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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
«Εις πολλά έτη, Δέσποτα»

γράφει ο
Σωτήριος Δ. Μασταγκάς

Γενική η χαρά για την εκλογή του πατρός Δαβίδ Τζιουμάκα ως Μητροπολίτου στην Ιερά
Μητρόπολη των Γρεβενών. Προ του θρόνου της αρχιεροσύνης του, ερχόμαστε αυτή την
ημέρα να διατρανώσουμε την βαθύτατη χαρά μας «επί τη επαξία προαγωγή» και «επί τη
αναρρήσει του» και να υποβάλλουμε τις θερμότερες ευχές μας προς επίτευξη του υψηλού
έργου, το οποίο επωμίζεται.

Αγαπητός και κατά πάντα άξιος, ωριμότατος για αρχιερατική διακονία, απροσωπόληπτος,
ιεροπρεπής, άνδρας εκκλησιόφιλος και λάτρης της ζωής κατά Χριστόν. Ζυμωμένος και
έμπειρος πλέον με όλα τα θέματα της εκκλησιαστικής δράσεως, ως Γενικός Αρχιερατικός
Επίτροπος, Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Θεοδώρας, προϊστάμενος της ενορίας
Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου και υπεύθυνος του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιεράς
Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Κλήθηκε από την Εκκλησία της Ελλάδος στον ευκλεή θρόνο
της Μητροπόλεως Γρεβενών, για να φέρει εις πέρας νέο βαρύτατο έργο και να επιτελέσει
νέα υψηλή ποιμαντορική αποστολή.
«Ανδρίζου και ίσχυε. Μη φοβού, μηδέ δειλιάσης, μηδέ πτοηθής, ότι Κύριος ο Θεός σου μη σε
εγκαταλίπη». Η θεία πρόνοια έταξε τον π. Δαβίδ Τζιουμάκα σε μια εμπερίστατο Μητρόπολη
με τα δικά της προβλήματα. Η φήμη για την αρετή του, τον ένθεο ζήλο, τα πολλά προσόντα
και κυρίως την εκκλησιαστική συνείδησή του προέτρεξε της εκλογής του. Γι΄ αυτό λαός και
αρχές της περιφέρειας Γρεβενών προσβλέπουν στο πρόσωπό του ως σε φιλόστοργο και
περιπόθητο Πατέρα και πνευματικό ποιμενάρχη.
Ο π. Δαβίδ Τζιουμάκας διακρίνεται για το αδαμάντινο του ήθους και του χαρακτήρος, για τη
μεθοδικότητα, την άρτια συγκρότηση και την εργατικότητα, τον ενθουσιασμό και την
εκκλησιαστική του φλόγα. Να γιατί είμαστε βέβαιοι ότι θα ανταποκριθεί στην αποστολή του
στην ευλογημένη γη των Γρεβενών. Τον συγχαίρουμε με αγνή καρδιά, θεωρώντας την
εκλογή του ύψιστη τιμή και εύνοια του Θεού.
«Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων». Οι ευχές μας συνοδεύουν
ήδη την εκλογή του ως Δεσπότου. Επικαλούμαστε το άπειρο έλεος και τη χάρη του Θεού,
να είναι τα έτη της ζωής του προοδευτικά, πάμπολλα και καρποφόρα.
Είη ευλογημένον το όνομα του Κυρίου.
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