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Προσφώνηση στοὺς Νεωκόρους τῶν Ἱ. Ναῶν τῆς Ἀρχιεπι-

σκοπῆς Ἀθηνῶν, κατὰ τὴ διάρκεια γεύματος ποὺ παρέθεσε 

πρὸς τιμήν τους ἡ «Χριστιανικὴ Ἀλλυλεγγύη» στὴν Ἱ. Μονὴ 

Πεντέλης, τὴν Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 1987, γιὰ τὴν συμβολή 

τους στὸν Ἔρανο τῆς Ἀγάπης καὶ στὶς ἄλλες φιλανθρωπικές 

ἐκδηλώσεις. 

 

 



Ἀγαπητοί μου, 

 Σᾶς μεταφέρω ἐν πρώτοις τὶς ἐγκάρδιες εὐχὲς καὶ εὐ-

λογίες τοῦ Μακαριωτάτου Πατρὸς καὶ Ποιμενάρχου μας κ.κ. 

Σεραφείμ, καὶ – ἐν τῷ προσώπῳ Του – τὸν χαιρετισμὸ ἀγά-

πης καὶ τιμῆς κλήρου καὶ λαοῦ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀ-

θηνῶν. Κι αὐτὸς ὁ χαιρετισμὸς ἀπὸ μέρους ὅλης τῆς τοπικῆς 

Ἐκκλησίας δὲν εἶναι κάτι τὸ τυπικὸ ἢ ρητορικὸ (ἰδίως σή-

μερα, ποὺ τὰ λόγια ἔχασαν τὴν ἀξία τους)· ἀλλὰ εἶναι ὀφει-

λόμενος φόρος τιμῆς πρὸς ὅλους σας μαζὶ καὶ πρὸς τὸν κα-

θένα σας ὀνομαστικά. Μετὰ τὸν ἱερὸ Κλῆρο ἀποτελεῖτε τὰ 

πλέον γνωστὰ μέλη τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, τὰ πιὸ γνω-

στὰ πρόσωπα στὶς ἐκκλησίες μας, ποὺ οἱ ἐκκλησιαζόμενοι 

καὶ οἱ ἐνορίτες σᾶς γνωρίζουν μὲ τὰ μικρά σας ὀνόματα. Εἶ-

σθε ἀπὸ τὰ πιὸ ἀπαραίτητα καὶ σημαντικά στελέχη τῶν Ἐνο-

ριῶν μας. Γι’ αὐτὸ καὶ σᾶς ἐξομολογοῦμαι τὴν ἰδιαίτερη 

προσωπική μου χαρά, ποὺ βρίσκομαι ἀνάμεσά σας, γιὰ νὰ 

σᾶς διαβιβάσω τὶς εὐχαριστίες καὶ τὴν βαθειὰ ἐκτίμηση τοῦ 

πληρώματος τῆς Ἀθηναϊκῆς Ἐκκλησίας.  

 Ἔστω κι ἂν μὲ τοὺς περισσοτέρους δὲν ἔχω μιὰ προ-

σωπικὴ γνωριμία, ὅμως αὐτὴν μου τὴν προσφώνηση τὴν ἀ-

πευθύνω προσωπικὰ στὸν καθένα. Γιατὶ δὲν εἶσθε ἁπλῶς 

μέλη ἑνὸς ὑπαλληλικοῦ κλάδου, ἀλλὰ μέλη τοῦ Σώματος 

τῆς Ἐκκλησίας, παιδιά της, πιστοὶ καὶ ἀφοσιωμένοι διάκονοι 

τῆς λατρευτικῆς ζωῆς Της. Καὶ εἶναι πρὸς τιμήν σας τὸ ὅτι ὑ-

πηρετεῖτε μὲ εὐσυνειδησία τὴν εὐρυθμία τοῦ Ναοῦ καὶ ὅ-

σων τελοῦνται μέσα σ’ αὐτόν. 

* * * 

 Ἐξυπηρετεῖτε βεβαίως μιὰ λειτουργικὴ ἀνάγκη· κά-

ποιος θὰ ἔπρεπε νὰ κάνει κι αὐτὴν τὴν δουλειά. Ὅμως, ἡ 

Πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἀνάμεσα σὲ ἑκατομμύρια «κάποιους», 

διάλεξε ἐσᾶς προσωπικὰ καὶ σᾶς ἔδωσε αὐτὸ τὸ προνόμιο. 



Γνωρίζω ὅτι κουράζεσθε καὶ ὅτι οἱ ἡμέρες καὶ οἱ ὧρες ἀνα-

παύσεώς σας εἶναι ὀλιγότερες ἀπὸ τὰ ἄλλα ἐπαγγέλματα. 

Μιλώντας λοιπὸν γιὰ προνόμιο, δὲν ἀγνοῶ τὸν κόπο σας· 

θέλω μόνο νὰ σᾶς τονίσω ὅτι εἶναι πολὺ σημαντικὸ ποὺ 

προσφέρετε τὸν κόπο σας καὶ τὸν τίμιο ἱδρώτα σας μέσα 

στὴν Ἐκκλησία, στὸν κατεξοχὴν ἱερὸ χῶρο, ποὺ εὐωδιάζει 

ἀπὸ τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ, τῆς Παναγίας καὶ τῶν Ἁγίων. 

Μὴν βλέπετε λοιπὸν τὸν κόπο σας μόνο σὰν δουλειά· δεῖτε 

τον πρωτίστως σὰν προσφορὰ ἀγάπης, λατρείας καὶ ἀφοσι-

ώσεως στὸν Χριστὸ καὶ στὴν Ἐκκλησία. Ἐργασθῆτε μὲ κα-

θαρὴ καρδιά, καλὴ πρόθεση καὶ συνέπεια, ὄχι γιὰ νὰ σᾶς 

δοῦν οἱ Ἐπίτροποι ἢ ὁ κόσμος, ἀλλὰ λατρεύοντας μ’ αὐτὸν 

τὸν τρόπο τὸν Κύριό μας. 

 Νὰ σᾶς προβληματίζει πάντοτε ἡ περίπτωση τῶν συγ-

χρόνων τοῦ Νῶε, τῶν ἐργατῶν ποὺ κατασκεύαζαν γιὰ πάρα 

πολλὰ ἔτη τὴν κιβωτό, ἀλλ’ ὅμως δὲν σώθηκαν, γιατί δὲν 

πίστεψαν στὸν Νῶε καὶ δὲν εἰσῆλθαν μαζί του σ’ αὐτήν. Ἐρ-

γαζόμενοι κι ἐσεῖς στὴν Ἐκκλησία, νὰ παρακινεῖτε τὸν ἑαυτό 

σας ὥστε νὰ ζήσει τὴν ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας, νὰ ἀναπνέει ἀπὸ 

τὴν λατρεία της, νὰ εἰσέλθει στὸ δικό της ἁγιοπνευματικὸ 

κλίμα· νὰ μὴ μείνει δέσμιος τῆς κοσμικῆς νοοτροπίας. 

 Γι’ αὐτὸ ἄλλωστε καθημερινὰ ἡ Ἐκκλησία παρακαλεῖ ἐ-

κτενῶς τὸν Θεὸ γιὰ σᾶς ποὺ κοπιάζετε μέσα στὸν Ναό. 

* * * 

 Μὴ συγχέετε τὶς δικές μας ἀδυναμίες μὲ τὴν ἁγιότητα 

τῆς Ἐκκλησίας. Μὴν παρασύρεσθε ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη 

πλευρὰ καὶ λησμονεῖτε τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι τὸ 

Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Εἶσθε πλησιέστερα στὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ 

διαπιστώνετε κάποτε τὴν ἀνθρώπινη ἀσθένεια καὶ ἀτέλεια. 

Μὴν ἐπαναπαυθῆτε, ὥστε ἐξαιτίας της νὰ προσπαθεῖτε νὰ 

δικαιολογήσετε κάποια δική σας ἀδυναμία καὶ ἀσυνέπεια. 



Φροντίστε νὰ εὐαρεστεῖτε στὸν καρδιογνώστη Θεό, ὅπως ὁ 

προφήτης Σαμουὴλ ποὺ διακονοῦσε ἀπὸ μικρὸς στὸ Ναὸ 

τοῦ Σολομῶντος δίπλα στὸν ἱερέα Ἠλεί, παρόλο ποὺ τὰ παι-

διὰ τοῦ ἱερέως εἶχαν ἀνάρμοστη ἀπέναντι τοῦ Θεοῦ δια-

γωγή. Ἐκεῖνος ὅμως μὲ τὸ νὰ εἶναι καθαρὸς καὶ πιστὸς στὸν 

Θεὸ ἀξιώθηκε νὰ δεχθῆ τὸ χάρισμα τῆς προφητείας. Ἡ Ἁγία 

Γραφὴ μᾶς δίνει κι ἄλλη μιὰ λεπτομέρεια ποὺ δείχνει τὸν 

ἄρτιο χαρακτήρα τοῦ Σαμουήλ: ἐνῶ ὁ Θεὸς τὸν πληροφό-

ρησε γιὰ τὴν κακότητα τῶν παιδιῶν τοῦ ἱερέα, γιὰ τὴν τιμω-

ρία τους καὶ γιὰ τὴν δικὴ του μελλοντικὴ ἀνάδειξη στὴ θέση 

τοῦ Ἠλεί, ἐκεῖνος δὲν ὑψηλοφρόνησε καὶ δὲν κατέκρινε τὸν 

ἱερέα, ἀλλὰ συνέχισε τὴν διακονία του κάτω ἀπὸ τὴν ἐπί-

βλεψη τοῦ Ἠλεί, ὥσπου ὁ Θεὸς ἐκπλήρωσε ὅσα τοῦ εἶχε ἀ-

ποκαλύψει. 

 Στὶς μέρες μας, ὅπου χάθηκε ἡ ἐμπιστοσύνη πρὸς τὸν 

Θεὸ κι ὅλα θέλουμε νὰ τὰ ρυθμίζουμε ἐμεῖς, δὲν εἶναι δύ-

σκολο γιὰ σᾶς ποὺ ζῆτε τόσο κοντὰ στοὺς κληρικοὺς νὰ τοὺς 

κατακρίνετε, νὰ τοὺς σχολιάζετε, νὰ τοὺς μειώσετε στὴ συ-

νείδησή σας καὶ ἴσως καὶ στὸ περιβάλλον σας. Διδαχθῆτε 

ἀπὸ τὰ σφάλματα, ἀλλὰ μὴν ταυτίσετε τὸν ἄνθρωπο μὲ τὰ 

ἔργα του. Βοηθῆστε κι ἐσεῖς τοὺς κληρικοὺς μὲ τὸν τρόπο 

σας. Δεῖτε καὶ ἐκείνους καὶ τὸν ἑαυτό σας κάτω ἀπὸ τὸ 

βλέμμα τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἐπιτελέσατε τὴν διακονία σας στὸν 

Ναὸ μὲ τὴν βεβαιότητα ὅτι διακονεῖτε ὄχι κάποιους ἐργοδό-

τες γιὰ νὰ σᾶς πληρώσουν, ἀλλὰ τὴν Ἐκκλησία σὰν παιδιά 

της. 

* * * 

 Γι’ αὐτὸ χρειάζεται φόβος Θεοῦ, εὐλάβεια, σεμνοπρε-

πὴς ἀμφίεση μὲ τὸ ράσο, ὄχι φωνὲς καὶ ταραχὴ τὴν ὥρα τῆς 

Λατρείας... Τὴν Ἁγία Τράπεζα καὶ τὰ ἱερὰ νὰ μὴν τὰ ἀγγίζετε. 

Εἶναι ὑπόθεση τοῦ ἱερέως καὶ τοῦ διακόνου. Δὲν ἐπιτρέπε-

ται νὰ τὴν πιάνουν οἱ λαϊκοί· ὄχι γιατὶ εἶναι «μολυσμένοι», 



ἀλλὰ γιατὶ μόνον στὸν χειροτονημένο (κληρικὸ) μὲ φόβο καὶ 

τρόμο ἐπιτρέπεται νὰ τακτοποιεῖ τὰ ἱερότερα ἀντικείμενα 

τοῦ Ναοῦ. Προσοχή, μὴν ἐξοικειώνεσθε μὲ τὰ Ἱερὰ καὶ τὰ Ὅ-

σια, γιὰ νὰ ἔχετε τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ σὲ σᾶς καὶ στὸ σπι-

τικό σας. Στὴν Παλαιά Διαθήκη ἀναφέρεται ὅτι, κάποτε ποὺ 

μεταφερόταν ἡ κιβωτὸς τῆς Διαθήκης μὲ ἅμαξα ζώων, κιν-

δύνευσε νὰ πέσει καὶ προσέτρεξαν νὰ τὴν στηρίξουν δύο Ἰσ-

ραηλίτες ποὺ δὲν ἦταν ἱερεῖς ἢ λευΐτες. Αὐτοστιγμεὶ καὶ οἱ 

δύο ἐξέπνευσαν. Ἔτσι κι ἐσεῖς νὰ διατηρεῖτε μέσα σας τὸν 

σεβασμὸ ποὺ ἔχει ὁ κάθε ἄλλος λαϊκὸς ποὺ ἐκκλησιάζεται. 

 Ἀδελφοί μου,  

σᾶς κούρασα λιγάκι, ἀλλὰ ἔπρεπε νὰ σᾶς τὰ πῶ ἀπὸ ἀγάπη 

γιὰ τὸν καθένα καὶ ἐκτίμηση γιὰ τὸ ἔργο σας. Τελειώνοντας, 

σᾶς εὔχομαι νὰ ἔχετε πάντοτε ἐσεῖς καὶ ἡ οἰκογένειά σας 

τὴν εὐλογία τῆς Παναγίας ποὺ ἁγίασε τὸν ἐπίγειο Ναὸ καὶ 

τὸ Ἱερὸ τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολομῶντος μὲ τὴν 12χρονη παρα-

μονή της καὶ διακονία της. Αὐτὴ νὰ σᾶς σκεπάζει, νὰ σᾶς ἐ-

νισχύει καὶ νὰ σᾶς χαρίζει ὑγεία ψυχῆς καὶ σώματος. 

 


