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Θέμα: «Περί τῶν Ἱερατικῶν Κλήσεων»

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Ἡ Μητέρα μας Ἐκκλησία διά τῶν θεοφόρων Πατέρων της,

στό μέσον τῆς Ἁγίας καί  Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς,  θεώρησε
καλό νά ὑψωθεῖ κάτω ἀπό τούς τρούλλους τῶν ναῶν γιά προ-
σκύνηση τό «κατά τοῦ θανάτου τρόπαιον», τό «Τίμιον Ξύλον»
τοῦ ζωηφόρου Σταυροῦ τοῦ Κυρίου μας. Ἐπέλεξαν τό σημεῖο,
τό σύμβολο καί συμβόλαιο τῆς ἀγάπης, τῆς ζωῆς καί τῆς κα-
ταλλαγῆς, δηλαδή τῆς συμφιλιώσεως μέ τόν Θεό, γιά στήριγμα
καί παραμυθία ὅσων ἐπιθυμοῦν νά πορευθοῦν ἐλεύθερα στό
στάδιο τῶν ἀρετῶν, γιά νά ἀπολαύσουν ὡς μέλι γλυκύτατο τίς
ἄπειρες δωρεές πού ξεπηδοῦν ἀπό τήν σταυρωμένη ἀγάπη.

Ὁ ζωοποιός Σταυρός προβάλλεται ὡς ἡ μοναδική ἀπάντη-
ση στήν προαιώνια ἀναζήτηση τοῦ ἀνθρώπου γιά ζωή καί ἀθα-
νασία. Ὁ Κύριος  «πέθανε, γιά νά ζήσουμε ἐμεῖς» (Γρηγόριος ὁ
Θεολόγος).  Κρατάει  παντοτινά τά ἄχραντα χέρια  Του ἁπλω-
μένα στόν Σταυρό μέ τό πλευρό του τρυπημένο, γιά νά ἀνα-



βλύσει τό νερό τοῦ Βαπτίσματος καί τό αἷμα τῆς Εὐχαριστίας, ἡ
κοινωνία δηλαδή καί ἡ ὑπόσταση τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας.

Ὁ Χριστιανισμός εἶναι ἡ πίστη τοῦ Σταυροῦ, ἀπό τόν ὁποῖο
πηγάζει ὅμως συνάμα «ζωή καί Ἀνάστασις». Γι' αὐτό καί ἡ Ἐκ-
κλησία μας ψάλλει στόν Σταυρωθέντα Κύριό της τήν Μεγάλη
Πέμπτη στούς Μακαρισμούς:  «Σταυρώθηκες γιά χάρη μου, γιά
νά μοῦ προσφέρεις τήν ἄφεση· κεντήθηκες στήν πλευρά Σου, γιά
νά ἀναβλύσεις  γιά μένα τούς κρουνούς τῆς ζωῆς·  στά καρφιά
καρφώθηκες, ὥστε βλέποντας τό μέγεθος τῶν παθημάτων Σου
νά μπορῶ νά κράζω σέ Σένα, ζωοδότα Χριστέ, βεβαιώνοντας τό
ὕψος τῆς δυνάμεώς Σου: δοξασμένος νά ’ναι ὁ Σταυρός Σου, Σω-
τήρα μου, καί τό Πάθος Σου».

Ὅμως, τοῦτο τό Τίμιο Ξύλο, πού σήμερα προβάλλεται γιά
προσκύνηση καί στηριγμό «πάσης πνοῆς καί πάσης κτίσεως»,
κάποια χέρια τρεμάμενα Τό κρατοῦν. Κάποια χέρια Τό θυμιά-
ζουν, εὐλογοῦν μέ Αὐτό τόν Λαό τοῦ Θεοῦ καί σφραγίζουν τά
τίμια Δῶρα! Εἶναι τά χέρια τοῦ Ἱερέως! Γι’ αὐτό σοφά ἡ Ἐκκλη-
σία  μας,  τήν  σημερινή  μεγάλη  ἡμέρα  τῆς  Σταυροπροσκυνή-
σεως, τήν ἀφιερώνει στίς Ἱερατικές Κλήσεις.

Ἄραγε, τί σημαίνει «ἡμέρα Ἱερατικῶν Κλήσεων»; 
Σημαίνει,  γιά  τά ὀρθόδοξα δεδομένα,  τήν πρόσκληση σέ

ὅσους τό ἐπιθυμοῦν, σέ ὅσους κληθοῦν καί ἔχουν τή λαχτάρα
γι’ αὐτό, νά ἐνδυθοῦν ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ
ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ!  Τά παιδιά μας πού τό  ἐπιθυμοῦν,  νά περιβλη-
θοῦν τόν αἱμάτινο μανδύα τοῦ τρίβωνα τῆς Ἱερωσύνης, νά φο-
ρέσουν τό τίμιο, τό αἱματοβαμμένο ἅγιο ράσο! 

Μέ τόν πάνσεπτο Σταυρό Του στό χέρι στέκει τούτη τή λα-
μπρή ἡμέρα, μά καί κάθε ἡμέρα καί ὥρα, ὁ Κύριος μπροστά
ἀπό τά βημόθυρα κάθε ψυχῆς καί μέ Αὐτόν κρούει καί ἐλπίζει
νά Τοῦ ἀνοίξει,  γιά νά γυρέψει νά ἐνδυθεῖ κάποιο ἄξιο παιδί
Του τήν ἁγία Ἱερωσύνη, καί ἀπό τήν κατά σάρκα φύτρα του,
τούς γονεῖς του, ἀναμένει νά ἔλθουν ἀρωγοί σέ αὐτή του τήν
κλήση,  σέ  αὐτό  του  τόν  ἐνδόμυχο  πόθο  καί  νά  μή  σταθοῦν
ἐμπόδιο καί φραγμός στήν κλήση τοῦ Οὐρανοῦ! Ἡ Ἱερωσύνη
εἶναι μυστήριο, χάρις καί ἁγιοπνευματική δωρεά, καί μακάριο
εἶναι τό σπίτι ἐκεῖνο πού θά προσφέρει ἕνα τέκνο του, γιά νά
διακονήσει τόν ἀμπελώνα τοῦ Κυρίου ὡς Ἱερέας. Ὁ Ἴδιος ὁ Κύ-
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ριος τό εἶπε στούς Μαθητές Του: «Δέν μέ ἐξελέξατε ἐσεῖς, ἀλλά
ἐγώ σᾶς ἐξέλεξα καί σᾶς ἐγκατέστησα στό ὑψηλό ἔργο σας...»
(Ἰω. ιε΄ 16). 

Ὁ εὐλογημένος Λαός τοῦ Θεοῦ, βλέποντας τό ἐπιτραχήλιο
πού φέρει  ὁ  ἱερέας πάνω του,  ἀναγνωρίζει  ὅτι  αὐτό εἶναι  τό
σύμβολο τῆς χάριτος τῆς Ἱερωσύνης καί  κυρίως ὅτι  εἰκονίζει
τήν  «τελεστική» Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,  «τήν ἄνωθεν κα-
τερχομένη» (Ἅγιος  Συμεών  Θεσσαλονίκης).  Ζεῖ  καθημερινά
μιάν ἀλήθεια: ὁ κληρικός περιβάλλεται μέ πνευματική δύναμη,
χάρη στή θερμουργό παρουσία τοῦ Παρακλήτου, πού γίνεται
τό τίμιο ἄμφιό του, καί μεταβάλλεται σέ χαριτωμένο καί ἁγια-
σμένο  πρόσωπο. 

Ὁ  Ἱερέας  ἀξιώνεται  μπροστά  στό  ἅγιο  Θυσιαστήριο  νά
εἶναι ἡ  «ζωντανή εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ»,  κατά τόν Ἅγιο Μάξιμο
τόν Ὁμολογητή,  ἀφοῦ  «στέκεται καί  ἐκπληρώνει  τό ἔργο τοῦ
Χριστοῦ... λέγοντας ἐκεῖνα πού ὁ Χριστός εἶπε στόν Μυστικό Δε-
ῖπνο»,  καθώς  μᾶς  βεβαιώνει  ὁ  ἱερός  Χρυσόστομος.  «Λάβετε
φάγετε... Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες...».

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ὁ Χριστός,  ὁ  Θεός  μας,  ἔλαβε  μορφή δούλου καί  ἔγινε
ὅμοιος μέ μᾶς τούς ἀνθρώπους καί φανερώθηκε σάν ἄνθρω-
πος, ἄν καί ἦταν συγχρόνως τέλειος Θεός. Μά δέν ἀρκέστηκε
μόνο σέ αὐτό, ἀλλά ἔφθασε μέχρι τοῦ σημείου νά παραδώσει
τόν ἑαυτό Του στόν Σταυρό, γιά νά μοιράσει ζωή καί ἀνάσταση.

Μά καί ὁ Ἱερέας,  στήν καθ’ ἡμᾶς Ρωμηοσύνη,  δέν ἀρκέ-
στηκε μόνο στό νά δοξολογεῖ τόν ἁγιοτριαδικό Θεό καί νά διδά-
σκει τόν Λόγο Του, ἀλλά ἔφθασε, ὅταν τό ἀπαίτησαν οἱ καιροί,
νά διακονήσει καί τόν Λαό, γινόμενος σφάγιο ἱερό, ποτίζοντας
τό ράσο του μέ δάκρυα καί αἷμα, τόσο δικά του, ὅσο καί τοῦ φι-
λόχριστου Λαοῦ μας! 

Γονεῖς εὐλογημένοι, παρακαλοῦμε ἐν ὀνόματι τοῦ Σταυρω-
θέντος Χριστοῦ, μή φράζετε τόν δρόμο στό βλαστάρι σας πού
θέλει νά ἀνθίσει διακονώντας τήν Ἁγία Τράπεζα! 
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Καί σεῖς, παιδιά μας, πού ἔχετε τήν κλίση γιά τό ράσο, πα-
ρακαλοῦμε, δεχθῆτε τήν πρόσκληση τοῦ Χριστοῦ πού σᾶς γίνε-
ται μέ τή δική μας φωνή καί διακονῆστε Ἐκεῖνον, τήν Ἐκκλησία
Του καί τόν Λαό Του! 

Καλό καί εὐλογημένο τό ὑπόλοιπο τῆς Ἁγίας καί Μεγά-
λης Τεσσαρακοστῆς!

† Ὁ Ἀθηνῶν  Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος
† Ὁ Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Νικόλαος
† Ὁ Πατρῶν Χρυσόστομος
† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ
† Ὁ Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς
† Ὁ Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἱερεμίας
† Ὁ Κορίνθου Διονύσιος
† Ὁ Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου Θεόκλητος
† Ὁ Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς Παντελεήμων
† Ὁ Κίτρους καί Κατερίνης Γεώργιος
† Ὁ Ἰωαννίνων Μάξιμος
† Ὁ Ἐλασσῶνος Χαρίτων
† Ὁ Γρεβενῶν Δαβίδ

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

Ἀκριβές Ἀντίγραφον
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

Κοινοποίησις:
Συνοδικήν Ἐπιτροπήν Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως 
καί Ἐπιμορφώσεως τοῦ Ἐφημεριακοῦ Κλήρου
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