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ΓΙΑ ΧΑΡΗ ΤΩΝ ΙΕΡΩΜΈΝΩΝ 

Μας λένε οι σοφοί πως οι ιερείς είτε είναι 

απλοί ή οφφικιούχοι πρέπει να αγαπούν και 

να διδάσκουν την αγάπη, την αληθινή αγά

πη πούναι η πιο γλυκειά απόλαυση όλων 

των εποχών και όλων των ανθρώπων. Μας 

λένε ακόμη πως όλα τα χαρίσματα που έ

χουν οι κοινοί θνητοί πρέπει να τα έχουν οι 

ιερείς και c' αρχιερεfς μόνοι τοuς. 
Ο ίωciιι'/ης ο Ειηγγι:λιστ.1ς μας λέει ακό

μη :-iωc,· r5ποιος αγαπά το Θεc και τον αδελ

φό του εχθρειίεται αυτός δεν είναι αληθι

νός χριστιανός. Γιατί η αγάπη προς τους 

συνανθρώπους σου είναι αυτός τούτος ο 

Θεός. Εκεί λένε, οι σοφοί, όπου υπάρχει η 

αγάπη Βασιλεύει η αλήθεια και το φως. Το 

ψεύδος, η απάτη, η πανουργία, η δολιότης 

και ο φθόνος χάνονται. Τα καλά επαινούν

ται και η πλεονεξία θανατώνεται. Και τότε 

χορταίνουν οι πεινασμένοι και οι γυμνοί εν

δύονται και Βασιλεύει η ειρήνη και η ευτυ

χία σε όλο τον κόσμο. 

Ο Α γιος Μάξιμος πούταν και σοφός μας 

λέει πως ο ιερεύς πρέπει να είναι άγιος και 

εις την ψυχή και εις το σώμα. Να είναι φά

ρος και αστέρι λαμπερό για να φωτίζει την 

εκκλησία του Θεού και εις την ευσέΒεια να 

είναι καθαρότερος και από τις ακτίνες του 

ήλιου. 

Η ιεροσύνη γίνεται εις τη γη μα σκοπό έ

χει τα ουράνια. Εις την πραγματικότητα ο 

ιερεύς κάμνει την υπηρεσία των αγγέλων. 

Γι αυτό όταν λειτουργεί πρέπει να φαντ-ά

ζεται ότι στέκε τω με τους αγγέλους εις τον 

ουρανό μπροστά στο Θεό και οι λόγοι του 

πρέπε! να είναι αγνοί και συνετοί όπως 

τους αγγέλους. 

Οι καλοi και αληθινοί πρέπει να είναι ευ

σεΒείς, σώφρΙDνες, διδακτικοί. Να μην είναι 

μνησίκακοι, ούτε φιλόδοξοι, ούτε φιλάργυ

ροι αλλά ελεήμονες, ταπεινοί και ολιγαρ

κείς. Με όλους μικρούς και μεγάλους, φτω

χούς ή πλούσιους, αριστερούς ή δεξιούς 

να είναι αγαπητοί και ειρηνικοί. 

Κατάκριση να μη δέχονται. Να μη μετεω

ρίζονται και να κάμνουν τους ευσεΒείς να 

γελούν. Να μη αργολογούν έστω κι αν οι ο

μιλίες τους μεταδίδονται από το ραδιόφω

νο ή τον α{ιΒωνα αλλά να τις συντομεύουν 

για να ωφελούνται εκείνοι που τις ακού

ουν. Όμως το πιο σημαντικό απ' όλα είναι 

όπως όσα λέγουν να είναι από την Αγία 

Γραφή. 

~·κόμη οι ιερείς ή οι αρχιερείς δεν πρέπει 

να οργίζοι,ται ούιε να καλλωπίζονται ούτε 

να φθονούν την προκοπή των άλλων. 

Αυτά και άλλα οι ιερεiς πρέπει να τα κρα

τούν και να τα φυλάγουν σαν κόρην οφθαλ

μού. 

Εκείνοι που δε μπορσύ•.' είναι ανάξιοι να 

λειτουργούν και είναι χειρότεροι και από 
τον Ιούδα τον προδότη. Γι' αυτό πρέπει να 

φύγουν από τη λειτουργία γιατί κινδυνεύ
ουν να καούν και ψυχικά και σωματικά. Κιν

δυνεύουν ακόμη να πάθουν ότι έπαθε ο 
Δαθας και ο ΑΒερών που εσχίσθη η γη και 

τους εκατάπιεν ζώντες διότι ε τ-όλμησα~- να 

θυμιάσουν εις το ναό του Κυρίου αναξίως. 

Γι αυτούς τους ανάξιους να υπηρετούν 

το Θεό ο Α γιος ΣίλΒεστρος πσύταν και αυ

τός σοφός είναι ακόμη πιο αυστηρός και 

λέει. "Μυλόλιθον να τους κρεμάσουν στο 

λαιμό και να τους ρίξουν στη θάλασσα διότι 

επαρέστησαν και ωμίλησαν τοιαύτας διδα

σκαλίας ξ ένας με τις θυσίες του Χριστού». 

Και συνεχίζει και λέει: 

- "Ο Χριστός ε τα πει νώθη δια να μας εξυ

ψώση ... » 

- "Εφυλακίσθη δια να μας ελευθερώση 

από τα κακά πνεύματα. .. » 

- «Εrτσυλήθη δια να μας εξαγοράση ... " 

- «Εσταυρώθη δια να εξαλείψη τας α-

μαρτίας μας ... " 

-- "Ανεστήθη δια να μας χαρίση εμάς 

ζωήν ... " 

- "Α νεΒη εις τους ουρανούς δια να μας 

δώση εμάς ΠΝΟΗΝ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΝ». 
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