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Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητὰ,

Ὁ  Εὐαγγελιστής  Ἰωάννης  ὁ  Θεολόγος,  γράφοντας  περὶ  τοῦ  Θεοῦ, 
στὴν  πρώτη  του  Ἐπιστολὴ,  ἀναφέρει  τὴν,  γνωστὴ  σὲ  ὅλους,  ὑπέροχη 
θεολογικὴ πρόταση: «ὁ Θεός ἀγάπη ἐστίν» (Α΄ Ἰωάν. δ΄, 9). Δὲν μένει, ὅμως, 
σὲ μιὰ ἁπλὴ ἐπισήμανση αὐτῆς τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ προτρέπει τὸν 
κάθε ἄνθρωπο, αὐτὴ τὴ θεία ἀγάπη νὰ τὴν κάμει τρόπο τῆς ζωῆς του, κατὰ 
μίμησιν Θεοῦ· «ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἐν τῷ Θεῷ μένει καὶ ὁ Θεός ἐν αὐτῷ» 
(Α΄ Ἰωάν. δ΄, 16). Ἐκεῖνος ποὺ παραμένει στὴ ζωὴ τῆς ἀγάπης, παραμένει 
μαζί μὲ τὸν Θεὸ καὶ ὁ Θεός εἶναι μαζί του. 

Αὐτή  ἡ  παραμονή  στὴν  ἀγάπη  τοῦ  Θεοῦ,  γιὰ  μᾶς  τὰ  μέλη  τῆς 
Ἐκκλησίας, ἐκφράζεται καὶ μὲσα ἀπὸ τὴν παραμονὴ μας στὴν ἀγάπη τῶν 
ἀδελφῶν.  Αὐτὴ  εἶναι  ἐντολή,  τὴν  ὁποία  ἀκούσατε  ἀπὸ  τὴν  ἀρχὴν·  νὰ 
ἀγαπᾶμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον, γράφει πάλι, ὁ μαθητής καὶ ἀπόστολος τῆς 
ἀγάπης,  ἐνῶ  ταυτόχρονα  προειδοποιεῖ  ὅτι  ἐκεῖνος  ποὺ  δὲν  ἀγαπᾶ  τὸν 
ἀδελφὸ του δὲν εἶναι ἀπὸ τὸ Θεὸ (Ἰωάν. γ΄, 11).

Ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν ἀδελφὸ καὶ μάλιστα τὸν «ἐλάχιστο», τὸν πτωχὸ, 
τὸν ἀσθενῆ, τὸν ἐμπερίστατο, τὸν ξένο εἶναι ἡ λιδία λίθος τῆς ἀγάπης μας 
πρὸ τὸν ἴδιο τὸν Θεὸ.

Ὅλες οἱ παραπάνω ὑπενθυμίσεις γίνονται, ἀγαπητὰ μου παιδιὰ μου, 
προκειμένου νὰ σᾶς θυμίσω καὶ πάλιν τὸ κοινό τῆς ἀγάπης χρέος.
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Αὐτὲς μάλιστα τὶς ἡμέρες, λίγο πρὶν τὰ Χριστούγεννα, ὅπου ζοῦμε τὸ 
μεγαλύτερο θαῦμα τῆς ἀγάπης,  τὴν ἐνανθρώπιση τοῦ Κυρίου καὶ  Θεοῦ 
μας, ἡ Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ νὰ ἀσκήσουμε τὴ φιλανθρωπία καὶ μέσα ἀπὸ 
τὸν καθιερωμένο ΕΡΑΝΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ, ὁ ὁποῖος θὰ διεξαχθεῖ, σὺν Θεῷ, 
ἀπὸ  9ης ἓως  καὶ  15ης Δεκεμβρίου  2012  στὴν  πατρίδα  μας  καὶ  τὴν  Ἱερὰ 
Μητρόπολή μας. 

Οἱ Ἱερεῖς καὶ οἱ ἐθελοντές μας θὰ κάμουν ἀγάπη καὶ θὰ βγοῦν στοὺς 
δρόμους γιὰ νὰ ζητήσουν ἀγάπη. Ἀγάπη ὄχι γιὰ τοὺς ἰδίους, ἀλλὰ γιὰ τοὺς 
πάσχοντες ἀδελφοὺς μας.

Ἴσως,  βέβαια  σκεφθῆτε:  «Ὅλοι  σήμερα  εἴμαστε  πάσχοντεςκαὶ 
ὑποφέρουμε, λόγῳ τῆς δεινῆς οἰκονομικῆς κρίσεως». Εἶναι ἀλήθεια αὐτὸ 
γιὰ τοὺς περισσοτέρους. Ὅμως ὑπάρχουν πάντοτε καὶ πιὸ φτωχοί ἀπὸ μᾶς. 
Καὶ  ἡ  ὅποια  δική  μας  ἀνάγκη  δὲν  πρέπει  νὰ  γίνῃ  αἰτία  ἀρνήσεως  τῆς 
προσφορᾶς πρὸς τοὺς ἄλλους καὶ πρὸς αὐτὴ τὴ θεάρεστη προσπάθεια τῆς 
Τοπικῆς Ἐκκλησίας.

 Ἡ  Ἱερά  Μητρόπολή  μας,  μὲ  τὴ  δικὴ  σας  πρόθυμη  καὶ  πάντοτε 
συγκινητικὴ ἠθικὴ συμπαράσταση καὶ ὑλικὴ βοήθεια, ἀπὸ 1ης-11-2011 ἓως 
καὶ  τῆς  31ης-10-2012  προσέφερε  ἀγάπη,  δαπανήσασα  τὸ  ποσὸν  τῶν  δύο 
ἑκατομμυρίων  δεκατριῶν  χιλιάδων  πεντακοσίων  ἑβδομηνταπέντε  καὶ 
ἑβδομηντατριῶν  Εὐρώ  (2.013.575,73  €)  ἤ,  σὲ  δραχμικὴ  ἀντιστοιχία,  τῶν 
ἐξακοσίων  ὀγδονταέξ  ἑκατομμυρίων  ἑκατόν  εἰκοσιπέντε  χιλιάδων  καὶ 
ἐννεακοσίων εἰκοσιεννέα (686.125.929) δραχμῶν.

Παράλληλα:  α)  στὰ  Ἐνοριακὰ  Σπίτια  Γαλήνης  σιτίζονται 
καθημερινὰ  600  περίπου  ἄποροι,  β)  ἀπὸ  τὶς  3  Τράπεζες  Τροφίμων  καὶ 
Ἐνδυμάτων βοηθοῦνται 3.000 ἀναξιοπαθοῦντες καὶ γ) ἀπὸ τὸ Κοινωνικὸ 
Φαρμακεῖο  καὶ  Ἰατρεῖο  περιθάλπονται  70  ἄνεργοι  καὶ  ἀνασφάλιστοι 
συνάνθρωποί μας.

Αὐτή ἡ ἀγαπητική σας προσφορά, μαζὶ μὲ τὴν δικὴ μας ὑπεύθυνη 
καὶ τίμια διαχείριση, μᾶς ἐνθαρρύνει νὰ μὴ διστάζουμε νὰ κτυπήσουμε τὴν 
πόρτα τῆς καρδιᾶς σας καὶ νὰ σᾶς ζητήσουμε κι’ ἐφέτος νὰ βοηθήσετε στὸν 
ΕΡΑΝΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ.

Μὲ  τὴν  ἐλπίδα  ὅτι  θὰ  ἀκούσετε  τὴν  φωνὴ  τοῦ  Ἐπισκόπου  καῖ 
Μητροπολίτου σας, εὐχαριστῶ καὶ διατελῶ,

Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν καὶ ἀγάπης
 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Σημείωσις:  Ἡ παροῦσα νὰ ἀναγνωσθῇ στὸ ἐκκλησίασμα  τὶς Κυριακὲς 2 καὶ 9 
Δεκεμβρίου 2012, πρὸ τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας.
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