Γιατί φιλάμε το τέρι τοσ Ιερέως;
Γράφει η Εσαγγελία Αφεντάκη
Πέζαλε ν γέξνληαο ηεξέαο ζαο. Σηε ζέζε ηνπ ήξζε έλαο λεαξόο ηεξέαο, πνπ κόιηο
απνθνίηεζε από ηελ ηεξαηηθή ζρνιή. Με ραξά θηινύζαηε ην ρέξη ηνπ γέξνληα ηεξέα.
Αιιά ηώξα ζαο ήξζε έλαο λεαξόο! Πωο λα ηνπ θηιήζεηε ην ρέξη αθνύ είλαη πνιύ
λεόηεξόο ζαο;
Θα ζαο δηεγεζώ κηα ηζηνξία γηα ηνλ ζέξβν βαζηιηά Μίινο. Κάπνηε ζα
ιεηηνπξγνύζε έλαο όρη ειηθηωκέλνο, αιιά πνιύ λένο ηεξέαο. Ο γεξν - βαζηιηάο ήηαλ
πνιύ επζεβήο.
Η Θεία Λεηηνπξγία δελ άξρηδε, αλ δελ είρε αθόκε πάεη θαη απηόο ζηελ Δθθιεζία.
Καη όηαλ επήγε, ζηάζεθε ζηε κέζε ζην ζξόλν ηνπ, θαη πξνζεπρόηαλ όπωο όινη.
Όηαλ ηειείωζε ε Λεηηνπξγία, ν βαζηιηάο πήγε λα θηιήζεη ην ρέξη ηνπ παπά θαη λα
πάξεη αληίδωξν. Μα εθείλνο από ζεβαζκό έδωζε ην αληίδωξν, θαη ηξάβεμε γξήγνξα
ην ρέξη ηνπ, γηα λα κελ ην θηιήζεη ν γεξν – βαζηιηάο. Τόηε ν βαζηιηάο Μίινο ηνλ
θνίηαμε απζηεξά θαη ηνπ είπε:
-Γνο κνπ ην ρέξη ζνπ. Γελ θηιάω ην δηθό ζνπ ρέξη, πάηεξ. Τελ ηεξωζύλε ζνπ
πξνζθπλώ, πνπ είλαη πην κεγάιε θαη από κέλα θαη από ζέλα !
Τώξα ην θαηαιαβαίλεηο ην λόεκα. Ο γεξν – βαζηιηάο κίιεζε ζηελ εθθιεζία
ζεόπλεπζηα.
Ο ηεξέαο ζαο κπνξεί λα είλαη κόιηο 25 ρξνλώλ. Μα ε ηεξωζύλε ηνπ είλαη από
θαηαβνιήο θόζκνπ. Όηαλ ινηπόλ ηνπ αζπάδεζζε ην ρέξη, πξνζθπλάηε ηελ ηεξωζύλε
ηνπ, πνπ θζάλεη δηαδνρηθά από ηνλ Χξηζηό θαη ηνπο Απνζηόινπο κέρξη ηνλ ηεξέα ζαο.
Όηαλ θηιάηε ην ρέξη ηνπ παπά ζαο, θηιάηε νιόθιεξε ηελ αιπζίδα ηωλ Οζίωλ θαη
αγίωλ ηεξέωλ θαη Ιεξαξρώλ, από ηνπο Απνζηόινπο κέρξη ζήκεξα.
Αζπάδαζζε θαη πξνζθπλάηε ηνλ Άγην Ιγλάηην ηνλ Θενθόξν, ηνλ άγην Νηθόιαν,
ηνλ άγην Βαζίιεην, ηνλ άγην Σάββα θαη “όινπο ηνπο επηγείνπο αγγέινπο θαη νπξαλίνπο
αλζξώπνπο”, πνπ όηαλ ήηαλ ζηε γε εθνζκνύζαλ ηελ Δθθιεζία θαη ηώξα ζηνιίδνπλ
ηνλ νπξαλό!

Τν θίιεκα πνπ θάλνπκε ζην ρέξη ηνπ παπά δελ είλαη θίιεκα θπζηθό. Δίλαη θίιεκα
άγηνλ, όπωο γξάθεη ζηνπο Κνξηλζίνπο ν Απόζηνινο Παύινο.
Να ην αζπάδεζζε ινηπόλ ην ρέξη ηνπ ηεξέα πνπ ζαο επινγεί. Δίλαη επινγεκέλν
από ηνλ Θεό. Με ηε ράξε ηεο ηεξωζύλεο. Με ηε ράξε ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο.
Να ην θηιάηε ην ρέξη ηνπ ηεξέα ζαο. Όζν λένο θαη αλ είλαη. Καη λα ηνλ αθνύηε.
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