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Ὁ Κλῆρος καί ὁ λαός 

Ἑρ μη νεύω σέ αὐ τά τά εὐ χα ρι στια κά κη ρύγ μα τα, κα τά τίς Κυ ρια κές 
τοῦ Κα λο και ριοῦ, τίς δε ή σεις πού ἀ πευ θύ νου με στόν Θε ό, στήν ἔ ναρ ξη 
τῆς θεί ας Λει τουρ γί ας, ἀλλά καί κά θε Μυ στη ρί ου καί ἱ ε ρῆς Ἀ κο λου  -
θίας. Σή με ρα θά δοῦ με τήν δέ η ση πού κα λού μα στε νά ἀ πευ θύ νου με 
στόν Θε ό γιά ὅ λα τά μέ λη τῆς Ἐκ κλη σί ας. Μᾶς προ τρέ πει ὁ Ἱ ε ρεύς: «Ὑ-
πέρ τοῦ Ἀρ χι ε πι σκό που ἡ μῶν, τοῦ Τι   μίου Πρε σβυ τε ρί ου, τῆς ἐν Χρι στῷ 
δια κο νί ας, πα ν τός τοῦ Κλή ρου καί τοῦ λα οῦ, τοῦ Κυ ρί ου δε η θῶ μεν», 
δη λα δή ἄς προ σευ χη θοῦ με γιά τόν Ἀρ χι ε πί σκο πο, ἤ τοι τόν Μη τρο πο λί-
τη τῆς πε ριο χῆς αὐ τῆς –καί ἀ να φέ ρου με τό ὄ νο μά του– γιά τούς Πρε-
σβυ τέ ρους καί Δια κό νους, γιά ὅ λους τούς Κλη ρι κούς καί τούς λα ϊ κούς 
τῆς Ἱ ε ρᾶς Μη τρο πό λε ως.

Στήν δέ η ση αὐ τή φαί νε ται τό πο λί τευ μα τῆς Ἐκ κλη σί ας, πού τό 
ἀ πο  τε λοῦν τά μέ λη τῆς Ἐκ κλη σί ας πού ἔ χουν βα πτι σθῆ, ἔχουν χρι σθῆ 
καί με τέ χουν τῆς θεί ας Κοι νω νί ας. Πρό κει ται γιά τρεῖς κα τη γο ρί ες, ἤ τοι 
τόν «Ἀ νώ τε ρο Κλῆ ρο», στόν ὁ ποῖ ο συ μπε ρι λαμ βά νο ν ται οἱ Ἐ πί σκο ποι, 
οἱ Πρε σβύ τε ροι καί οἱ Διά κο νοι, τόν «Κα τώ τε ρο Κλῆ ρο», στόν ὁ ποῖ ο 
ἀ νή κουν οἱ ὑ πο διά κο νοι, οἱ ψάλ τες, οἱ ἀ να γνῶ στες, κα θώς ἐ πί σης καί 
τούς λα ϊ κούς.

Οἱ Κλη ρι κοί εἶ ναι οἱ πνευ μα τι κοί ἀ ξι ω μα τι κοί τοῦ στρα τεύ μα τος τῆς 
Ἐκ κλη σί ας. Ἡ Ἐκ κλη σί α δέν εἶ ναι ἕ νας ἄ τα κτος πνευ μα τι κός στρα τός, 
δέν εἶ ναι ἕ νας χῶ ρος ἀ ναρ χί ας στόν ὁ ποῖ ο κα νείς κά νει ὅ,τι θέ λει, ἀλ λά 
εἶ ναι ἕ νας εὐ λο γη μέ νος πνευματικός στρα τός πού δι ευ θύ νε ται ἀ πό τόν 
Χρι στό, διά τῶν Κλη ρι κῶν. Ἀλ λά καί στούς Κλη ρι κούς ὑ πάρ χει δια βάθ-
μι ση δια κο νί ας, ἀ φοῦ ἄλ λο εἶ ναι τό ἔρ γο τοῦ Μη τρο πο λί του, ἄλ λο τό 
ἔρ γο τῶν Πρε σβυ τέ ρων καί ἄλ λο τό ἔρ γο τῶν Δια κό νων. Σέ κά θε Ἱ ε ρά 
Μη τρό πο λη ὑ πάρ χει μό νον ἕ νας Μη τρο πο λί της, πού συ νι στᾶ τήν ἑ νό-
τη τα τῆς Ἐκ κλη σί ας, ὅ πως ἕ νας εἶ ναι ὁ Χρι στός, πού εἶ ναι κε φα λή τῆς 
Ἐκ κλη σί ας. Μέ τήν εὐ χή καί τήν εὐ λο γί α τοῦ Ἐ πι σκό που ἐρ γά ζο ν ται 
ποι μα ν τι κά οἱ Κλη ρι κοί, τε λοῦν τά ἱ ε ρά Μυ στή ρια, ἁ γιά ζουν τόν λα ό 
καί τόν προ φυ λάσ σουν ἀ πό κά θε κα κό.

Οἱ λε γό με νοι Κα τώ τε ροι Κλη ρι κοί (ὑ πο διά κο νοι, ψάλ τες, ἀ να γνῶ-
στες κλπ.) δέν ἔ χουν τήν ἱ ε ρα τι κή Χά ρη, δέν μπο ροῦν νά τε λοῦν τά ἱ ε ρά 
Μυ στή ρια, ἀλ λά βο η θοῦν, ἀ νά λο γα μέ τό χά ρι σμά του ὁ κα θέ νας στήν 
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λατρευτική ζωή. Τε λεῖ ται εἰ δι κή τε λε τή ἀ πό τόν Ἐ πί σκο πο σέ αὐ τούς 
πού ἀ να λαμ βά νουν ἕ να ἔρ γο δια κο νί ας, για τί μέ σα στήν Ἐκ κλη σί α κα-
νέ νας δέν μπο ρεῖ νά αὐ το σχε διά ζη. Ἔ τσι, τό χά ρι σμα τοῦ κα θε νός προ-
σφέ ρε ται, διά τῆς Ἐκ κλη σί ας, στόν Θε ό. Οἱ ὑ πο διά κο νοι, ὅ που ὑ πάρ-
χουν, βο η θοῦν τούς Κλη ρι κούς στό Ἱ ε ρό Βῆ μα, οἱ ψάλ τες ψάλ λουν ἐξ 
ὀ νό μα τος τοῦ λα οῦ, οἱ ἀ να γνῶ στες δια βά ζουν τά ἀ να γνώ σμα τα, ἀ πο-
στο λι κά καί προ φη τι κά, οἱ θυ ρω ροί προ σέ χουν τίς θύ ρες-πόρ τες γιά νά 
μήν εἰ σέλ θη κα νέ νας ἀ μύ η τος στήν θεί α Λει τουρ γί α.

Ὁ λα ός εἶ ναι οἱ λε γό με νοι λα ϊ κοί πού εἶ ναι μέ λη τῆς Ἐκ κλη σί ας, 
ἔ χουν βα πτι σθῆ, ἔ χουν χρι σθῆ καί ἔ χουν τήν ἐ ξαι ρε τι κή τι μή νά με τέ-
χουν στήν θεί α Εὐ χα ρι στί α καί στήν ὅ λη ἐκ κλη σια στι κή ζω ή. Οἱ λα ϊ κοί 
δέν εἶ ναι ἁ πλῶς πα ρό ν τες, ἀλ λά συμ με τέ χουν μέ τόν τρό πο τους στήν 
λα τρεί α. Προ σεύ χο ν ται στόν Θε ό, ἑ νώ νον ται μέ τά ἄλ λα μέ λη τῆς Ἐκ-
κλη σί ας, κοι νω νοῦν τῶν ἀχρά ν των Μυ στη ρί ων.

Αὐ τό εἶ ναι τό πο λί τευ μα τῆς Ἐκ κλη σί ας, ὁ πε ριού σιος λα ός τοῦ Κυ-
ρί ου, οἱ ἐ λε η θέ ν τες ἀ πό τόν Θε ό νά εἶ ναι μέ λη τῆς Ἐκ κλη σί ας. Ἔ χου με 
κα θῆ κον νά προ σευ χό μα στε γιά ὅ λη τήν ἐν Χρι στῷ ἀ δελ φό τη τα, γιά τόν 
Ἐ πί σκο πο, τούς Κλη ρι κούς καί τούς λα ϊ κούς, ὥ στε νά ἀ ν τα πο κρί νω ν ται 
στήν δια κο νί α τους, νά ἀ πο δει χθοῦν ἄ ξιοι τῆς ἀ πο στο λῆς τους, νά δο-
ξά ζουν τόν Θε ό μέ ὅ λη τους τήν ζω ή.

Πρέ πει νά αἰ σθα νό μα στε ὅ τι δέν εἴ μα στε ξέ νοι, ὀρ φα νοί, μό νοι, ἀλ-
λά ἀ νή κου με σέ μιά πα γκό σμια οἰ κο γέ νεια, ἀ φοῦ ἡ Ἐκ κλη σί α ἁ πλώ νε-
ται σέ ὁ λό κλη ρο τόν κό σμο καί συ μπε ρι λαμ βά νει ὡς μέ λη ἀν θρώ πους 
ἀ πό ὅ λες τίς φυ λές, τίς ἐ θνό τη τες, τίς γλῶσ σες. Αὐ τό τό γε γο νός εἶ ναι 
με γά λη εὐ λο γί α γιά μᾶς.


