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Τό Χριστεπώνυµον Πλήρωµα 
Τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. 
 
Θέµα: «Περί τῶν Ἱερατικῶν Κλήσεων». 
 
Τέκνα ἐν Κυρίω ἀγαπητά, 
 Κατέφθασε ἡ πανσεβάσµιος καί φωσφόρος Κυριακή τῆς 
Σταυροπροσκυνήσεως, ἡ ὁποία ὁρίζει τό µέσον τῆς Ἁγίας 
καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί κατά τήν ὁποία ἡ ἁγία 
µας Ἐκκλησία προβάλλει καί προσκυνεῖ τόν τρισόλβιο 
καί ζωοποιό Σταυρό τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τό 
ὅπλο τῆς σωτηρίας καί  τό καύχηµα τῶν πιστῶν καί τήν 
δόξα τῆς Ἐκκλησίας. Προβάλλει καί προσκυνεῖ τόν Τίµιο 
Σταυρό, τό σύµβολο τῆς Ἀναστάσεως, µέ σκοπό ἀφ' ἑνός 
µέν νά µᾶς τονώσει στόν πνευµατικό µας ἀγῶνα, τόν 
ὁποῖο διεξάγουµε ἐντονότερα κατ' αὐτή τήν περίοδο, ὥ-
στε νά µήν ἀποκάµουµε, καί ἀφ' ἑτέρου νά µᾶς ὑπενθυ-
µίσει ὅτι τό πέρας τῶν πνευµατικῶν µας κόπων δέν εἶ-
ναι ἄλλο, παρά τό φῶς καί ἡ χαρά τῆς Ἀναστάσεως. 
 Μέσα σέ τοῦτο τόν κοσµοσωτήριο συµβολισµό τῆς ση-
µερινῆς Κυριακῆς, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἔχει θεσπί-
σει νά τιµᾶ καί νά προβάλλει τίς Ἱερατικές Κλήσεις, 
τό κάλεσµα δηλαδή πού ὁ ἴδιος ὁ Θεός ἀπευθύνει σέ νέ-
ους κυρίως ἀνθρώπους, προκειµένου αὐτοί νά ἀκολουθή-
σουν τόν δύσκολο δρόµο τῆς ἀφιερώσεως στό Θεό καί τῆς 
διακονίας τῆς Ἐκκλησίας. Καί εἶναι ὄντως ἡ ἱερωσύνη 
ἕνας σταυρικός καί ἀνηφορικός δρόµος, µία πορεία δύ-
σκολη ἐν µέσῳ πολλῶν ἐµποδίων, ἐν µέσῳ πολλῶν δοκιµα-
σιῶν, ἐν µέσῳ τῆς κακίας τοῦ αἰῶνος τούτου καί τοῦ 
κοσµικοῦ φρονήµατος, τό ὁποῖο πάντοτε ἀντιστρατεύεται 
τό φῶς τῆς ἀληθείας τοῦ Χριστοῦ. 
 Ἰδιαιτέρως στήν ἐποχή µας, ὅπου ἡ παγκοσµιοποίηση 
προωθεῖται διά τῆς ἰσοπεδώσεως τῶν λαῶν καί τῶν πολι-
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τισµῶν, ἡ ἐκκοσµίκευση ἐπιχειρεῖ νά εἰσβάλει δριµύτε-
ρα στήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας καί νά ἀλλοιώσει τό φρόνηµα 
κλήρου καί λαοῦ, «ὥστε πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καί τούς 
ἐκλεκτούς». Ζῶντας σέ µιά κοινωνία πού πανθοµολογου-
µένως παρουσιάζει ἔλλειµµα ἦθους καί ἔκπτωση ἀξιῶν, 
οἱ χριστιανοί, καί πολύ περισσότερο οἱ κληρικοί, ὀ-
φείλουµε νά διαθέτουµε αὐξηµένο τό ὀρθόδοξο ἦθος καί 
τό ἐκκλησιαστικό φρόνηµα, οὕτως ὥστε νά ἀντισταθοῦµε 
στίς ἀντίθεες δυνάµεις, τίς ὁρατές καί τίς ἀόρατες, 
καί νά γίνουµε οἱ φωτισµένοι καθοδηγητές τοῦ λαοῦ τοῦ 
Θεοῦ. Ἡ ἱερατική κλήση ἀποτελεῖ πρόσκληση καί δῶρο 
τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο: «οὐ πάντες χωροῦσιν, ἀλλ' οἷς 
δέδοται» θά πεῖ ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, καί θά προσθέσει: 
«ὁ δυνάµενος χωρεῖν, χωρείτω»1. Πέρα δέ ἀπό τήν ἱερα-
τική κλήση, τήν ὁποία ἀπευθύνει ὁ Θεός στόν ἄνθρωπο, 
ἡ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, ἡ τά ἀσθενῆ θεραπεύουσα 
καί τά ἐλλείποντα ἀναπληροῦσα, εἶναι ἐκείνη ἡ ὁποία 
ἐνδυναµώνει, ἐνισχύει καί ἐµψυχώνει τούς ἱερεῖς µας 
στό θεάρεστο ἔργο τους. 
 Ὁ ἱερέας, κατά τόν ἅγιο Γρηγόριο Νύσσης, « ἐνῶ µέ-
χρι χθές ἦταν ἕνας ἁπλός ἄνθρωπος ἀνάµεσα στούς πολ-
λούς, µέ τήν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος γίνεται καθοδη-
γητής τοῦ λαοῦ, πρόεδρος, διδάσκαλος τῆς εὐσεβείας, 
µυσταγωγός τῶν ἀρρήτων Μυστηρίων. Καί τά ἐπιτελεῖ ὅλα 
ταῦτα χωρίς νά ἔχει ἀλλάξει στό σῶµα ἤ στήν µορφή 
του, ἀλλ' ἐνῶ παραµένει ἐξωτερικά ἴδιος µέ πρίν, ἡ ἀ-
όρατη ψυχή του ἔχει µεταµορφωθεῖ πρός τό καλύτερο, µέ 
τήν ἐπενέργεια τῆς ἀοράτου δυνάµεως καί χάριτος τοῦ 
Θεοῦ»2. 
 ∆ι' ὅλους αὐτούς τούς λόγους ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλά-
δος προβάλλει σήµερα καί τονίζει τήν σπουδαιότητα τῶν 
ἱερατικῶν κλήσεων. Μέσα στό σύγχρονο γίγνεσθαι τῶν 
πολλαπλῶν ἀνακατατάξεων καί τῆς πνευµατικῆς συγχύσε-
ως, τό γεγονός ὅτι ὁ Θεός µιλᾶ στίς καρδιές νέων ἀν-
θρώπων καί τούς καλεῖ νά γίνουν τά ὄργανα διά τῶν ὁ-
ποίων διαχέει τήν χάρη Του στήν Ἐκκλησία, ἀποτελεῖ 

                                                 
1 Ματθ. 19, 11-12. 

2 Λόγος εἰς τήν ἡμέρα τῶν Φώτων. 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟ∆ΟΣ 
 

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
 

ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑ∆ΙΟΥ 14 (115 21) 
τηλ. 210-72.72.204, fax 210-72.72.210 

 
 
 

 

3 

µεγίστη εὐλογία γιά τόν κάθε πιστό, γιά ὁλόκληρο τό 
σῶµα τῆς Ἐκκλησίας. 
 Ὀφείλουµε, ἑποµένως, ὅλοι µας νά χαίρουµε καί νά 
δοξάζουµε τόν Θεό, κάθε φορά πού µαθαίνουµε ὅτι ἕνα 
νέο παιδί σκέπτεται νά ἀκολουθήσει τόν δρόµο τῆς ἱε-
ρωσύνης. Ὀφείλουµε νά τόν ἐνθαρρύνουµε στήν ἀπόφασή 
του αὐτή, ἐφόσον δέν ἀποτελεῖ προϊόν ἐπιπολαιότητας ἤ 
ζήλου χωρίς ἐπίγνωση. Ὀφείλουµε τέλος νά προσευχόµα-
στε στόν σταυρωθέντα καί ἀναστάντα Κύριον ἡµῶν Ἰησοῦ 
Χριστό, ὥστε νά τόν ἐνισχύει καί νά τόν ἐνδυναµώνει, 
καθώς ἐπίσης καί νά τόν προφυλάσσει ἀπό τόν πόλεµο 
καί τίς παγίδες τοῦ ἀντικειµένου. 
 
 Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, 
 Ζοῦµε σέ µία ἐποχή κατά τήν ὁποία οἱ ἀνθρώπινες 
ἀξίες κατακρηµνίζονται καί τά σύµβολα πολεµοῦνται. Τό 
κοσµικό πνεῦµα προσπαθεῖ συστηµατικά νά ἐξοβελίσει ἀ-
πό τίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων κάθε τι τό ὁποῖο δέν ἐξυ-
πηρετεῖ τίς σκοπιµότητες τοῦ πνευµατικοῦ ἀποχρωµατι-
σµοῦ τῶν ἀνθρώπων. Ἡ Ἐκκλησία µας προβάλλει σήµερα ἕ-
να πανανθρώπινο Σύµβολο, τόν Τίµιο καί ζωοποιό Σταυρό 
τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Προβάλλει ἐπίσης καί 
τίς ἱερατικές κλήσεις, καθότι ὁ ἱερέας µέ τήν ζωή του 
ἀποτελεῖ ζωντανό σύµβολο τῆς ἀληθείας τοῦ Εὐαγγελίου 
καί τῆς παρουσίας τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος στή ζωή τῆς Ἐκ-
κλησίας, πηγή ἁγιασµοῦ τῶν πιστῶν καί ἀνανέωση τῆς 
ἐλπίδας καί τῆς προοπτικῆς τῆς Ἀναστάσεως, µέ τήν ἐ-
πιτέλεση τῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας. 
 Ἄς εὐχηθοῦµε ὅλοι µας κι ἄς προσευχηθοῦµε, Κύριος 
ὁ Θεός ἡµῶν νά διασώζει τήν Ἐκκλησία Του ἀπό πάσης 
προσβολῆς τῶν ὁρατῶν καί ἀοράτων ἐχθρῶν, καί νά ἐνι-
σχύει ὅλους µας, κληρικούς καί λαϊκούς, ποιµένες καί 
ποιµαινοµένους, στήν κατά Θεόν πολιτεία. Ἰδιαίτερα 
µάλιστα σήµερα ἄς συνευχηθοῦµε µέ τόν ὑµνωδό, ὥστε «ἡ 
ἀήττητος, καί ἀκατάλυτος, καί θεία δύναµις τοῦ Τιµίου 
καί ζωοποιοῦ Σταυροῦ», νά µή µᾶς ἐγκαταλείπει ὅλες 
τίς ἡµέρες τῆς ζωῆς µας. 
 

 
† Ὁ Ἀθηνῶν  Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος 
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τριος 
† Ὁ Βεροίας καί Ναούσης Παντελεήµων 
† Ὁ ∆ρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης Ἀνδρέας 
† Ὁ Ξάνθης καί Περιθεωρίου Παντελεήµων 
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† Ὁ Ἐλασσῶνος Βασίλειος 
† Ὁ Φθιώτιδος Νικόλαος 
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