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Κυριακὴ τῆς Ἐθνικῆς Ἀδελφότητας τῶν Πρεσβυτερῶν. 

6 Ἰουνίου 2021  

Πρὸς τοὺς Σεβασµιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς 
καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν 
Κοινοτικῶν Συµβουλίων, τοὺς Ἐντιµολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουµενικοῦ 
Πατριαρχείου, τὰ µέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡµερήσια καὶ Ἀπογευµατινὰ Σχολεῖα, 
τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καὶ 
ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυµο πλήρωµα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀµερικῆς. 

 
Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν Χριστῷ ἀναστάντι,  

 
Χριστὸς Ἀνέστη! 

 
Μενοῦνγε µακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν. (Λουκ. 11:28) 

Ἔφτασε ἐπιτέλους ἡ ἡµέρα ποὺ ἡ Ἀρχιεπισκοπή µας ἀφιερώνει µία Κυριακὴ στὶς 
ἁπανταχοῦ πρεσβυτέρες της. Ἡ Κυριακὴ τῆς Ἐθνικῆς Ἀδελφότητας τῶν Πρεσβυτερῶν 
καθορίζεται ὡς ἡ πιὸ κοντινὴ Κυριακὴ στὴν ἑορτὴ τῶν ἁγίων ἀδελφῶν Μάρθας καὶ 
Μαρίας. Δὲν ἀφιερώσαµε τὴν Κυριακὴ αὐτὴ ἁπλᾶ ἐπειδὴ οἱ πρεσβυτέρες µας δικαιοῦνται 
µία Κυριακὴ τὸ ἔτος τιµῆς γιὰ τὴν προσφορά τους στὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ µᾶλλον ἐπειδὴ 
θέλουµε νὰ ἀναγνωρίζουµε καὶ νὰ τιµοῦµε τὴν αὐταπάρνηση καὶ τὴ θυσιαστικὴ 
προσφορά τους στὴν Ἐκκλησία µας, ποὺ ἀποτελεῖ τὸ Σῶµα τοῦ Χριστοῦ, κάθε Κυριακὴ 
ἀλλὰ καὶ κάθε µέρα ποὺ περνάει. Ἡ παρουσία τους φανερώνει βαθιὰ πίστη µὲ ἡρεµία καὶ 
ἀπίστευτη ἐνέργεια. Δὲν εἶναι καθόλου τυχαῖο ποὺ οἱ προστάτες τους εἶναι οἱ ἀδελφὲς τοῦ 



 

 

Λαζάρου, ἡ Μάρθα καὶ ἡ Μαρία, οἱ ὁποῖες ἔδιναν τὸν καλύτερο ἑαυτό τους στὴ διακονία 
τῶν ἄλλων, µὲ ἀπίστευτη γαλήνη καὶ ἡρεµία. 

Διαβάζουµε γιὰ τὶς ἀδελφὲς τοῦ Λαζάρου κατὰ τὴν ἀνάγνωση τοῦ Εὐαγγελίου σὲ 
ὅλες τὶς θεοµητορικὲς ἑορτές (Λουκᾶ ι´: 38-42, ια´:27-28) καὶ εἰδικὰ κατὰ τὴν περίοδο του 
Δεκαπενταύγουστου. Στὴ συγκεκριµένη περικοπὴ τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Λουκᾶ, ὁ 
παραλληλισµὸς τῆς διακονίας τῶν δύο ἀδελφῶν µὲ τὴν ἀκούραστη προσευχητικὴ 
διακονία ποὺ προσφέρουν οἱ πρεσβυτέρες στὴν Ἐκκλησία εἶναι ὁλοφάνερος. Ἡ περικοπὴ 
καταλήγει µὲ τὴ διαβεβαίωση τοῦ Κυρίου «µακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ 
φυλάσσοντες αὐτόν». Μὲ αὐτὴ τὴ διαβεβαίωση ἀντιλαµβανόµαστε ὅτι ἡ Μάρθα καὶ ἡ 
Μαρία µιµοῦνται τὴν ἴδια τὴ Θεοτόκο, ὅπως ἀκριβῶς καὶ οἱ πρεσβυτέρες µας, µὲ τὴν 
ἀφοσίωσή τους τόσο στὶς οἰκογένειές τους ὅσο καὶ στὴν Ἐκκλησία καὶ γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ 
τὶς ὁφείλουµε µεγάλη εὐγνωµοσύνη. 

Ἔτσι λοιπόν, ἂς τιµήσουµε τὶς θυσίες καὶ τὴν ἀνεκτίµητη ἐργασία τους κατὰ τὴν 
Κυριακὴ αὐτή, κάθε χρόνο, µὲ ἐκδηλώσεις τιµῆς ἀφιερωµένες στὶς πρεσβυτέρες µας. Ἀλλὰ 
νὰ µὴ ξεχνᾶµε ποτὲ ὅτι οἱ πρεσβυτέρες µας εἶναι µαζί µας καθηµερινά, ὑποστηρίζοντας 
τὰ παιδιά τους καὶ τοὺς ἱερεῖς συζύγους τους, ἀποτελώντας παράδειγµα πίστεως, ἐλπίδας 
καὶ ἀγάπης, προτρέπωντας ὅλους ἐµᾶς ὄχι µόνο νὰ ἀκοῦµε τοὺς λόγους τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ 
νὰ τοὺς φυλλάτουµε καὶ νὰ τοὺς διατηροῦµε στὶς καρδιές µας. 

Χριστὸς Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη! 

  
† ὁ Ἀµερικῆς Ἐλπιδοφόρος 


