
Διακονία - Εὐθύνη... Θυσία - Σταυρὸς

Ὁ Αἰώνιος Διάκονός μας Χρι-
στός, τὸ ἀπαράμιλλο Πρότυπο 
τῆς Θυσιαστικῆς Εὐθύνης καὶ 
τῆς Σταυρικῆς Ἀγάπης, σήμε-
ρα, σὲ κάθε λεπτό, σὲ ὅλη μας 
τὴν ζωή, ἀπευθύνεται σὲ ὅλους 
μας, ἀλλὰ καὶ ξεχωριστὰ στὸν 
κάθε συν-Υπεύθυνο καὶ συν-
Διάκονό Του:

«Σὲ ἔπλασα μὲ τὴν σφραγῖδα 
τῆς Εὐθύνης μέσα σου...

Σοῦ ἔχω ἐνσταλάξει μία Εὐθύνη πρὸς Ἐμένα καὶ 
πρὸς τοὺς Ἄλλους... 

Ἔχω ἐντυπώσει ἀπὸ τὴν Δημιουργία μέσα σου τὴν 
ἔμφυτη ὁρμὴ τῆς Εὐθύνης καὶ τὴν ἔχω ἀνανεώσει 
στὴν Ἐνσάρκωσί Μου...

Ἐνώπιόν Σου ὁ Ἄλλος ἐμφανίζεται μὲ τὴν αἰώνια 
ἀξία, τὴν ὁποία ἔχει ἐνώπιόν Μου... Ὁ κάθε Ἄλλος 
ἔχει ἀνάγκη νὰ τὸν ὑπηρετήσης μὲ μία Ἀγάπη χωρὶς 
ὅρους, μὲ μία Ἀγάπη Σταυρική...

Ὁ Ἄλλος σοῦ ἀποκαλύπτεται ὡς τόπος καὶ ἀδιάψευ-
στο σημεῖο τῆς Παρουσίας Μου...

Ἂς περιζωσθῆς τὸ Λέντιον...
Ζῆσε τὸ Μυστήριον τῆς Νίψεως τῶν ποδῶν τοῦ Ἀδελ-

φοῦ σου...
Θὰ εἶμαι μαζί σου καὶ θὰ αὐξάνω συνεχῶς τὴν ὁρμὴ 

τῆς Εὐθύνης μέσα σου...
Τῆς Εὐθύνης πρὸς Ἐμένα καὶ πρὸς τοὺς Ἄλλους...».

† ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανὸς



β. Σὲ ἱστορικὴ Μονὴ τῆς περιοχῆς.

X
῾Η Φιλανθρωπία

«Χειροτονεῖ καὶ Ἱερεῖς »
Ἱερὸς Χρυσόστομος

(PG τ. 61, στλ.539-540, ΕΠΕ τ.19, σελ. 524-530)

Ὁ Ἐλεήμων καὶ Φιλάνθρωπος εἶναι « Ἱερεύς»
Ἡ  Ἐλεημοσύνη εἶναι μία Θυσία εὐάρεστος τῷ Κυρίῳ

α.  Ὁ Ἐλεήμων ἐνδύεται τὰ ἄμφια τῆς Φιλανθρωπίας·
β.  χρίεται μὲ τὸ ἔλαιον τοῦ ἀγαθοποιοῦ Πνεύματος· 
γ.  στέφεται «ἐν ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς» (Ψάλμ. ρβ΄ 4)·
δ.  γίνεται ὅμοιος μὲ τὸν Θεό: «Γίνεσθε οἰκτίρμονες...» (Λουκ. στ΄ 36)· 
ε.  προσφέρει στὸ θυσιαστήριο τῆς Ἐλεημοσύνης: τὰ ἴδια τὰ Μέλη 
     τοῦ Χριστοῦ. 
Ϛ.  θεωρεῖ ὡς τόπον τοῦ θυσιαστηρίου κάθε τόπο καὶ κάθε ὥρα.
ζ.  ἀναβιβάζει τὶς εὐωδίες τῶν θυσιῶν στὸν Θρόνο τοῦ Θεοῦ. 

* * *
Ἡ ἀνώτερη θυσία 

Ὅταν συναντήσης πτωχό, νὰ μὴ τὸν περιφρονήσης...
     Καὶ ὄχι μόνο αὐτό, ἀλλὰ νὰ τὸν σεβασθῆς... 

             Καὶ ἀκόμη, νὰ ἐπέμβης, ὅταν κάποιος τὸν περιφρονήση...
† ὁ  Ὠ.  κ΄ Φ. Κ.

α. Στὸ Κατάστημα  Κράτησης Ἄμφισσας (η΄).
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