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Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 

ΙΣΤΙΑΙΑΣ  ΚΑΙ  ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ 

Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ 

 

Πρὸς 

τὸν Ἱερὸ Κλῆρο 

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ἱστιαίας καὶ Βορείων Σποράδων. 

Ἕδρας των 

 

ΘΕΜΑ: ‘’ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ’’ . 

 

 

Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί, Χαίρετε πάντοτε ἐν Κυρίω! 

 

Μετὰ πολλῆς χαρᾶς ἐπικοινωνῶ μαζί Σας, προκειμένου νὰ Σᾶς 

ἐνημερώσω ὅτι, μετὰ τὴν πανθομολογούμενη ἐπιτυχία τῆς προσφορᾶς 

Ἑσπερινῶν κηρυγμάτων σὲ ὅλες τὶς Ἐνορίες, κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος, θὰ 

συνεχίσουμε καὶ ἐφέτος αὐτή μας τὴν διακονία τοῦ Λόγου. 

Τηροῦντες τὸ συνημμένο πρόγραμμα ἐπακριβῶς, θὰ ἀναπτύξουμε 

σὲ ὅλες τὶς ἐκκλησιαστικὲς κοινότητες, τίς Ἐνορίες, τίς δέκα ἐντολὲς τοῦ 

Κυρίου καὶ Θεοῦ μας. 

Ἀπαραίτητος ὅρος σωτηρίας εἶναι -ὡς γνωστόν- ἡ τήρησις τῶν 

θείων ἐντολῶν, οἱ ὁποῖες, κατὰ τὴν διαβεβαίωσιν τοῦ Χριστοῦ μας 

"βαρεῖαι οὐκ εἰσίν" (Α΄ Ἰωάν. 5,3). Ἡ τήρησίς των ἀποδεικνύει τὴν πρὸς τὸν 

θεῖον Νομοθέτην ὀφειλομένην ὑπὸ πάντων ἀγάπην. Ὁ Κύριός μας 
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ἐτόνισε πὼς ἐκεῖνος ποὺ ἔχει τὶς ἐντολές Του καὶ τὶς τηρεῖ, αὐτὸς 

πραγματικὰ τὸν ἀγαπᾶ. (Α΄ Ἰωάν. 5,2). Καὶ ὑποσχέθηκε ὅτι ὁ ἀγαπῶν 

ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ Πατρός Του. (Ἰωάν. 14,21). 

Ὁ Νόμος τοῦ Κυρίου πρέπει νὰ μελετᾶται ἀπὸ μᾶς τοὺς εὐτελεῖς 

καὶ ἐλεηθέντες δούλους Του καὶ νὰ εἶναι φῶς στὴν πορεία μας καὶ λύχνος 

στὰ διαβήματά μας. 

Παρακαλῶ, χάριν τῆς θεαρέστου ἑνότητος τῆς τοπικῆς μας 

Ἐκκλησίας, ὅλοι οἱ ὑπεύθυνοι κήρυκες τοῦ θείου Λόγου, μὲ πολλὴ 

προσευχή, προσοχή, μελέτη καὶ ἐπιμέλεια αὐτὸ τὸ θέμα τῶν δέκα 

ἐντολῶν νὰ ἀναπτύξετε στὶς ἐφετεινὲς ἑβδομαδιαῖες ἑσπερινὲς συνάξεις.  

Τὸ κήρυγμα θὰ γίνεται μέσα σὲ προσευχητική, κατανυκτικὴ 

ἀτμόσφαιρα, μὲ τὴν τέλεση Ἑσπερινῆς ἀκολουθίας ἢ ἱερᾶς Παρακλήσεως 

ἢ Ἀποδείπνου (κατὰ τὴν Μ. Τεσσαρακοστὴν) καὶ ποτὲ ἐκτὸς αὐτῶν. Κατὰ 

συνέπειαν θὰ γίνεται ἐντός του Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ πουθενὰ ἀλλοῦ! Στὰ 

πνευματικὰ κέντρα μπορεῖτε νὰ προσφέρετε, μετὰ τὸ κήρυγμα, κέρασμα 

ἢ δεξίωση ἢ νὰ κάμετε κάποιες εἰδικὲς ὁμιλίες π.χ. γιὰ θέματα ἰατρικά, 

πολιτιστικά, ἐπιστημονικὰ κ.λπ. ἀφοῦ, ὡστόσο, προηγουμένως λάβετε 

ἀπὸ τὸν Ἐπίσκοπο καὶ Μητροπολίτη Σας, κάθε φορά, εἰδικὴ εὐλογία, ὅσον 

ἀφορᾶ τὸ θέμα καὶ φυσικὰ καὶ τὸν ὁμιλητή. Ἀσφαλῶς καὶ δὲν θὰ 

λησμονεῖτε ὅτι ὑπεύθυνος καὶ γιὰ τὴν προσφορὰ τοῦ κηρύγματος εἶναι ὁ 

οἰκεῖος Ἱεράρχης, ὅστις ὑποχρεοῦται νὰ ἱερουργεῖ τὸν Λόγον καὶ 

ἐξουσιοδοτεῖ, κατὰ τὴν σύνεση καὶ διάκρισή του, καὶ τοὺς λοιποὺς 

ἱεροκήρυκες. 

Ἐπ' εὐκαιρία γνωρίζω στὴν ἀγάπη Σας ὅτι δὲν ἔχω δώσει εὐλογία, 

γιὰ νὰ γίνονται κηρύγματα σὲ σπίτια ἢ ἄλλες αἴθουσες, ἐνῶ, προκειμένου 

νὰ κηρύξει ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς Ἐπαρχίας μας ἄλλος Ρασοφόρος ἢ καὶ 

Λαϊκὸς πρέπει νὰ ἔχει τὴν εὐλογία μας, καθὼς προβλέπουν οἱ Ἱεροὶ 

Κανόνες, τοὺς ὁποίους καὶ ἐμεῖς ὀφειλετικῶς τηροῦμε, ὁσάκις 

προσκαλούμεθα εἰς ἄλλην δικαιοδοσίαν. 

Τὰ ἑσπερινὰ κηρύγματα θὰ ἀρχίσουν ἐφέτος, παντοῦ, τὴν 

πρώτη ἑβδομάδα τοῦ Ὀκτωβρίου, σὺν Θεῶ, καὶ θὰ λήξουν τὴν 

προηγουμένη ἑβδομάδα τῆς τελευταίας ἑβδομάδος τῆς Μ. 

Τεσσαρακοστῆς (τῆς βουβῆς). 

Ταῦτα γνωρίζοντες στὴν ἀγάπη Σας καὶ παρακαλοῦντες νὰ 

φροντίζετε γιὰ τὴν ἐνημέρωση τῶν Ἐνοριτῶν Σας, μὰ καὶ γιὰ τὴν 

ἐξυπηρέτηση καὶ μετακίνηση τῶν Ἱεροκηρύκων, εὔχομαι πλούσια τὴν ἐξ 

Ὕψους ἀρωγή, πρὸς ἀγλαόκαρπον καρποφορίαν. 

                                    Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν καὶ ἀγάπης 

 

                                             Ο   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
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        † ὁ Χαλκίδος ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 
          

 

 

 

 


