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Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμάς: “Ο Ιερεύς οφείλει να προσφέρει «θυσία»
τον εαυτό του”

Στο μέσον της περιόδου της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, κατά την εβδομάδα της
Σταυροπροσκυνήσεως, η αγία μας Εκκλησία προβάλλει τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό του
Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, το όπλο της σωτηρίας των πιστών, το καύχημα και την Δόξα
της Εκκλησίας.
Μαζί με τον Τίμιο Σταυρό, την ίδια εβδομάδα, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος
έχει θεσπίσει να τιμάται το Μυστήριο της Ιερωσύνης. Προβάλλει τις Ιερατικές Κλίσεις. Το
κάλεσμα, δηλαδή, που ο ίδιος ο Θεός απευθύνει σε νέους κυρίως Χριστιανούς προκειμένου
να ακολουθήσουν τον δρόμο της Ιερωσύνης, της αφιερώσεως στο Θεό και της διακονίας της
Εκκλησίας.
Mε αφορμή την εβδομάδα των ιερατικών κλίσεων ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας
και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς, τέλεσε στην Ιερά Μητρόπολή του τις χειροτονίες δύο
Πρεσβυτέρων, εγγάμων κληρικών, τους οποίους είχε χειροτονήσει Διακόνους καλύπτοντας
τις εφημεριακές θέσεις που παραχωρήθηκαν από την πολιτεία.
Η πρώτη χειροτονία τελέσθηκε το Σάββατο 6 Απριλίου στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής
Αμφιλοχίας, ενώ η δεύτερη το Σάββατο 13 Απριλίου στον Ι. Ναό Αγίου Ιωάννου του
Θεολόγου στο Μοναστηράκι Βονίτσης.

Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. ΚΟΣΜΑΣ ευχήθηκε στους δύο νέους ιερείς να έχουν
«μακρά και αγία Ιερωσύνη» και κάλεσε τους πιστούς των ενοριών όπου θα διακονήσουν, «να
αγαπήσουν τους ιερείς τους και να τους στηρίξουν στην εν Χριστώ Διακονία τους».
Ο Μητροπολίτης κ. ΚΟΣΜΑΣ απηύθηνε πατρικές συμβουλές προς τον νέο ιερέα π. Θεόδωρο
Κτίστη στην Αμφιλοχία, όπου μέσα σε κλίμα θρησκευτικής κατανύξεως και εντόνου
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συγκινήσεως τελέστηκε η εις πρεσβύτερον χειροτονία του. Ο π. Θεόδωρος θα διακονεί ως
εφημέριος την ενορία Θυάμου της αρχιερατικής περιφερείας Ινάχου.
Στην χειροτονία του νέου ιερέως π. Αγγέλου Παναγιωτίδη, που τελέσθηκε παρουσία
πλήθους πιστών και ιδιαιτέρως πολλών νέων στο Μοναστηράκι Βονίτσης, όπου και θα
διακονεί ως εφημέριος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. ΚΟΣΜΑΣ τονίζοντας την αξία
του μεγάλου υπουργήματος της Ιερωσύνης, είπε μεταξύ άλλων:

«Ο Ιερεύς ποτέ δεν πρέπει να πλησιάζει την Αγία Τράπεζα χωρίς καθαρότητα ψυχής και
σώματος. Ο Ιερεύς, σήμερα που κυριαρχεί τόση σύγχυση, τόση θόλωση, τόση αποστασία,
οφείλει να οπλίζεται με τα πνευματικά μας όπλα. Την προσευχή, την μελέτη, την συχνή
επικοινωνία με τον πνευματικό του, καθώς και την διδασκαλία του από αγιασμένους
πατέρες και αδελφούς… Ο Ιερεύς οφείλει να αγαπά τους χριστιανούς της ενορίας του, να
τους προσφέρει την Κατήχηση… Να είναι ο ίδιος πρότυπο αγίας ζωής και να προσφέρει τον
εαυτό του «θυσία» για την πνευματική ωφέλεια και σωτηρία των ενοριτών του».
Εκ του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας
της Ιεράς Μητροπόλεως
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