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Πρός
Τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα
Τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Θέμα: «Περί τῶν Ἱερατικῶν Κλίσεων».

Τέκνα ἐν Κυρίω ἀγαπητά,
Ἔχοντας  διανύσει  τό  ἥμισυ τῆς  Ἁγίας  καί  Μεγάλης  Τεσσαρακο-

στῆς, ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία σήμερα, Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, 
τιμᾶ καί προσκυνεῖ τόν Τίμιο Σταυρό τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, 
τόν ὑψώνει καί τόν προβάλλει, ὁρόσημο πίστεως καί ἐλπίδος γιά κάθε χρι-
στιανό, ὁ ὁποῖος ἀγωνίζεται τόν καλόν ἀγῶνα τῆς πίστεως. Παράλληλα ἡ 
Ἐκκλησία σήμερα ἐνθυμεῖται τίς ἱερατικές κλίσεις καί δοξάζει τόν Κύριο 
πού ἐμπνέει στίς καρδιές νέων ἀνθρώπων τόν κατά Θεόν ζῆλο καί τήν ἔφε-
ση τῆς διακονίας τοῦ Ἁγίου Θυσιαστηρίου. 

Ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου ἀποτελεῖ γιά μερικούς σκάνδαλο ἤ μωρία, 
γιά τούς πιστούς ὅμως χριστιανούς εἶναι, κατά τήν ρήση τοῦ ἀποστόλου 
Παύλου, «Θεοῦ δύναμις καί Θεοῦ σοφία» (πρβλ. Α' Κορ. 1, 22-24).  Κατά 
τόν ἴδιο τρόπο ἡ ἱερωσύνη, ἡ ζωή τοῦ κληρικοῦ καί ἡ προσφορά του στόν 
κόσμο, εἶναι γιά πολλούς πράξη τήν ὁποία δέν ἔχουν τήν δύναμη νά κατα-
νοήσουν, καί γιά τοῦτο τήν ἀντιμετωπίζουν εἴτε ὡς μωρία, εἴτε ὡς σκάν-
δαλον. Ὄντως, προκειμένου νά ἀφιερώσει κανείς τήν ζωή του στήν ὑπηρε-
σία τοῦ Θεοῦ, χρειάζεται νά διαθέτει μεγάλα ἀποθέματα πίστεως καί ἀγά-
πης πρός τόν Θεό καί πρός τόν πλησίον, ὥστε νά ὑπαγορεύει καί αὐτήν 
ἀκόμη τήν αὐτοθυσία. Ἀκόμα περισσότερο ἀπαιτεῖται διαρκής προσπά-
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θεια, προκειμένου νἀ ἀντεπεξέλθει στίς ἀπαιτήσεις τῆς ἱερατικῆς κλίσεως, 
καί βοήθεια τήν ὁποία μόνον ὁ Θεός μπορεῖ νά παράσχη. Σέ μία κοινωνία 
ὅμως,  στήν  ὁποῖα  καθημερινῶς  καί  παντοιοτρόπως  καλλιεργεῖται  ὡς 
στάση ζωῆς ὁ ἀτομοκεντρισμός καί τό συμφέρον, δέν εἶναι εὔκολο νά κα-
νανοηθοῦν οἱ προϋποθέσεις καί οἱ ἀρετές πού εἶναι ἀπαραίτητες γιά τό ἱε-
ρατικόν λειτούργημα.

Ζοῦμε σέ ἐποχή, κατά τήν ὁποία κυριαρχεῖ ἡ ἀβεβαιότητα γιά τό 
μέλλον, ἡ ἀνασφάλεια, ἡ ἀγωνία γιά τό αὔριο. Ἡ κατάσταση αὐτή ἀφορᾶ 
στό σύνολο τῆς κοινωνίας καί ὀφείλεται κυρίως σέ πνευματικά αἴτια, ἀλ-
λότρια πρός τό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου. Ἡ ἔλλειψη ἀγάπης, ἀλληλεγγύης 
καί ἀνθρωπιᾶς, ἡ καλλιέργεια τοῦ ἀτομοκεντρισμοῦ καί ἡ ἀλόγιστη προ-
σπάθεια κορεσμοῦ τῶν ὑλικῶν ἐπιθυμιῶν καί σαρκικῶν ἀπολαύσεων, εὐ-
θύνονται πρωτογενῶς γιά τήν πολυδιάσπαση τῆς κοινωνίας, γιά τήν ἐκμε-
τάλλευση, γιά τά ποικίλα ἀδιέξοδα. Αὐτή ἡ ἐσωτερική ἀγωνία σχεδόν τοῦ 
καθενός, ἡ αἴσθηση τῆς προσωπικῆς του ἀδυναμίας καί ἡ ἀνάγκη γιά λύ-
τρωση ἀπό τά κάθε εἴδους δεινά, ἀποτελοῦν κοινό χαρακτηριστικό τῶν 
περισσότερων ἀνθρώπων, ἀκόμα καί ὅσων δέν θεωροῦν τόν ἑαυτό τους 
ὡς μέλος τῆς Ἐκκλησίας.

Ἐκεῖνο πού λησμονεῖ ὁ κόσμος μας εἶναι ὅτι ἡ ὁποιαδήποτε προ-
σπάθεια ἀναστροφῆς τῶν κακῶς κειμένων τῆς κοινωνίας μας, προκειμένου 
νά πετύχει, ὀφείλει νά φροντίσει πρωτίστως γιά τήν θεραπεία τῶν αἰτίων, 
δηλαδή νά μεριμνήσει γιά τήν πνευματική θεραπεία καί λύτρωση. Μέσα 
στήν ἀπελπισία, πού ἄλλοτε χτυπᾶ μυστικά τήν πόρτα τῆς ψυχῆς καθενός 
ἀνθρώπου καί ἄλλοτε τό σύνολο τῆς κοινωνίας μας, μοναδική ἐλπίδα τοῦ 
κόσμου ὁλόκληρου ἀποτελεῖ ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ἡ πηγή τῆς ζωῆς καί τῆς 
Ἀναστάσεως.

Ὁ ρόλος ἑπομένως καί ἡ διακονία τοῦ ἱερέως εἶναι ζωτικῆς σημα-
σίας, διότι ἀποτελεῖ τόν ζωντανό ἀπόστολο καί κήρυκα τοῦ Εὐαγγελίου 
τῆς ἐλπίδας, τῆς πίστεως καί τῆς ἀγάπης. Ὁ ἱερέας στά μάτια τοῦ κάθε πι-
στοῦ εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ὡς ἄλλος Σαμαρείτης, θά τόν λυτρώσει ἀπό τίς 
θλίψεις καί συμφορές τοῦ βίου, ὡς ἄλλος Παῦλος θά τοῦ μιλήσει ξανά καί 
ξανά γιά τίς ἀλήθειες τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καί εὐσεβείας, καί μέ τό 
παράδειγμά του θά τόν φωτίσει καί θά καταστήσει τό Εὐαγγέλιο ὄχι μόνο 
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κατανοητό ἀλλά καί ἐφαρμόσιμο στήν πράξη, στήν καθημερινή βιοτή τοῦ 
κάθε πιστοῦ. 

Ὁ ἱερέας ἀποτελεῖ σημεῖο ἀναφορᾶς γιά τήν κάθε κοινωνία, ὅπως 
ἀλλωστε πρῶτος ὑπάρχει ὁ Χριστός. Κατά συνέπεια ἡ ζωή τοῦ κληρικοῦ 
ἀποτελεῖ καί ὀφείλει νά ἀποτελεῖ μία σταυρική καί ἀναστάσιμη πορεία, 
μέ μοναδικό σκοπό τήν σωτηρία τοῦ κόσμου, γιά τήν ἐπίτευξη τοῦ ὁποῖου 
διαθέτει κάθε πνευματική καί σωματική του δύναμη στήν διακονία τοῦ 
Θεοῦ καί στήν προσφορά στόν συνάνθρωπο. Ὁ ἱερέας ὅμως δέν παύει νά 
εἶναι καί ἄνθρωπος, νά ἔχει τήν ἀνάγκη τοῦ στηριγμοῦ καί τῆς συνδρομῆς 
τῶν πιστῶν, κατά τήν περίοδο τῆς κλίσεώς του πρίν ἀπό τήν χειροτονία, 
ἀλλά καί στήν διάρκεια τῆς διακονίας του ἐνώπιον τοῦ Ἁγίου Θυσιαστη-
ρίου. Ἰδιαιτέρως μάλιστα ὅταν πρόκειται γιά νέον ἄνθρωπο, πού καλεῖται 
ἐπιπλέον νά παλαίψει ἐνάντια στίς σύγχρονες ἀντιξοότητες καί δυσκολίες.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Ἐάν θέλαμε νά συνοψίσουμε σέ δύο μόνον λέξεις τό νόημα καί τό 

περιεχόμενο τῆς ἱερατικῆς κλίσεως, δέν θά ἐπιλέγαμε προσφορότερες λέ-
ξεις ἀπό τήν  ὑπόσχεση  καί τήν  προσδοκία. Ὑπόσχεση τοῦ κληρικοῦ ὅτι 

τίθεται ἄνευ ὅρων στή διακονία τοῦ Θεοῦ, καί ὑπόσχεση τοῦ Θεοῦ ὅτι εἶ-
ναι ἀρωγός στό δύσκολο ἔργο πού ἀναλαμβάνει ὁ κάθε ἱερέας. Παράλ-
ληλα, προσδοκία ἐκ μέρους τοῦ Θεοῦ,  ὅτι ὁ κληρικός θά ἀνταποκριθεῖ 
στήν παρά Θεοῦ κλίση καί θά παραμείνει πιστός στήν ὑπόσχεσή του, καί 
προσδοκία ὅλων τῶν πιστῶν, ὅτι ὁ ἱερέας θά ἀποδειχθεῖ ὁδηγός ἰσάξιος 
τοῦ Μωυσῆ, καί θά τούς ὁδηγήσει μακριά ἀπό τἀ ἀδιέξοδα καί τόν πνευ-
ματικό ὄλεθρο, στήν κατάκτηση τῆς γῆς τῆς ἐπαγγελίας,  δηλαδή τῆς ἐν 
Χριστῷ σωτηρίας.

Δέν θά μποροῦσε ἄλλωστε ἡ θυσιαστική ζωή τοῦ κληρικοῦ νά περι-
γραφεῖ διαφορετικά, ἀφοῦ καί ὁ ἴδιος ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου μας ἀποτελεῖ 
ὑπόσχεση καί προσδοκία: Ὑπόσχεση νίκης κατά τοῦ ἀντικειμένου ἐχθροῦ 
καί πολεμίου, καί προσδοκία Ἀναστάσεως γιά τόν κάθε χριστιανό, ὁ ὁπο-
ῖος προστρέχει μέ πίστη καί κλίνει ἐνώπιον τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τό γόνυ 
τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος καί τόν ἀσπάζεται εύλαβικά.
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Αὐτῆς τῆς ὑπόσχεσης καί τῆς προσδοκίας τήν ἐκπλήρωση εὐχόμεθα 
πατρικῶς γιά κάθε πιστό χριστιανό, πρός δόξαν τοῦ ἁγίου ὀνόματος τοῦ 
ἐν Τριάδι μόνου Θεοῦ.

† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος
† Ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας Εὐσέβιος
† Ὁ Καστορίας Σεραφείμ
† Ὁ Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ Δανιήλ
† Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας Θεόκλητος
† Ὁ Κασσανδρείας Νικόδημος
† Ὁ Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης Ἐφραίμ
† Ὁ Πειραιῶς Σεραφείμ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος
† Ὁ Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας καί Μήλου Δωρόθεος
† Ὁ Σιδηροκάστρου Μακάριος
† Ὁ Χαλκίδος Χρυσόστομος
† Ὁ Νέας Σμύρνης Συμεών

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ἀρχιμ. Μᾶρκος Βασιλάκης

Ἀκριβές Ἀντίγραφον
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ἀρχιμ. Μᾶρκος Βασιλάκης


