ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σικάγου κ. Ναθαναήλ
Κατά τήν Δοξολογίαν, ἐπί τῇ ἐπισκέψει
τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου
εἰς South Bend τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σικάγου
(Ἱ.Ν. Ἁγίου Ἀνδρέου, South Bend, Indiana,28 Ὀκτωβρίου 2021)
Παναγιώτατε καί Θειότατε πάτερ καί Δέσποτα,
Λαμπρῶς πανηγυρίζει ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σικάγου· χαίρει καί ἀγάλλεται τό
«μικρόν ποίμνιον» τοῦ Χριστοῦ (βλ. Λκ. ιβ΄ 32) ἀτενίζον ἐν τῇ Ἑσπερίᾳ τό ἱλαρόν
πρόσωπον τοῦ Ἀρχιποίμενος τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἀνατολῆς, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
Κωνσταντινουπόλεως,

Νέας

Ρώμης,

καί

Οἰκουμενικοῦ

Πατριάρχου

κ.κ.

Βαρθολομαίου. Ἐπί τῇ Ὑμετέρᾳ ἐλεύσει, Παναγιώτατε, ἀποδίδομεν εἰς τόν ἐν Τριάδι
Θεόν τήν ὀφειλομένην τιμήν καί εὐχαριστίαν, ἐρανιζόμενοι τούς θεοσεβεῖς λόγους
ἐκ τοῦ ἱεροῦ βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως (θ΄ 12): «Ἡ εὐλογία καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ σοφία καὶ
ἡ εὐχαριστία καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ ἰσχὺς τῷ Θεῷ ἡμῶν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
αἰώνων».
Ὑποδεχόμεθα σήμερον, εὐδοκίᾳ Θεοῦ, τήν Σεπτήν Κορυφήν τῆς Οἰκουμενικῆς
Ὀρθοδοξίας εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ὁ ὁποῖος ἔσπειρε
πρῶτος τόν εὐαγγελικόν σπόρον τῆς πίστεως εἰς τόν πνευματικόν ἀγρόν τοῦ τότε
Βυζαντίου. Ἀναμφιβόλως, ὁ φωτεινότατος φάρος τῆς ἱερᾶς ἀποστολῆς τοῦ Ἀνδρέου
εἶναι καί παραμένει ἡ Ἐκκλησία Κωνσταντινουπόλεως. Αὕτη ἀποτελεῖ τῶν
εὐαγγελικῶν του ἀγώνων τό κορυφαῖον ἀποτέλεσμα, καθώς ἕλκει ἐξ αὐτοῦ, κατά
τρόπον μοναδικόν, τήν καταβολήν καί τήν σύστασίν της.
Βεβαίως, τά ἀποστολικά δίκτυα τοῦ Πρωτοκλήτου δέν ἦσαν δυνατόν νά
παραμείνουν ἐγκλωβισμένα εἰς τά στενά ὅρια τοῦ Βοσπόρου, ἀλλά ἠπλώθησαν καί
ἔφθασαν «εἰς τά πέρατα τῆς οἰκουμένης» (βλ. Ψαλμ. ιη΄ 5): ἀπό τήν Ἀχαΐαν, τήν
Θράκην καί τήν Μικράν Ἀσίαν, ἕως τό Novgorod τῆς Ρωσίας, τήν Οὐκρανίαν, τήν
Γεωργίαν, τήν Κύπρον, τήν Μέσην Ἀνατολήν, τήν Ἀφρικήν, τή Γαλλίαν, τήν Ἰταλίαν
καί τήν φερώνυμον τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Σκωτίαν, ἐσχάτως δέ καί εἰς τόν Νέον
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Κόσμον, εἰς τάς Ἡνωμένας Πολιτείας τῆς Ἀμερικῆς, καί δή εἰς τό σεμνόν τοῦτο
σκήνωμα τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου εἰς τό South Bend, Indiana.
Εἰς πάντα τά μέρη ταῦτα ὁ Πρωτόκλητος Ἀπόστολος ἔχει ἀναδειχθῆ εἰς
σημεῖον ἀναφορᾶς διά τό εὐαγγελικόν του κήρυργμα ἀλλά καί διά τόν μαρτυρικόν
του

θάνατον.

Ὁμοίως

καί

ὁ

εὔχυμος

καρπός

αὐτοῦ,

ἡ

Ἐκκλησία

τῆς

Κωνσταντινουπόλεως, ἔχει ἀναδειχθῆ, εἰς πᾶσαν τήν ὑφήλιον, ὑπέρτατος φύλαξ καί
μάρτυς τῆς ἀπλανοῦς δογματικῆς διδακαλίας, τῆς ἀκριβοῦς κανονικῆς παραδόσεως
καί τῆς ἱερᾶς λειτουργικῆς τάξεως τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὡς ἀναπόσπαστον μέλος τοῦ
κλήματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, φυλάσσομεν καί ἡμεῖς, «κατὰ τὸ μέτρον
τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ» (Ἐφεσ. δ΄ 7), τό ἱερόν τρίπτυχον τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς –
τά σεπτά δόγματα, τούς ἱερούς κανόνας καί τήν θείαν λατρείαν – ποτιζόμενοι
ἀενάως, σύν πάσῃ τῇ Ἱερᾷ Ἑλληνορθοδόξῳ Ἀρχιεπισκοπῇ Ἀμερικῆς, ὑπό τῶν
ζωηρρύτων πηγῶν τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας. Ἐμπνεόμεθα ἐν ταυτῷ καί
ὑπό τοῦ πεφωτισμένου παραδείγματος τῆς τριακονταετοῦς πατριαρχικῆς διακονίας
τοῦ Πρώτου τῆς Ὀρθοδοξίας καί Πατριάρχου τοῦ Γένους, ἰδιαιτέρως κατά τάς
ἐπετειακάς ταύτας ἡμέρας τῆς Συνοδικῆς ἀναδείξεως καί ἐνθρονίσεώς Σας εἰς τόν
πάνσεπτον Οἰκουμενικόν καί Ἀποστολικόν Θρόνον τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Εἶναι
ἰδιαιτέρα ἡ χαρά διά τήν Μητρόπολίν μας, διότι εὑρίσκεσθε ἐν τό μέσω ἡμῶν,
εὐλογῶν καί ἁγιάζων πάντας ἡμᾶς.
Γνωρίζομεν, Παναγιώτατε, τόν κύριον λόγον τῆς ἐνταῦθα ἐλεύσεως Ὑμῶν.
Πρόκειται νά τιμηθῆτε ὑφ᾽ ἑνός ἐκ τῶν ἀνεγνωρισμένων καί διακεκριμένων
ἀνωτάτων ἐκπαιδευτικῶν καί ἑρευνητικῶν ἱδρυμάτων τῆς Ἀμερικῆς, ἤτοι ὑπό τοῦ
Πανεπιστημίου τοῦ φέροντος τό ὄνομα τῆς Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, Notre Dame.
Βεβαίως, ἐν προκειμένῳ, ἡ τιμή πρός τόν πολυμαθέστατον Προκαθήμενον τῆς
Ὀρθοδοξίας καταγράφεται καί ὡς τιμή διά τό συγκεκριμένον Ἀκαδημαϊκόν Ἵδρυμα.
Ἐξαπλοῦται, ὅμως, ἡ τοιαύτη τιμή καί εὐλογία καί εἰς ἡμᾶς τούς ἐλαχίστους, καθώς,
ὡς στοργικός Πατήρ, ἐσπεύσατε, «ἀγαλλομένῳ ποδί», νά ἐπισκεφθῆτε, παρά τό
βεβαρημένον πρόγραμμά Σας, καί ἡμᾶς, τά πιστά τέκνα Ὑμῶν, τό εὐσεβές πλήρωμα
καί τόν ἱερόν κλῆρον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σικάγου. Κατ᾽ αὐτόν τόν τρόπον,
ἐνσαρκώνετε καί πάλιν τόν λόγον τοῦ προκατόχου Ὑμῶν, τοῦ ἱεροῦ Φωτίου
δηλονότι, ὁ ὁποῖος κατά τρόπον διακηρυκτικόν ἔλεγε ὅτι, «Ἴδιον Πατριάρχου … τὸ
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πρὸς πάντας ὑψηλούς τε καὶ ταπεινοὺς ἀστεναχωρήτως ἐξισοῦσθαι» (Ἐπαναγωγή,
τίτλ. Γ΄, κεφ. δ΄).
Παναγιώτατε πάτερ καί Δέσποτα,
Ἐκ μέρους ὅλου τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Σικάγου, ἐκ μέρους τῶν πολλῶν ἀπόντων λόγῳ τῶν μέτρων τῆς πανδημίας ἀλλά καί
τῶν παρόντων, Σᾶς καλωσορίζω εὐλαβῶς καί ταπεινῶς εἰς τήν θεόσωστον ταύτην
Μητρόπολιν καί εὔχομαι νά ἀναπαυθῇ καί νά εὐφρανθῇ ὁ νοῦς καί ἡ καρδία Σας,
εὑρισκομένου ἐν μέσῳ ἡμῶν. Σᾶς διαβεβαιῶ ὅτι, μέ τήν χάριν τοῦ Θεοῦ καί τάς
Ὑμετέρας Πατριαρχικάς καί πατρικάς εὐχάς καί εὐλογίας, κλῆρος καί λαός
ἐργαζόμεθα ἀόκνως, «ἐν κόπῳ καὶ μόχθῳ, ἐν ἀγρυπνίαις πολλάκις» (Β΄ Κορ. ια΄ 27),
εἰς τόν ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου, ἐπιτελοῦντες τό ἔργον τῆς θείας συγκομιδῆς,
«μηδεμίαν ἐν μηδενὶ δίδοντες προσκοπήν, ἵνα μὴ μωμηθῇ ἡ διακονία ἡμῶν» (Β΄ Κορ.
ϛ΄ 3). Παραμένομεν ἐσαεί προσανατολισμένοι καί ἀφωσιωμένοι εἰς τά κελεύσματα
τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος, τῆς ἐπιφορτισμένης μέ «τὴν μέριμναν πασῶν τῶν
ἐκκλησιῶν» (βλ. Β΄ Κορ. ια΄ 28). Ἐκζητοῦμεν δέ ἐκ νέου τήν πατριαρχικήν Ὑμῶν
εὐχήν καί εὐλογίαν, ἵνα «ὁ ἐπιχορηγῶν σπόρον τῷ σπείροντι καὶ ἄρτον εἰς βρῶσιν
χορηγήσῃ καὶ πληθύνῃ τὸν σπόρον ἡμῶν καὶ αὐξήσῃ τὰ γενήματα τῆς δικαιοσύνης
ἡμῶν» (Β΄ Κορ. θ΄ 10).
Ἐκφωνοῦμεν, ἐν κατακλεῖδι, μετά πάντων τῶν παρόντων ἀδελφῶν ἡμῶν· Ὡς εὖ
παρέστητε, Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα! Εἴησαν τά Ὑμέτερα ἔτη ὡς πλεῖστα,
εἰρηνικά καί εὐλογημένα! Ἀμήν.
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