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Ἐπὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Φιλαρέτου 
καὶ τῇ 10ῃ ἐπετείῳ τῆς ἱδρύσεως τοῦ ὁμωνύμου Αὐτοῦ Συλλόγου 

Ἱερὰ Ἀγρυπνία πρὸς τιμὴν 
τοῦ Ἁγίου Φιλαρέτου τοῦ Ἐλεήμονος 

Ἡ ἐν ταπεινώσει ἐσωτερικὴ Εὐσπλαγχνία
 προϋπόθεσις τῆς γνησίας Ἐλεημοσύνης

Μὲ τὴν εὐχή, εὐλογία καὶ 
συμμετοχὴ τοῦ Σεβασμιωτά-
του Πατρὸς καὶ Ποιμενάρχου 
μας, Μητροπολίτου Ὠρωποῦ 
καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, ὁ 
Σύλλογός μας πραγματοποί-
ησε τὴν Κυριακὴ πρὸς Δευ-
τέρα, 1η πρὸς 2α Δεκεμβρίου 
2014, μὲ ἰδιαίτερη κατάνυξη καὶ σὲ κλῖμα βαθειᾶς πνευμα-
τικῆς λαμπρότητος, ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ Προστάτου μας Ἁγίου 
Φυλαρέτου, πλήρη ἱερὰ Ἀγρυπνία μὲ Ἀπόδειπνο, Μέγα Ἑσπε-
ρινό, Ὄρθρο καὶ Θεία Λειτουργία.

Ἡ κατανυκτικὴ καὶ εὐχαριστιακὴ αὐτὴ Ἱερὰ Ἀγρυπνία ἔλα-
βε χώρα στὴν φιλόξενη Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς 
Ἀχαρνῶν Ἀττικῆς.

Ἡ Σεβαστή μας Γερόντισσα Ἰουστῖνα καὶ οἱ Ἀδελφὲς τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς μὲ ἰδιαίτερη ἀγάπη, προθυμία καὶ αὐτοθυσία 
ἐφρόντισαν γιὰ τὰ ἀπαραίτητα, ὥστε νὰ ἀπολαύσουμε ὅλοι οἱ 
συμμετέχοντες μία οὐράνια Πανήγυρη.

Oἱ Ἀδελφὲς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων Ἀφιδνῶν 
Ἀττικῆς ἔψαλαν καθ᾿ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς Ἱερᾶς Ἀγρυπνίας, 
εὐφραίνοντας τὶς ψυχές μας, καὶ μεταδίδοντας σὲ ὅλη μας τὴν 
ὕπαρξη κατάνυξη καὶ συντριβή.



2

Συλλειτουργοὶ τοῦ Σεβασμιωτάτου  Ποιμενάρχου μας κ. Κυ-
πριανοῦ, ὁ ὁποῖος προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας, ἦταν οἱ 
σεβαστοί μας Ἱερεῖς π. Ἄγγελος Μουρλᾶς καὶ π. Κωνσταντῖ-
νος Τερζάκης, μαζὶ μὲ τὸν Ἱεροδιάκονο π. Ἰωσὴφ καὶ τὸν Ὑπο-
διάκονο Γ. Ἀντώνιο Ἁγιοκυπριανῖτες, καθὼς καὶ τοὺς εὐλα-
βεῖς Ὑποδιακόνους Δημήτριο Γιατρᾶκο καὶ Χρῖστο Κατσούδα.

Συμμετεῖχαν ἀρκετὰ ἀπὸ τὰ Μέλη μας, καθὼς ἐπίσης μερικοὶ 
ἀπὸ τοὺς Συνεργάτες καὶ Συμπαραστάτες τοῦ Συλλόγου μας.

* * *
Ὁ ἐμπνευσμένος καὶ πεφωτισμένος λόγος τοῦ Σεβασμιω-

τάτου Ποιμενάρχου μας, πρὶν ἀπὸ τὴν κορύφωση τοῦ Μεγά-
λου Μυστηρίου μὲ τὴν Κοινωνία τῶν Ἀχράν-

των καὶ Ζωοποιῶν Μυστηρίων, πλημμύρισε 
τὶς καρδιὲς ὅλων μας μὲ γλυκύτητα, ἀλλὰ 
καὶ μὲ ἕναν μεγάλο ἔλεγχο γιὰ τὶς πράξεις 
μας καὶ τὸ ἦθος μας ὡς Ὀρθοδόξων Χρι-
στιανῶν.

«Τὸ κυρίαρχο στοιχεῖο τῆς σημερινῆς 
ἡμέρας», τόνισε μὲ ἔμφαση ὁ Σεβασμιώτα-

τος Ποιμενάρχης μας, «εἶναι ἡ Ἐλεημοσύ-
νη, αὐτὸ τὸ ἰδιαίτερο χάρισμα, τὸ ὁποῖο εἶχε 

δώσει ὁ Χριστός μας στὸν Ἅγιο Φιλάρετο, διότι 
προγνώριζε τὴν καλή του πρόθεση καὶ τὸν προόριζε γι᾿ αὐτό. 

Ἐμεῖς σήμερα, οἱ ὁποῖοι καλούμεθα νὰ διακονήσουμε τὸν Χρι-
στό μας στὸ πρόσωπο τοῦ Πονεμένου Ἀδελφοῦ μας, χρειάζεται 
νὰ βρισκόμαστε σὲ μία διαρκῆ ἐγρήγορση...

Ἡ Εὐσπλαγχνία εἶναι ἄμεσα συνδεδεμένη μὲ τὴν Ἐγρήγορση, 
τὴν ἄγρυπνη διάθεση τῆς καρδιᾶς μας στὴν Ἀγάπη πρὸς τὸν 
Χριστό μας καὶ τὸν Ἀδελφό  μας.

Μιλᾶμε ὅμως γιὰ ἐκείνη τὴν Εὐσπλαγχνία, ἡ ὁποία εἶναι συν-
εχὴς ἐσωτερικὴ κατάσταση, ἡ ὁποία ἐξαφανίζει κάθε ἔννοια 
ὑποτιμήσεως, ἐξουσιαστικότητας, κατακρίσεως, κακίας, μνη-
σικακίας πρὸς τὸν Ἀδελφό, εἴτε αὐτὸς εἶναι συγγενής, φίλος, 
ἀλλόθρησκος, ἀλλοεθνής, ἄνδρας ἢ γυναίκα. 

Aὐτὸ σημαίνει ὅτι πρέπει να ἐπανα-ανακαλύψουμε τὴν δω-
ρεὰ ποὺ λάβαμε στὸ Ἅγιο Βάπτισμα νὰ μετέχουμε τῶν Ἀξιω-
μάτων τοῦ Χριστοῦ μας, δηλαδὴ τοῦ Ἱερατικοῦ, τοῦ Βασιλικοῦ 
καὶ τοῦ Προφητικοῦ.

● Ὡς Ἱερεῖς, γινόμεθα Λειτουργοὶ τῆς Εὐσπλαγχνίας τοῦ Χρι-
στοῦ: ὅπως ὁ Κύριός μας ἀπὸ ἄκρα Εὐσπλαγχνία σκύβει, γίνε-
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ται Ἄνθρωπος καὶ λειτουργεῖ τὸ Μυστήριο τῆς Σωτηρίας μας, 
ἔτσι κι ἐμεῖς καλούμεθα νὰ λειτουργοῦμε τὸ Μυστήριο τῆς 
Εὐσπλαγχνίας πρὸς τὸν Ἀδελφό μας.

● Ὡς Βασιλεῖς, κυριαρχοῦμε στὸν παλαιὸ ἄνθρωπο καὶ ἐκφρά-
ζουμε ἕνα Ἀριστοκρατικὸ ἦθος, τὸ ἦθος τῆς Ἀγάπης καὶ τῆς 
Συγκαταβάσεως. 

● Ὡς Προφῆτες, προφητεύουμε, ἀφοῦ μετέχουμε τοῦ Σώμα-
τος καὶ τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ μας, ἐκφράζοντας τὸ Πανάγιο 
Θέλημά Του καὶ τὴν Ἀλήθεια τῶν λόγων Του διὰ τῆς ταπεινώ-
σεως, τῆς ἁγνότητος καὶ τῆς εὐσπλαγχνίας.

Διότι, ἄνευ Εὐσπλαγχνίας δὲν ὑπάρχει περίπτωση νὰ συναν-
τήσουμε τὸ Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ μας».

* * *
Ἡ Σεβαστή μας  Γερόντισσα Ἰουστῖνα μὲ τὶς ἀγαπητές μας 

Ἀδελφὲς εἶχαν ἑτοιμάσει μία μικρὴ δεξίωση 
μετὰ τὸ πέρας τῆς  Θείας Λειτουργίας στὸ 

Ἀρχονταρίκι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.
Ἐκεῖ εἴχαμε τὴν μεγάλη εὐλογία νὰ 

ἀκούσουμε καὶ πάλι λόγον οἰκοδομῆς 
ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη 
μας, καθὼς καὶ ἕνα σύντομο χαιρετισμὸ 

ἀπὸ τὴν Πρόεδρο τοῦ Συλλόγου μας κα 
Εἰρήνη Ἀρχοντούλη.

                  * * *
Ἡ σεμνὴ καὶ συγχρόνως μεγαλοπρεπὴς Ἱερὰ Ἀγρυπνία μας 

εἶχε ὁλοκληρωθεῖ, ἀφήνοντας στὶς καρδιές μας ἔντονα χαραγ-
μένο τὸ μεγάλο μήνυμα τοῦ Ἁγίου Φιλαρέτου:

Ἂς διατηροῦμε τὴν ἐγρήγορση στὸ ἄθλημα τῆς Εὐσπλαγχνί-
ας, ὥστε νὰ ἀξιωθοῦμε νὰ ἑορτάσουμε τοὺς Γάμους τοῦ Ἀρνί-
ου στὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν καὶ νὰ γίνουμε μακάριοι, κα-
τὰ τὴν συγκλονιστικὴ ὑπόσχεση τοῦ Ἠγαπημένου: «μακάριοι 
οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι, οὓς ἐλθὼν ὁ Κύριος εὑρήσει γρηγοροῦντας· 
ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι περιζώσεται καὶ ἀνακλινεῖ αὐτούς, καὶ 
παρελθὼν διακονήσει αὐτοῖς».       

Ἡ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου
Εἰρήνη Ἀρχοντούλη


