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“Λάβε τὴν παρακαταθήκην ταύτην, καὶ φύλαξον 
αὐτήν, ἕως τῆς δευτέρας παρουσίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅτε παρ’ αὐτοῦ μέλλεις ἀπαιτεῖσθαι 
αὐτήν.” 

Σεβασμιώτατε Πάτερ και Δέσποτα,  

Σεβαστοί πατέρες, 

Τοπικοί άρχοντες, 

Αγαπητοί μου γονείς, συγγενείς και φίλοι, 

Ευλογημένε λαέ του Κυρίου. 

… Ο λόγος αυτός “προκαλεί τρόμο”, διότι φανερώνει ότι ο
χειροτονούμενος γίνεται πλέον οικονόμος των Μυστηρίων του Θεού, και 
λαμβάνει το χάρισμα να ιερουργεί τον ίδιο τον Ιησού, τον ζωντανό άρτο. 
Ο Αρχιερεύς μού εμπιστεύεται την ιεροσύνη του Χριστού, και τον ίδιο τον 
Χριστό, ως παρακαταθήκη. Οφείλω λοιπόν να διαφυλάξω την ιεροσύνη 
αυτή και τον εαυτό μου αμώμητα και αγόγγυστα. Διότι ο ίδιος ο Κύριος θα 
τα απαιτήσει από εμένα. 

Με τη χειροτονία ο Χριστός εμπιστεύεται τον εαυτό Του στον ιερέα, ώστε 
δι’ αυτού να αποδοθεί στο πλήρωμα της Εκκλησίας. 

Την Αγία παρακαταθήκη την φυλάσσουμε με την χάρη του Αγίου 
Πνεύματος.  

Γραφεί ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο:” την καλήν παραθήκην 
φύλαξον δια Πνεύματος Αγίου του ενοικούντος εν ημίν”.  

Δηλαδή να φυλάττης το Άγιο Πνεύμα στην καρδία σου, ώστε και Αυτό να 
διαφυλάξει σε εσένα την παρακαταθήκη που σου έχει εμπιστευθεί, δια 
Πνεύματος Αγίου. Διότι δεν είναι έργο ανθρώπινης ψυχής ή δυνάμεως το 
να φυλάξεις τα τόσα που σου εμπιστεύθηκε ο Χριστός.  
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Διότι οι ληστές είναι πολλοί και το σκοτάδι βαθύ, ο διάβολος στέκεται 
άγρυπνος και στήνει πολλαπλές παγίδες.  

Μόνο µε τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος η χάρις θα παραμείνει μέσα 
μας, εάν φυσικά δεν την αποδιώξουμε εμείς. 

Ο Απόστολος Παύλος γράφει στα πνευματικά του παιδιά:” Οὕτως 
ἡμᾶς λογιζέσθω ἄνθρωπος, ὡς ὑπηρέτας Χριστοῦ καὶ 
οἰκονόμους μυστηρίων Θεοῦ. Ὅ δὲ λοιπὸν ζητεῖται ἐν τοῖς 
οἰκονόμοις, ἵνα πιστός τις εὑρεθῇ”. 

Ο Λειτουργός πρέπει να διαχειρίζεται ως οικονόμος εκείνα που του 
εμπιστεύθηκε ο Δεσπότης Χριστός.  

Ο Λειτουργός είναι οικονόμος των Θείων Μυστηρίων αλλά και του ίδιου 
του λαού του Θεού. Μια παλαιά ευχή χειροτονίας πρεσβυτέρου λέγει: 
“Την χείρα εκτείνομεν, Δέσποτα Θεέ των ουρανών… επί τον 
άνθρωπον τούτον και δεόμεθα… γενέσθω εν αυτώ πνεύμα 
θείον προς δύνασθαι αυτόν οικονομήσαι τον λαόν σου.” 

Ο Χριστός για να επαναφέρει στην βασιλεία Του τον άνθρωπο εργάσθηκε 
και έπαθε τα πάντα και με την θεία οικονομία οικονομεί κάθε άνθρωπο. 

 “Ο Χριστός είναι το θύμα, είναι ο ιερεύς, είναι το θυσιαστήριο, είναι ο 
Θεός, είναι ο άνθρωπος, είναι ο βασιλεύς, είναι Αρχιερεύς, είναι το 
πρόβατο, είναι το αρνίο. Για χάρη μας γίνεται τα πάντα στον καθένα 
από μας ούτως ώστε με κάθε τρόπο να γίνει η ζωή μας. Ο Σωτήρ στον 
καθένα γίνεται διαφορετικός για το συμφέρον του. Σ΄ εκείνους που 
χρειάζονται ευφροσύνη γίνεται άμπελος, σ΄ εκείνους που χρειάζονται 
να εισέλθουν στέκεται ως θύρα, και σ΄ εκείνους που έχουν ανάγκη να 
προσφέρουν τις ευχές παραστέκεται ως μεσίτης Αρχιερεύς. Σ΄ 
εκείνους πάλι που έχουν αμαρτίες γίνεται πρόβατο για να σφαγιασθεί 
υπέρ αυτών. Σε όλους γίνεται τα πάντα, παραμένοντας ο ίδιος κατά 
φύσιν αυτό που είναι.“  
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Ο Λειτουργός μιμούμενος τον Χριστό, γίνεται “ Tοις πάσι τα πάντα, 
ίνα πάντως τινάς σώσει.” Έτσι στο πρόσωπο των Λειτουργών οι 
πιστοί απολαμβάνουν την πολυποίκιλη αγάπη του Χριστού και βρίσκουν 
οι αμαρτωλοί τους προστάτες, οι πένητες τους πλουτιστάς, οι εν θλίψεσι 
τους παραμυθούντας, τους συνοδίτας οι οδοιπόροι, οι εν θαλάσση τους 
κυβερνήτας, οι πάντες τους πανταχού θερμώς προφθάνοντας. 

Ο Αρχιερεύς εύχεται ώστε ο χειροτονούμενος να γίνει άξιος να 
παρίσταται ακατακρίτως στο φρικτό και φοβερό θυσιαστήριο για να 
δεχθεί κατά την ημέρα της κρίσεως τον μισθό της αγαθής οικονομίας.  

Ο μισθός της αγαθής οικονομίας είναι να αξιωθεί ο Λειτουργός να 
διακονεί αιώνια στο επουράνιο θυσιαστήριο ως συλλειτουργός του 
Αρχιερέως Χριστού. Επομένως η δια βίου τέλεση της αναιμάκτου 
Ιερουργίας στο επίγειο θυσιαστήριο είναι μια προετοιμασία για να 
αξιωθεί ο Λειτουργός να ιερουργεί και στο επουράνιο θυσιαστήριο. 

Η επίγειος ιεροσύνη είναι ο πνευματικός αρραβώνας της ουρανίου 
ιεροσύνης, εάν βέβαια ο ιερεύς διαφυλάξει αμόλυντη την Αγία 
παρακαταθήκη που λαμβάνει κατά την χειροτονία του. Εάν δηλαδή 
λειτουργεί στο επίγειο θυσιαστήριο ακατακρίτως.  

Σεβασμιώτατε πάτερ και δέσποτα. 

Προσέρχομαι σήμερα ενώπιον Θεού και ανθρώπων καταθέτοντας την 
αναξιότητά μου και την ανεπάρκεια ως αμαρτωλός, ενώπιον του Ιερού 
Θυσιαστηρίου για να λάβω μέρος εις το φοβερό Μυστήριο της Ιεροσύνης. 

Σας ευγνωμονώ από τα βάθη της καρδιάς μου για την τιμή, την ευλογία 
και την εμπιστοσύνη που δείχνετε στο πρόσωπό μου, και θα ήθελα οι 
προσευχές και οι δεήσεις σας να με συνοδεύουν σε αυτό το δύσκολο, 
ανηφορικό και απόκρημνο οδοιπορικό που μου ετάχθη.  
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Εύχομαι και προσεύχομαι ενώπιον Θεού και ανθρώπων να μην σας 
απογοητεύσω και να σταθώ αντάξιος των προσδοκιών σας. 

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αγίους πατέρες της Ιεράς 
Μητροπόλεως για τη βοήθειά τους και την ανοχή τους, καθώς δε και τους 
γονείς μου, τους συγγενείς και τους φίλους που με συμπαραστάθηκαν σε 
αυτό το οδοιπορικό μου. 
Ο Χριστός ήλθε ως διάκονος της σωτηρίας μας: “Εγώ ειμί εν μέσω 
υμών ως ο διακονών.”  

Ανεβαίνοντας στον ουρανό, ανέθεσε στους Μαθητές Του, και δι΄ αυτών 
στους ιερείς τη διακονία της σωτηρίας μας. Έτσι ο Ιερεύς με την χάρη του 
Αγίου Πνεύματος εκπληρώνει την διακονία της συμφιλιώσεως του 
ανθρώπου με το Θεό :  

” Ικάνωσον ημάς, τη δυνάμει του Αγίου σου Πνεύματος, εις 
την διακονίαν ταύτην.” 

 Αμήν. 




