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ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ    
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ   ΠΡΩΗΝ   ΒΕΛΓΙΟΥ   ΚΥΡΙΟΥ   ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ  

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ    ΝΑΟΣ   ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ  
 
Σεβασμιώτατε, 
Θεοφιλέστατε,  Ἀγαπητοί πατέρες, 
Ἐξοχώτατε κύριε Πρέσβυ, 
Εὐσεβεῖς χριστιανοί, 
 
Εἶμαι ἰδιαίτερα συγκινημένος σήμερα γιὰ τὴν Θεία Λειτουργία ποὺ τελέσαμε γιὰ νὰ 
εὐχαριστήσουμε τὸν Ἅγιο Θεό μας γιὰ ὅλες τὶς εὐεργεσίες ποὺ μᾶς προσέφερε καὶ 
μᾶς προσφέρει κάθε μέρα.  
 
Εἴμαστε στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ καὶ Αὐτὸς φροντίζει γιὰ τὸ κάθε τι ποὺ ἔχουμε ἀνάγκη. 
Στὴν Θεία Λειτουργία ὁ Λειτουργός ἀναφωνεῖ: Τά σά ἐκ τῶν σῶν σοὶ προσφέρομεν… 
 
 
Ἀγαπητοί μου, 
 
Ὅταν μπαίνουμε στὸ Ναὸ: μπαίνουμε στὰ ἀνάκτορα τῶν οὐρανῶν, λέγει ὁ Ἅγιος 
Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Ἡ προσευχὴ καὶ ἡ δέηση τῶν πιστῶν ἁγιάζει τὸν τόπο 
καὶ μετατρέπει τὸν προσευχόμενο σὲ Ναὸ τοῦ ζῶντος Θεοῦ. 
 
Πράγματι, ἀγαπητοί μου, ὅταν στὴν Κωνσταντινούπολη βρέθηκα γιὰ τὶς σπουδές 
μου, καὶ μπῆκα γιὰ πρώτη φορὰ στὸν Πατριαρχικὸ Ναὸ ὅπου λειτουργοῦσε ὁ 
Πατριάρχης Ἀθηναγόρας, εἶχα τὴ αἴσθηση ὅτι δὲν ἤμουν στὴ γῆ, ἀλλὰ ὅτι 
βρισκόμουνα στὸν οὐρανό. Καὶ σπουδάζοντας στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης, 
μᾶς ἔμαθαν οἱ ἔμπειροι καθηγητές μας ὅ,τι χρειάζεται ὁ ἱερέας γιὰ τὸ ἔργο του, 
τόσο τὴν Θεολογία, ὅσο καὶ στὴν πράξη τὶς ἀκολουθίες τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας. 
 
Προσπάθησα μὲ ὅλες μου τὶς δυνάμεις, καὶ μετὰ ἀπὸ 56 ὁλόκληρα χρόνια νομίζω 
ὅτι ἡ προσπάθεια εὐοδώθηκε πολὺ ἀπὸ τὸν Ἅγιο Θεό μας, ὥστε νὰ εἶναι παντοῦ 
παροῦσα ἡ Ὀρθόδοξη μαρτυρία στὶς χῶρες τοῦ Μπενελούξ καὶ νὰ ἔχουμε 
παρηγορία καὶ ἐλπίδα ζωντανή στὶς δυσκολίες τῆς καθημερινότητας, τὴν Ἁγία μας 
Ἐκκλησία, ποὺ εἶναι ἴδιος ὁ Χριστὸς παρατεινόμενος στοὺς αἰῶνες.  
 
Πρῶτα ἀπ´ὅλα εὐχαριστῶ τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό, ποὺ μᾶς εὐεργέτησε καὶ 
μᾶς εὐεργετεῖ σκανδαλωδῶς. Ἔπειτα εὐχαριστῶ τοὺς καλούς μου συνεργάτες τὸν 
σημερινὸ Μητροπολίτη Βελγίου κύριο Ἀθηναγόρα, τὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο 
Εὐμενείας κύριο Μάξιμο, καὶ ὅλους τοὺς ἱερεῖς καὶ τὸν ἀρχιδιάκονο τῆς 
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Μητροπόλεώς μας, ἀφοῦ ὁ κάθε ἕνας πρόσφερε καὶ προσφέρει κατὰ δύναμη στὴν 
ὑπόθεση τῆς Ἁγίας μας Ἐκκκλησίας. 
 
Ὅλα βέβαια ποὺ καταφέραμε μὲ τὶς μικρές μας δυνάμεις, πραγματοποιήθηκαν, 
διότι εἴχαμε καὶ τὴν ἀμέριστη συμπαράσταση τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας καὶ 
τοῦ Κράτους τοῦ Βελγίου,  ὅπως ἐπίσης τὸ ἴδιο ἔγινε καὶ στὸ Λουξεμβοῦργο. 
 
Σὰν ἀπόφοιτος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης, τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας 
Πατριαρχείου, προσπάθησα, ὅταν δώθηκε ἡ εὐκαιρία νὰ βοηθήσω ὅλους 
ἀνεξεραίτως τοὺς Ὀρθοδόξους, μέσα στὸ Οἰκουμενικὸ πνεῦμα ποὺ μᾶς ἐνέπνευσε 
καὶ ἐμπνέει σὲ ὅσους τὸ γνωρίζουν καλύτερα, τὸ Σεπτὸ Οἰκουμενικό μας 
Πατριαρχεῖο καὶ ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης. Καὶ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ 
ὠργανώθηκε γενικώτερα ἡ Ὀρθοδοξία ἐδῶ στὸ Κέντρο τῆς Εὐρώπης. 
 
Βέβαια ἡ μεγάλη δύναμη γιὰ τὴν ἑδραίωση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας ἐδῶ στὸ 
κέντρο τῆς Εὐρώπης, ἦταν καὶ εἶναι ἡ πίστη ὅλων σας, τῶν ἀγαπητῶν Ἑλλήνων 
ὀρθοδόξων χριστιανῶν μας, ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν ὀρθοδόξων γενικώτερα, ποὺ 
πάντοτε δώσατε τὸ παρὸν καὶ τὴν ἀμέριστη συμπαράσταση καὶ βοήθειά σας στὸ 
κάλεσμα τῆς Ἐκκλησίας. Εἶμαι πολύ συγκινημένος, γιατὶ ποτὲ δὲν αἰσθάνθηκα 
μόνος στὴν προσπάθεια μου αὐτή, εἴτε ἔπρεπε νὰ κτίσουμε ἐκκλησία, εἴτε νὰ 
ἀγοράσουμε κτήρια, εἴτε νὰ εὐπρεπίσουμε τὴν Ἐκκλησία μας, ὅποια κι ἄν ἦταν 
αὐτή, στὴν ἀρχὴ πιὸ φτωχική, μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου ὅμως φτάσαμε στὴν 
σημερινή κατάσταση.  Οἱ δυσκολίες ἦταν πολλὲς καὶ πολλαπλές, ὅμως ὅλα 
γίνονταν εὔκολα, πρῶτα μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν ἀπεριόριστη ἀγάπη σας 
καὶ τὴν συμπαράστασή σας στὸ ἔργο μου, ἐπὶ τόσα χρόνια τώρα. 
 
Εὐχαριστῶ ὅλους, τὸν κάθε ἕνα ξεχωριστά ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς μου.   
 
Παρακαλῶ ὅλους νὰ προσπαθήσετε νὰ μεταλαμπαδεύσετε στὰ καλὰ παιδιά σας τὴν 
Ἑλληνορθόδοξη Παράδοσή μας γιὰ νὰ ὑπάρχει συνέχεια στὸν φιλόξενο αὐτὸ τόπο 
ποὺ βρεθήκαμε. 
Ὁ σκοπὸς τῆς ζωῆς μας εἶναι ἡ ἁγιασμός μας, ἡ θέωσή μας, ἡ σωτηρία μας. Αὐτὸ 
ἐπιτυγχάνεται μόνο μέσα στὴν Ἁγία μας Ἐκκλησία. 
 
Εὔχομαι ὁ Θεὸς νὰ σᾶς εὐλογεῖ καὶ νὰ σᾶς χαρίζη κάθε ἐπιθυμητό.   
 
 
Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Βελγίου κύριε Ἀθηναγόρα, ἀφοῦ σᾶς εὐχαριστήσω γιὰ 
τὰ καλά σας λόγια καὶ γιὰ τὴν ὅλη καλὴ συνεργασία μας μέχρι σήμερα, εὔχομαι ὁ 
Κύριος νὰ σᾶς χαρίζῃ ἀπεριόριστη ὑγεία καὶ δύναμη καὶ νὰ ἔχετε πλουσία καὶ 
ἄφθονη πνευματικὴ καρποφορία στὴν ὑψηλὴ ἀποστολή, ποὺ σᾶς ἀνέθεσε τὸ Σεπτὸ 
Κέντρο, ἡ Μητέρα μας Ἐκκλησία, τὸ Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, καὶ νὰ 
εὐαρεστήσετε Θεῶ καὶ ἀνθρώποις. Ἀμήν.   


