδιότητα...
 Τότε ἀκριβῶς, ὁ Ἐπίσκοπος γίνεται μιμητὴς Ἐκείνου, ὁ Ὁποῖος 
τὴν Μεγάλη Πέμπτη, στὴν διάρκεια τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου, ἔσκυ-
ψε - ἐγονάτισε καὶ ἔνιψε τοὺς πόδας τῶν Μαθητῶν Του... Καὶ μά-
λιστα ἄρχισε ἀπὸ τὸν Ἰούδα!...
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 Ἐκείνη τὴν στιγμή, ἀποκαλύφθηκαν στὴν πληρότητά τους ἡ 
Ἄκρα Ἀγάπη καὶ ἡ Ἄκρα Εὐγένεια τοῦ Κυρίου μας, ὁ Ὁποῖος ἔναν-
τι τοῦ ἀχάριστου μαθητοῦ Του μᾶς ἔδωσε τὸ αἰώνιο παράδειγμα 
τῆς Ἀνεξικακίας, τῆς Ταπεινώσεως καὶ τῆς γνήσιας Εὐγένειας...
 Καὶ μόνον διὰ μέσου τοῦ τρόπου αὐτοῦ ὑπάρχει ἐλπίδα ὁ Λαὸς τοῦ 
Θεοῦ, τὰ λογικὰ προβατάκια τοῦ Θεοῦ, νὰ γνωρίσουν τὴν Ὁδὸ - Ἀλή-
θεια - Ζωή, νὰ τοὺς ἀποκαλυφθῆ τὸ Φῶς τῆς Ἁγίας Τριάδος.
 Ἐὰν ὁ ἄνθρωπος δὲν συγκλονισθῆ καὶ δὲν συγκινηθῆ κατὰ τὴν 
λειτουργία τῆς νίψεως τῶν ποδῶν του ὑπὸ ἑνὸς Ποιμένος - Ἐπισκό-
που, αὐτὸς τότε εἶναι ἄξιος μιᾶς ἄλλης πορείας, ἡ ὁποία βεβαίως 
δὲν ὁδηγεῖ στὸ Φῶς, δὲν ὁδηγεῖ στὸ Ὑπερῶο τῆς Πεντηκοστῆς...

* * *
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές·

 Ζητῶ, ἐν κατακλεῖδι, τὴν συμπαράστασι ὅλων 
Σας· συμπαράστασι καὶ συμπόρευσι ἀγαπητικῆς 
προσευχῆς καὶ ἀλληλο-περιχωρήσεως· στὴν κατ᾿ 
ἐξοχὴν μάλιστα ὑπεύθυνη Διακονία τῆς Ἑνώσε-
ως, τῆς Ἑνότητος καὶ τῆς Ἐπανενώσεως τῶν Ὀρθο-
δόξων, ἐφ᾿ ὅσον ἡ διαίρεσις αὐτῶν ἀποτελεῖ μίαν 
ὄντως τραγωδίαν.

 Κατὰ τὴν κρίσιμη αὐτὴ ἱστορικὴ συγκυρία, ἡ Ἱερὰ Σύνοδός μας 
–ἐκφραζομένη κυρίως διὰ τοῦ Πρώτου - Προέδρου– ἔχει ἐπωμισθῆ 
ἕνα μεγάλο βάρος εὐθύνης, τὸ ὁποῖο εἶναι ἴσως τὸ μεγαλύτερο 
βάρος· νὰ λειτουργήσουμε τὸ Μυστήριο τῆς Ἑνότητος τῆς Ἑκκλη-
σίας, ἐφ᾿ ὅσον ἡ Ἑνότης εἶναι αὐτὸς οὗτος ὁ τρόπος ὑπάρξεως 
τῆς Ἐκκλησίας...
 Καὶ ὁ Ἐπίσκοπος καλεῖται νὰ λειτουργῆ τὸ Μυστήριο αὐτὸ καὶ νὰ 
ἀναλίσκεται ὑπὲρ αὐτοῦ, νὰ πάσχη, νὰ γονυπετῆ, νὰ σταυρώνεται...
 Καὶ τὸ βίωμά του αὐτό, βίωμα βαθειᾶς καὶ διαρκοῦς ταπει-
νώσεως, ἔχει ἕνα ἐσχατολογικὸ Ὅραμα: τὸ Ὅραμα ὄχι ἁπλῶς 
καὶ γενικῶς νὰ ἑνωθῆ ὁ Κόσμος –βεβαίως ἐν τῷ Θελήματι τοῦ 
Θεοῦ, ἐν τῇ Ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ, ἐν τῇ Ἀληθείᾳ τοῦ Θεοῦ– ἀλλὰ νὰ 
ἀποσοβηθοῦν τυχὸν τάσεις διαιρέσεων μέσα στὴν Ἐκκλησία, νὰ 
θεραπευθοῦν τυχὸν σχίσματα καὶ διαιρέσεις, τὰ ὁποῖα φθόνῳ τοῦ 
πονηροῦ πλήττουν τὸ Ἄχραντο Σῶμα τοῦ Κυρίου μας.
 Καὶ ἐνεργεῖ τοιουτοτρόπως ὁ Ἐπίσκοπος καὶ ἔχει αὐτὸ τὸ Ὅρα-
μα, διότι –ἐπαναλαμβάνω– ἡ Ἑνότης εἶναι αὐτὸς οὗτος ὁ τρό-
πος ὑπάρξεως τῆς Ἐκκλησίας.

* * *
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Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές·

 Μὲ τὶς ταπεινὲς αὐτὲς σκέψεις, ξεκίνησα ἀπὸ 
τὸ ἄβατον τῆς Μονῆς μας, γιὰ νὰ κατέλθω στὸν 
ἅγιο καὶ εὐλογημένο αὐτὸν Ναό, προ κειμένου νὰ 
ἀνέλθω στὴν Καθέδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, ἐπικαλούμενος τὴν εὐχὴ τοῦ 
πολυσεβάστου Γέροντός μας, τοῦ ἀειμνήστου Μη-
τροπολίτου μας Κυπριανοῦ· καὶ ἡ κάθοδός μου 
αὐτὴ –μὴ Σᾶς φανῆ παράξενο– ἔγινε μὲ χαρά!...

 Αὐτὴ ἡ χαρὰ δὲν ἦταν καὶ δὲν εἶναι ἡ χαρὰ τοῦ κόσμου, ἡ χαρὰ 
ἀπὸ τὴν ἐκπλήρωσι ἰδιοτελῶν φιλοδοξιῶν– μὴ γένοιτο!... Ἡ χαρά 
μου αὐτὴ εἶναι χάρισμα καὶ εὐλογία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ 
καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διότι παραδίδομαι στὴν Ὑπακοὴ τῆς 
Ἐκκλησίας καὶ ἀναλαμβάνω μίαν Ἐκκλησιαστικὴ Διακονία· διότι, 
ὡς Ἐπίσκοπος, ἔχω τὴν αἴσθησι ὅτι κατερχόμενος, ἤδη ἀναβαίνω, 
γιὰ νὰ εἰσέλθω στὸ Ὑπερῶο τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου, γιὰ νὰ γονυ-
πετήσω καὶ νὰ ἀφιερώσω τὸν ἑαυτό μου στὴν Νῖψι τῶν ποδῶν τοῦ 
Λαοῦ τοῦ Θεοῦ, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, 
δυνάμει δὲ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
 Προσεύχεσθε, παρακαλῶ, τὸ Ὅραμα αὐτὸ νὰ μὴ διαφύγη ποτὲ 
ἀπὸ τοὺς νοεροὺς ὀφθαλμούς μου, διότι τὴν στιγμὴ ποὺ θὰ λη-
σμονηθῆ τὸ Ὅραμα αὐτὸ ἤδη ὁ Ἐπίσκοπος ἔχει αὐτο-καταργηθῆ,  
δὲν ἔχει νόημα ὑπάρξεως μέσα στὴν Ἐκκλησία...

* * *

 «Ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡ Ἀγάπη τοῦ 
Θεοῦ καὶ Πατρός, καὶ ἡ Κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, εἴη μετὰ 
πάντων Ὑμῶν»!

† Ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανὸς

Φυλὴ Ἀττικῆς, 6η Ὀκτωβρίου 2013 ἐκ.ἡμ.
† Ἁγίου Ἀποστόλου Θωμᾶ, Σύναξις Εἰκόνος Θεοτόκου

«Ὦ Πανύμνητε Μῆτερ»


