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Ἕνα κάθε μήνα. 
  

Ἀγαπεηνί κνπ ἐλνξίηεο,     

Ἀθνξκή πῆξα αὐηή ηή θνξά ἀπό ηό γεγνλόο ηῆο ἑνξηῆο ηῆο Ὑπαπαληῆο, ὅηαλ ἡ Θενηόθνο, 

κεηέξα ηνῦ Κπξίνπ Ἰεζνῦ Υξηζηνῦ, καδί κέ ηόλ Ἰσζήθ,  ηόλ ἔθεξαλ ζαξάληα ἡκεξῶλ, λά ηόλ 

ἀθηεξώζνπλ ζηό Ναό ηνῦ νινκῶληνο. θεῖ ηόλ πῆξαλ νἱ ἱεξεῖο ηνῦ Νανῦ θαί ηέιεζαλ ηά 

δηαηεηαγκέλα. Λίγν λσξίηεξα, ηνύο ζπλάληεζε ὁ γεξεόο πκεώλ ιέγνληαο ἐθεῖλνλ ηόλ 

θαηαπιεθηηθό ιόγν: «Νῦλ ἀπνιύεηο ηόλ δνῦιν ζνπ Δέζπνηα… Ὅηη εἶδνλ νἱ ὀθζαικνί κνπ ηό 

ζσηήξηόλ ζνπ…» 

Αὐηή ἡ ἡκέξα εἶλαη ἀθηεξσκέλε ζηνύο Ἱεξεῖο, πνύ ἱεξνπξγνῦλ ηά κπζηήξηα ηνῦ Θενῦ, 

ζηνύο Ἱεξεῖο πνύ ζέβεηαη ὁ ὀξζόδνμνο πηζηόο ιαόο, ζηνύο Ἱεξεῖο πνύ δηαθνλνῦλ ηό ηξηζκέγηζην 

ιεηηνύξγεκα ηῆο ζσηεξίαο ηῶλ ἀλζξώπσλ, ἀπό ηήλ ἐπνρή ηνῦ Υξηζηνῦ κέρξη ζήκεξα ζ΄ 

ὁιόθιεξν ηόλ θόζκν.  

Ὁ Ἱεξέαο, ἀγαπεηνί κνπ ἀδειθνί, δέλ εἶλαη θάπνηνο δηαθνξεηηθόο ἀπό ηνύο ἄιινπο 

πηζηνύο. Δἶλαη γέλλεκα - ζξέκκα ηνῦ ζώκαηνο ηῆο θθιεζίαο, ἕλα κέινο ηῆο θθιεζίαο, ηό 

ὁπνῖν πξνβάιιεη ἡ θθιεζία θαί ὁ Θεόο δηά ηνῦ κπζηεξίνπ ηῆο Ἱεξσζύλεο. Σόλ θσηίδεη κέ ηό 

εἰδηθό ράξηζκα, γηά λά γίλεη ὁ Βασιλεύς, ὁ Ἱερεύς καί ὁ Προυήτης ηῆο ηνπηθῆο θθιεζίαο. 

Σίζεηαη ὡο ὑπηρέτης καί ὑποσργός τῶν πιστῶν, ἔξρεηαη λά ηνύο ὑπεξεηήζεη ζηό ζαῦκα ηῆο 

ζσηεξίαο ηνπο. Ἔξρεηαη, λά ἐπνπιώζεη ηίο πνηθίιεο πιεγέο ηῶλ κειῶλ ηνῦ ζώκαηνο ηῆο 

θθιεζίαο, πξνζσπηθέο, νἰθνγελεηαθέο, θνηλσληθέο, ςπρνινγηθέο, νἰθνλνκηθέο. Καί ὅια αὐηά κέ 

πηζηόηεηα θαί ἀθνζίσζε.   

Σό ἔξγν ηνῦ Ἱεξέσο εἶλαη θπξίσο κπζηεξηαθό, θεξπθηηθό θαί πνηκαληηθό. Σειεῖ ὅια ηά 

κπζηήξηα ηῆο θθιεζίαο, κέ πξσηαξρηθό ηή Θεία Λεηηνπξγία. Βαπηίδεη, κπξώλεη, ἐμνκνινγεῖ, 

ηειεῖ ηά κπζηήξηα ηνῦ Γάκνπ θαί ηνῦ Ἁγίνπ Δὐρειαίνπ, ηειεῖ ηίο πνηθίιεο ἁγηαζηηθέο ἀθνινπζίεο. 

Πξνζεύρεηαη. Μειεηᾶ θαί θεξύηηεη ηόλ Λόγν ηνῦ Θενῦ, θαηερεῖ ηόλ ιαό ηνῦ Θενῦ. 

πκπαξαζηέθεηαη ζηνύο πηζηνύο, κεηέρεη ζηήλ ραξά θαί ζηόλ πόλν ηῶλ ἐλνξηηῶλ ηνπ. Δἶλαη 

θνληά ζηήλ ἀξξώζηεηα ηνπο, ζηή θηώρεηα, ζηήλ ἀλεξγία, ζηήλ ἀπνηπρία. Υαίξεηαη καδί ηνπο κέ 

ηή γέλλεζε ἑλόο λένπ παηδηνῦ, κέ ηό γάκν ἑλόο ἄιινπ, κέ ηό θηίζηκν ηνῦ ζπηηηνῦ, κέ ηήλ ἀγνξά 

λένπ ὀρήκαηνο, κέ ηήλ πξόνδν θαί ηήλ ἐπηηπρία ηνπο. Δἶλαη θνηλσλόο ζέ ὅια θαί ζέ ὅινπο. 

Καί ὅια αὐηά, ἐξγαδόκελνο κέζα ζηό ζύγρξνλν θόζκν, πνύ θαηαθιύδεηαη ἀπό κία θνβεξή 

ἰδενινγηθή θαί ζξεζθεπηηθή λεξνπνληή. Μέζα ζ’ ἕλα θόζκν πλεπκαηηθά ἀλάπεξν θαί 

γλσζηνινγηθά ἐγθισβηζκέλν, πνύ δέλ δηαζέηεη ηόλ ἀπαξαίηεην δέθηε, γηά λά ζπιιάβεη ηό ζαῦκα 

πνύ ἐπηηειεῖηαη ζηόλ ρῶξν ηῆο θθιεζίαο. Δἶλαη αὐηό, πνύ ἔρεη πεῖ ὁ Κύξηόο καο Ἰεζνῦο 

Υξηζηόο ὅηη, ηνύο πνηκέλεο ηνπ ηνύο ἀπνζηέιιεη ζέ ἕλα ηέηνην θόζκν «ὡο πξόβαηα ἐλ κέζσ 

ιύθσλ». (Μαηζ. Ι΄ 16)  

Ὁ Ἱεξέαο ἀπνζηειιόκελνο κέζα ζηόλ θόζκν θαί ἐξγαδόκελνο ὅπσο ζέιεη ὁ Ἅγηνο Θεόο, 

γίλεηαη κία πξνζθνξά, ἕλα ὁινθαύησκα ζηό ζξόλν ηῆο ράξηηνο. Ἀζθαιῶο, δέλ εἶλαη αὐηόο πνύ 

ἁγηάδεη θαί ζώδεη ηόλ θόζκν, ἀιιά ὁ Παηήξ θαί ὁ Τἱόο θαί ηό Ἅγην Πλεῦκα, πνύ νἰθνλνκεῖ ηά 

πάληα. Ὁ Ἱεξέαο κόλν δαλείδεη ηήλ γιῶζζα ηνπ θαί ηά ρέξηα ηνπ, ηόλ ἑαπηό ηνπ ὁιόθιεξν. 

Ὁ Ἱεξέαο εἶλαη αὐηόο πνύ θαηεβάδεη ηόλ Θεό ζηήλ γῆ θαί ἀλεβάδεη ηνύο ἀλζξώπνπο ζηόλ 

νὐξαλό! Δἶλαη αὐηόο πνύ πξνζεύρεηαη γηά ὅινπο ηνύο πηζηνύο θαί ἡ πξνζεπρή ηνπ γίλεηαη 

εἰζαθνπζηή ἀπό ηόλ Θεό. Ὁ Ἱεξέαο ἐθπξνζσπεῖ ηόλ Θεό κέζα ζηόλ θόζκν θαί δη’ αὐηνῦ 

ἁγηάδεηαη ὁ θόζκνο ἀπό ηόλ Θεό. Ἡ παξνπζία ηνῦ Ἱεξέα κέζα ζέ κία θνηλσλία εἶλαη ἡ 

κεγαιύηεξε εὐινγία πνύ κπνξεῖ λά ὑπάξμεη! 

Γπζηπρῶο, ὅκσο, νἱ ἴδηνη νἱ πηζηνί δέλ ηό ἔρνπλ ἀληηιεθζεῖ αὐηό. Πνιινί ἀπό αὐηνύο ὄρη 

κόλν δέλ ζέβνληαη ηόλ Ἱεξέα ἀιιά ηόλ θαθνινγνῦλ θαί ηόλ θαηεγνξνῦλ θαί ηόλ ζπθνθαληνῦλ. 

Αὐηόλ, πνύ ηνύο βάπηηζε, πνύ ἐλδηαθέξεηαη γη’ αὐηνύο θαί ηνύο ὑπεξεηεῖ. Ὁ Ἱεξέαο, ἄλ δέλ 



θηαίεη, δέλ παζαίλεη ηίπνηα, ὅκσο ἐθεῖλνο πνύ ζηέθεηαη ἔηζη ἀπέλαληί ηνπ, ἔρεη θξίκα κεγάιν. 

Αὐηόο πνύ θαηεγνξεῖ δέλ θαηεγνξεῖ ἕλαλ ἁπιό ἄλζξσπν, δέλ ἀπξεπεῖ ζέ ἕλαλ ὁπνηνλδήπνηε 

ἀπεζηαικέλν ἀιιά ζηόλ ἀπεζηαικέλν ηνῦ Θενῦ! 

Ὅινη νἱ ἅγηνη ηῆο θθιεζίαο καο ἐθθξάδνληαη κέ ηά ὑπεξνρώηεξα ιόγηα γηά ηόλ Ἱεξέα, 

γηά ηό κέγεζνο ηῆο ἱεξσζύλεο. Ὁ ἅγηνο Ἰσάλλεο ὁ Υξπζόζηνκνο ζεκεηώλεη ηά ἑμῆο: «Εἰο νδέλα 

ηῶλ ἀγγέισλ ἐδόζε ἡ ἐμνπζία ηνῦ ἀθηέλαη ἁκαξηίαο. Ὁ Ἱεξεύο ὅκσο ἔρεη ιάβεη ηνηαύηελ 

ἐμνπζίαλ παξά ηνῦ Κπξίνπ… λ γέλεη εἰο ηόλ Ἱεξέα ὁ Θεόο ἐλεπηζηεύζε ηνηαῦηα κπζηήξηα, εἰο 

ηά ὁπνῖα θαί ἄγγεινη παξαθύπηνπλ λά εἴδνπλ. Ὄλησο ἰιηγγηᾶ ὁ λνῦο ηνῦ ἀλζξώπνπ ὅηαλ 

ζθέπηεηαη ηό ἀζύιιεπηνλ ὕςνο ηνῦ ἱεξαηηθνῦ πνπξγήκαηνο». 

’ αὐηό ηό ζεκεῖν ζά ἤζεια λά ἀληηγξάςσ θάπνηεο ζθέςεηο θαί ἀπό ηόλ Ἅγην Κνζκᾶ ηόλ 

Αἰησιό, πνύ ἀλαθέξνληαη ζηόλ Ἱεξέα θαί ζηή ζπκπεξηθνξά πξόο αὐηόλ:                                        

«Νά πξνζέρεηε, ἀδειθνί κνπ, ζεῖο νἱ θνζκηθνί, λά κή θαηεγνξεῖηε ηνύο παπάδεο ζαο, λά 

κή ηνύο βξίδεηε θαί λά κή ηνύο παξακειεῖηε, δηόηη βάλεηε θσηηά θαί θαίεζζε, δηόηη νἱ 

παπάδεο εἶλαη ἀλώηεξνη θαί ἀπό ηνύο Ἀγγέινπο θαί ἀπό ηνύο βαζηιεῖο. γώ, ἀδειθνί κνπ, ἡ 

γλώκε κνπ ἔηζη κέ ιέγεη λά θάκσ. άλ ἀπαληῶ ἕλα παπά θαί ἕλα βαζηιέα, κέ θαίλεηαη εὔινγνλ 

ηόλ παπά λά βάισ λά θαζίζεη ςειόηεξα ἀπό ηόλ βαζηιέα, θαί ἐάλ ἀπαληήζσ ἕλα παπά θαί 

ἕλα ἄγγεινλ, πξῶηα ζά ραηξεηήζσ ηόλ παπά θαί ἔπεηηα ηόλ ἄγγεινλ. Δηόηη, ἀδειθνί κνπ, ὁ 

Ἱεξέαο εἶλαη ἀλώηεξνο θαί ἀπό ηήλ Ἁγίαλ Τξάπεδαλ, ἀλώηεξνο θαί ἀπό ηό ἅγηνλ Πνηήξηνλ, 

δηόηη ηό ἅγηνλ Πνηήξηνλ εἶλαη ἄςπρνλ, κά ὁ ἱεξεύο καηαιακβάλεη ηά Ἄρξαληα Μπζηήξηα θαζ’ 

ἑθάζηελ ἡκέξαλ, ηό ηίκηνλ ζῶκα θαί αἷκα ηνῦ Κπξίνπ καο Ἰεζνῦ Χξηζηνῦ θαί Θενῦ. γώ, 

ἀδειθνί κνπ, δέλ ἔρσ θακκίαλ θαηεγνξίαλ λά θάκσ ηῶλ παπάδσλ, δηόηη εἶλαη παπάδεο θαί 

ἔρνπλ ηόλ Χξηζηόλ, ὅπνπ ηνύο παηδεύεη θαί ὅ,ηη ζθάικα θάκνπλ νἱ παπάδεο, ἔρεη ὁ Χξηζηόο καο 

ξάβδνλ ζηδεξάλ δη’ αηνύο». 

Ὅηαλ νἱ ἅγηνη ὁκηινῦλ ἔηζη γηά ηόλ Ἱεξέα, πνηά ζά πξέπεη λά εἶλαη ἡ ζηάζε θαί ἡ 

ζπκπεξηθνξά ηῶλ πηζηῶλ πξόο αὐηόλ; Σή κία ἡκέξα ηόλ θαηεγνξεῖο θαί ηήλ ἑπόκελε δεηᾶο ἀπό 

αὐηόλ λά πξνζεπρεζεί γηά ηό πξόβιεκά ζνπ; Σήλ ἄιιε ηόλ ζπθνθαληεῖο θαί ηήλ Κπξηαθή ζέιεηο 

λά πάξεηο ηό ῶκα θαί Αἷκα ηνῦ σηῆξνο Υξηζηνῦ ἀπό ηά ρέξηα ηνπ; Κάπνηεο θνξέο ηόλ 

θαηαθξίλεηο θαί ὅηαλ ηόλ ζπλαληήζεηο, ὑπνθξηηηθά δείρλεηο ὅηη ηόλ ζέβεζαη; Ἄλ ζηόλ 

ὁπνηνλδήπνηε δέλ ἐπηηξέπεηαη αὐηή ἡ θαηαθξηηέα ζπκπεξηθνξά, πνιύ πεξηζζόηεξν δέλ 

ἐπηηξέπεηαη πξόο ηόλ Ἱεξέα.   

Ὁ ιαόο παξνκνηάδεη ηόλ Ἱεξέα ζάλ ηό θάξβνπλν, πνύ ὅηαλ εἶλαη ἀλακκέλν ζέ θαίεη θαί 

ὅηαλ εἶλαη ζβεζηό ζέ κνπηδνπξώλεη.  

Ὁ Ἱεξέαο πάληνηε πξνζεύρεηαη «πέξ ηῶλ κηζνύλησλ θαί ἀγαπώλησλ αηόλ», πάληνηε 

δηθαηνινγεῖ ηά πηαίζκαηα θαί ηίο ἀηπρείο ζπκπεξηθνξέο ηῶλ πηζηῶλ, πάληνηε ἐλδηαθέξεηαη θαί 

πξνλνεῖ γηά ηό ινγηθό ηνπ πνίκλην. Δἶλαη θαί αὐηόο ἄλζξσπνο κέ ἐιιείςεηο θαί ιάζε θαί 

ἐιαηηώκαηα. Πξνζπαζεῖ θαί ἀγσλίδεηαη. Πέθηεη θαί ζεθώλεηαη. Υξεηάδεηαη θαί αὐηόο λά 

πξνζεπρεζνῦλ νἱ πηζηνί «πεξί αηνῦ», ὅπσο ἔιεγε θαί ὁ κεγάινο ἀπόζηνινο ηῶλ ἐζλῶλ, Παῦινο. 

Ὁ Ἱεξέαο πξνρσξεῖ κπξνζηά, ὁδεγεῖ ηνύο ἀλζξώπνπο ζηό Θεό, γη’ αὐηό θαί δέρεηαη ηή δξηκύηεξε 

πνιεκηθή ἀπό παληνύ. ηέθεηαη ὡο ἀιεμηθέξαπλν, γηά λά πξνζηαηεύζεη ηό πνίκληό ηνπ, πνύ ηνῦ 

ἐκπηζηεύζεθε ὁ Υξηζηόο. Πνιεκεῖ κέ ηνύο θνζκνθξάηνξεο ηνῦ ζθόηνπο ηνῦ αἰῶλνο ηνύηνπ. 

(θεζ. η΄ 12) Πξέπεη λά κείλεη ὄξζηνο! Ἄλ πέζεη, ἀιίκνλν θαί γη’ αὐηόλ, ἀιίκνλν θαί γηά ηνύο 

πηζηνύο. Ἄλ παηαρζεῖ ὁ πνηκέλαο, ηό πνίκλην ζά δηαζθνξπηζζεῖ. (Μαηζ. Κη΄ 31) Αὐηό δέλ 

ζπκθέξεη ζέ θαλέλα. 

Σό ζπκπέξαζκα, ἀγαπεηνί κνπ, εἶλαη ἁπιό: ὁ Ἱεξέαο λά ἐλδηαθέξεηαη γηά ηνύο πηζηνύο θαί 

νἱ πηζηνί λά ζέβνληαη ηόλ Ἱεξέα θαί λά πξνζεύρνληαη γη’ αὐηόλ. Ἔηζη ζάλ κία ἐλ Υξηζηῶ 

νἰθνγέλεηα, ζά κπνξέζνπλ λά ἀμησζνῦλ ηῆο ἐπνπξαλίνπ Βαζηιείαο ηνῦ Ἁγίνπ Σξηαδηθνῦ Θενῦ! 

 

Μή κέλνληαο ζηίο κηθξόηεηεο θαί ζηίο ἀδπλακίεο 

εὔρνκαη λά κᾶο εὐινγεῖ ὁ Θεόο πάληνηε 

ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Λ. Βασιλείου 


