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Δοξάηω τόν Τριαδικό Θεό μασ, τόν Πατζρα, τόν Υἱό καί τό  Ἅγιον Πνεῦμα, 
γι’ αὐτι τιν ςθμερινι ςπουδαία μζρα γιά τιν Ἐκκλθςία μασ ςτιν Τανηανία. 

Δοξάηω καί εὐχαριςτῶ τόν Ἱδρυτι καί Ἀρχθγό καί Κυβερνιτθ τῆσ Ἐκκλθςί-
ασ μασ τόν Κφριο μασ  Ἰθςοῦ Χριςτοῦ, γιά τιν κακοδιγθςθ τοῦ ςκάφουσ Ἀλε-
ξανδρινῆσ Ἐκκλθςίασ, τῆσ Ὀρκοδόξου Ἐκκλθςίασ τῆσ Ἀφρικῆσ καί τῆσ Τοπικῆσ 
Ἐκκλθςίασ τῆσ Μπουκόμπασ καί Δυτικῆσ Τανηανίασ. 

Εὐχαριςτῶ «τό Πνεῦμα Ἅγιον, τό Κύριον, τό Ζωοποιόν», ποφ μζ τιν πνοι 
Του φουςκϊνει τά πανιά τῆσ Ἐκκλθςίασ μασ,  τῆσ Ἐπιςκοπῆσ Μπουκόμπασ καί 
Δυτικῆσ Ταν ηανίασ, ποφ ταξιδεφει ἐδῶ καί 2000 χρόνια μζςα ςτό πζλαγοσ τοῦ 
κόςμου τοφτου. 

Εὐχαριςτῶ τό διάδοχο τοῦ Ἀποςτόλου καί Εὐαγγελιςτοῦ Μάρκου, τόν ἱα-
κοςτρόφο τοῦ Πατριαρχείου τῆσ Ἀφρικῆσ, τόν Πατριάρχθ μασ Θεόδωρο τό Βϋ, 
γιά τό ἄγρυπνο ἐνδιαφζρον του γιά τιν Ἐκκλθςία μασ, γιά τιν Ἐπιςκοπι μασ 
καί γιά τόν ἔςχατον τῶν Ἐπιςκόπων ἐμζ τόν ἀνάξιον Ἐπίςκοπο Μουκόμπασ καί 
Δυτικῆσ Τανηανίασ.  

Θζλω νά εὐχαριςτιςω τοφσ προκατόχουσ μου τό ςθμερινό Ἀρχιεπίςκοπο 
Ἀλβανίασ Ἀναςτάςιο. Τόν πρῶτο Ἐπίςκοπο Πορφφριο, τόν Ἅγιο Ἐπίςκοπο Ἰωνᾶ 
καί τοφσ ταπεινό καί γλυκό Ἐπίςκοπο Ἱερϊνυμο. 

Τοφσ εὐχαριςτῶ γιά τοφσ κόπουσ, τοφσ ἀγῶνεσ, τίσ ἀγωνίεσ, τά δάκρυα γιά 
τιν διαποίμνανςθ τῆσ Ἐπιςκοπῆσ αὐτῆσ. Ἐγϊ μπῆκα ςτό δικό τοφσ κόπο. 

Θζλω νά εὐχαριςτιςω τοφσ ςυνοδοφσ ςτι ςθμερινι χαρά μου. Μθτροπο-
λίτθ Καμπάλασ Ἱερϊνυμο, τόν καλό μου γείτονα Ἀροφςασ Ἀγακόνικο, τό καλό 
Ἐπίςκοπο Τηίντηασ Σίλβεςτρο καί τόν καλό φίλο μου ἀπό τιν Ἀκινα Ἐπίςκοπο 
Γκοφλου Νεκτάριο. 

*** 
Εὐχαριςτῶ τιν νφμφθ μου Ἐπιςκοπι Μπουκόμπασ καί Δυτικῆσ Τανηανίασ 

ποφ μζ ἀγάπθςε καί μζ κζλει δικό τθσ.  
ιμερα γάμοσ γίνεται τοῦ Ἐπιςκόπου μζ τι Νφμφθ Ἐπιςκοπι.  
Νφμφθ μου Ἐπιςκοπι μου ἀγαπθμζνθ μου ςζ ἤξερα, ςζ ἀγάπθςα καί τϊ-

ρα κά εἴμαςτε γιά πάντα μαηί. 
Ὁ νυμφαγωγόσ Χριςτόσ καί ὁ προξενθτισ Πατριάρχθσ μζ πάνδρεψε μζ ςζνα.  
ιμερα πατροκεςία καί υἱοκεςία γίνεται. Γίνομαι πατζρασ ςασ καί γίνε-

κε παιδιά μου. 
 Παιδιά μου ἀγαπθμζνα ςᾶσ γνϊριςα, ςᾶσ ἀγάπθςα καί ἀπό ςιμερα γιά 

πάντα μαηί. 
Παιδιά μου πνευματικά,  ὁ Πατζρασ μασ Θεόσ ἔκανε πράξθ τιν υἱοκεςία 

ςασ ςζ μζνα.  
Σιμερα μζ ἐπζλεξε ὁ Ἕνασ Θεόσ Πατζρασ, πατζρα πνευματικό ςτι γῆ γιά ςᾶσ. 

*** 
Σιμερα γίνεται ἡ ἐνκρόνιςθ μου ςτόν Ἐπιςκοπικό κρόνο τῆσ Μπουκόμπασ 

καί Δυτικῆσ Τανηανίασ.   
Θζλω νά ἐνκρονιςκῶ ςτίσ καρδιζσ ςασ. Θζλω νά ἐνκρονιςκεῖτε ςτιν καρ-

διά μου. Ἡ καρδιά ςασ νά κτυπᾶ γιά τόν Χριςτό μασ, τιν Ἐκκλθςία μασ, τοφσ 
ἀνκρϊπουσ τῆσ οίκογζνειασ ςασ, γιά τόν Ἐπίςκοπο ςασ.  

Ἡ καρδιά μου νά κτυπᾶ γιά τό Χριςτό μασ, τιν Ἐκκλθςία μασ, τοφσ ςυγγε-
νεῖσ μου, γιά τιν Ἐπιςκοπι μου γιά ςᾶσ. 

*** 
Ἀπό ςιμερα μζ τι χάρθ τοῦ Θεοῦ κά εἶμαι πατζρασ ςασ, ἀδελφόσ ςασ, φί-

λοσ ςασ καί γιατρόσ ςασ.  
Ναί, ἀποδζχομαι αὐτι τιν ἀποςτολι, ποφ μοῦ ἀνακζτει ὁ Χριςτόσ.  
Μόνο μζ τρεῖσ προχποκζςεισ: 
1. Ὅτι ὁ Κφριοσ μασ κά εἶναι μαηί μου καί ἀντί ἐμοῦ. Ἐκεῖνοσ εἶναι ὁ Ἀρ-

χιποιμζνασ τῆσ Ἐκκλθςίασ. Δζν κζλω νά ηῶ ἐγϊ. Θζλω νά ηεῖ ἀντί γιά μζνα ὁ 
Χριςτόσ. Ἐκεῖνοσ νά ἐνεργεῖ, Ἐκεῖνοσ νά ποιμαίνει, Ἐκεῖνοσ νά διδάςκει, Ἐκεῖνοσ 
νά Ἱερουργεῖ. 

Ἐγώ κά τόν δείχνω. Ἐκεῖνοσ εἶναι ὁ Θεάνκρωποσ Σωτῆρασ μασ.  
Ἐγώ κά τόν διακονῶ, κά ἀνοίγω τό δρόμο ςτίσ καρδιζσ τῶν ἀνκρϊπων γιά 

νά περνᾶ. 



 

Ἐγώ κά εἶμαι τό γαϊδουράκι του γιά κάκετε ἐπάνω μου καί κά τόν πθγαί-
νω ς’ὅλουσ τοφσ τόπουσ, ποφ ὑπάρχουν ἄνκρωποι. 

Θζλω Ἐκεῖνοσ, ὁ ἀγαπθμζνοσ Κφριοσ μου, ὁ γλυκφσ Ἰθςοῦσ μου, ὁ Σωτῆρασ 
μου Χριςτόσ μου,  ὁ Ἕνασ, ἡ Ἀρχι καί τό Τζλοσ, τό Ἄλφα καί τό Ὡμζγα.  Ὁ Θεόσ 
μου, ὁ Δθμιουργόσ μου, ἡ ηωι μου, ἡ ἀγάπθ μου, τό φῶσ μου, νά μζ φωτίηει, 
νά μζ κακοδθγεῖ, νά μζ εὐλογεῖ. 

Θζλω ἡ Μθτζρα μασ Παναγία νά μζ ἔχει πάντα ςτιν ἀγκαλιά τθσ. Καί νά 
γλυκαίνει τι πικραμζνθ ηωι μου. 

Θζλω ὁ Ἅγιοσ μου Ἰωάννθσ Χρυςόςτομοσ νά μζ ςτθρίηει. Ὁ Ἅγιοσ Νεκτά-
ριοσ νά τακτοποιεῖ ὅλα τά προβλιματα καί ἐκεῖνοσ νά τά λφνει. Ὁ Ἅγιοσ Κο-
ςμᾶσ ὁ Αἰτωλόσ νά μζ κακοδθγεῖ. Ὁ Ἅγιοσ ιλουανόσ νά μζ φωτίηει. Ὁ Ἅγιοσ 
Νικόλαοσ νά ἡρεμεῖ τιν φουρτοφνα τῆσ καρδιᾶσ μου. Ὁ Ἅγιοσ Δθμιτριοσ νά 
μζ δυναμώνει. 

2. Ἀποδζχομαι τιν ἀποςτολι νά εἶμαι κοντά ςασ, ἐφ’ὅςον εἶςκε νά εἶ-
ςκε ἐςεῖσ κοντά μου.  

Ἐάν κζλετε νά εἶςκε καί ςεῖσ μαηί μου καί νά εἶμαι καί ἐγϊ μαηί ςασ, κζλω 
νά μζ ἀγαπᾶτε. Θζλω νά προςεφχεκε γιά μζνα. Θζλω νά μζ ἀκοῦτε. Θζλω νά 
ςζβεςκε τιν ἀρχιερωςφνθ ποφ ἔχω. Θζλω νά μι μζ κατθγορᾶτε. Θζλω, ὅ,τι ἔ-
χετε μζςα ςτιν καρδιά ςασ νά μοῦ τό λζτε ςζ μζνα καί ὄχι ςζ ἄλλουσ.  

Συμφωνεῖτε; 
Θζλω νά εἶςκε ἀγαπθμζνοι καί ἑνωμζνοι μεταξφ ςασ. Συμφωνεῖτε; 
Θζλω νά ςυμμετζχετε ςτι Θεία Λειτουργία καί νά ηεῖτε τόν παράδειςο ἐ-

δῶ κάτω ςτι γῆ, ςτό ναό. Συμφωνεῖτε; 
Θζλω νά προςεφχεςκε καί νά λζτε τιν ἀδιἀλειπτθ προςευχι «Κύριε Ἰηςοῦ 

Χριςτέ ἐλέηςον με». Συμφωνεῖτε; 
Θζλω νά διαβάηετε τιν Ἁγία Γραφι κάκε μζρα. Συμφωνεῖτε; 
Θζλω νά προοδεφετε ςτιν ἀρετι. Συμφωνεῖτε; 
Θζλω νά ἀγωνίηεςκε κατά τῆσ ἁμαρτίασ καί κυρίωσ κατά τῆσ πλάνθσ καί 

τῆσ αἵρεςθσ. Συμφωνεῖτε; 
Θζλω νά ἀγωνίηεςκε κατά τῆσ φιλοδοξίασ, τῆσ φιλαργυρίασ καί φιλθδονίασ. 
Συμφωνεῖτε; 
Θζλω νά μετανοεῖτε καί νά ἐξομολογεῖςκε, ςτοφσ πνευματικοφσ. Μι κοι-

νωνᾶτε ἐάν ἔχετε πζςει ςζ μεγάλεσ ἀμαρτίεσ. Συμφωνεῖτε; 
Θζλω νά εἶςκε ἐλειμονεσ καί νά ἐλεεῖτε αὐτοφσ ποφ ἔχουν ἀνάγκθ. 
Συμφωνεῖτε; 

Θζλω τά ηευγάρια ἄνδρεσ καί γυναῖκεσ, νά εἶςκε ἀγαπθμζνοι καί νά ἔχετε 
χριςτιανικζσ οἰκογζνειεσ. Συμφωνεῖτε; 

3. Ἀποδζχομαι τιν ἀποςτολι νά εἶμαι ὁ ποιμζνασ ςασ, ἐφ’ὅςον κά ςυνερ-
γάηεςκε μαηί μου ἐςεῖσ οἱ Ἱερεῖσ,  οἱ Κατθχθτζσ καί οἱ Ἐπιτροπζσ τῶν Ἐνοριῶν. 

Μαηί κζλω νά μζ βοθκιςετε κάκε Ἐνορία νά ἔχει τόν Ἱερζα τθσ, τό Ναό 
τθσ, τό ςπίτι τοῦ Ἱερζωσ, τό ςχολεῖο, τό ἱατρεῖο. Συμφωνεῖτε; 

Θζλω ἅγιοι ἱερεῖσ νά μζ ἀγαπᾶτε, νά προςεφχεςκε γιά μζνα. Νά ἀκοῦτε 
αὐτά ποφ κά ςᾶσ λζω καί κά ςᾶσ  κακοδθγῶ. Συμφωνεῖτε; 

Προςζξτε! Νά ἀγαπᾶτε τοφσ χριςτιανοφσ, καί προπάντων τά παιδιά καί 
τοφσ νζουσ. Νά τοφσ λειτουργᾶτε, νά τοφσ κακοδθγεῖτε ςτι ςωτθρία καί τιν 
μετάνοια καί  νά τοφσ διδάςκετε. Συμφωνεῖτε; 

Προςζξτε! Μθ κατθγοριςετε ποτζ τόν Ἐπίςκοπο, τοφσ ςυνεφθμερίουσ 
ςασ, τοφσ χριςτιανοφσ ςασ. Συμφωνεῖτε; 

Νά εἶςκε μεταξφ ςασ ἀγαπθμζνοι καί ἐνωμζνοι, νά ἔχετε καλζσ ἱερατικζσ 
οἰκογζνειεσ. Συμφωνεῖτε; 

Θζλω νά μζ  βοθκιςετε, μζ τιν Ἱεραποςτολι, νά γεμίςει ἡ Ἐκκλθςία μασ 
ἀπό Τανηανοφσ. Ὅλοι νά εἴμαςτε μία ποίμνθ μζ ἕνα ποιμζνα. Συμφωνεῖτε; 

*** 
Θζλω ἡ Ἐπιςκοπι μασ νά εἶναι μιά ηωγραφιά τοῦ παραδείςου. Συμφωνεῖτε; 
Θζλω ἡ Ἐπιςκοπι μασ νά εἶναι ὁ προκάλαμοσ τοῦ παραδείςου. Συμφωνεῖτε; 
Θζλω ἡ Ἐπιςκοπι μασ νά εἶναι τό πλοῖο, ποφ κά μεταφζρει τοφσ χριςτια-

νοφσ ἀπό τι γῆ ςτόν οὐρανό. Ἀπό τι ηωι αὐτι ςτιν βαςιλεία τοῦ Θεοῦ. 
Συμφωνεῖτε; 
Θζλω ὅλοι νά ςωκοῦμε. Συμφωνεῖτε; 
Θζλω ὅλοι μαηί νά εἴμαςτε ἐδῶ μζςα ςτιν Ἐκκλθςία ἀγαπθμζνοι καί ἐνωμζνοι. 
Συμφωνεῖτε; 
Θζλω ὅλοι νά κερδίςουμε τι Βαςιλεία τῶν Οὐρανῶν. Συμφωνεῖτε; 
υμφωνεῖτε νά εἶμαι δικό ςασ; 
υμφωνεῖτε νά εἶςκε δικοί μου; 
ᾶσ εὐχαριςτῶ.  ᾶσ εὐγνωμονῶ. Ζιτω ἡ Ὀρκοδοξία. Ζιτω ὁ Πατριάρχθσ 

μασ καί τό Πατριαρχεῖο μασ. Ζιτω ἡ Σανηανία. Ζιτω ἡ Μπουκόμπα καί ἡ Δυ-
τικι Σανηανία.  

Δόξα ςτόν Πατζρα, δόξα ςτόν Τἱό, δόξα καί ςτό Ἅγιο Πνεῦμα τιν μία κε-
ότθτα καί βαςιλεία, ἧσ ἡ τιμι καί ἡ προςκφνθςισ ςτοφσ ἀπζραντουσ αἰῶνεσ 
τῶν αἰώνων. Ἀμιν.  

    
 

 


