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Προσλαλιὰ
στὴν Δευτέρα «Συνάντησι Τιμῆς καὶ Εὐγνωμοσύνης»

πρὸς τὸν «Σύνδεσμο Ἐθελοντῶν» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας 
Δευτέρα, 22.11/5.12.2016

Ἀλληλεγγύη -Ἐθελοντισμός - Διακονία
Ἀσφαλιστικὲς Δικλίδες

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί μου καὶ Ἀδελφές μου·
Συνδιάκονοι, Συνεργάτες καὶ Συνοδοιπόροι·
Κληρικοὶ καὶ Λαϊκοί·

Σκύβω καὶ ἀσπάζομαι νοερῶς τὰ ἴχνη τῶν ποδῶν Σας, μὲ εἰλι-
 κρινῆ εὐγνωμοσύνη, γιὰ τὴν ποικίλη προσφορὰ καὶ καλλιέρ-

γεια τῶν Χαρισμάτων Σας, πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ 
ἀνακούφισιν τοῦ Πλησίον –τοῦ Ἀδελφοῦ 

μας.
Εἶναι ἀπόψε ἡ Δευτέρα Ἐκδήλωσις-

Συνάντησις Τιμῆς καὶ Εὐγνωμοσύνης, 
πρὸς τὸν Σύνδεσμο τῶν Ἐθελοντῶν τῆς 

Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, οἱ Ὁποῖοι δια-
κονοῦν μὲ Θυσιαστικὴ Ἀγάπη καὶ Αὐταπάρνη-

σι στὸ ποικίλο Ἐκκλησιαστικό, Φιλανθρωπικὸ καὶ Πολιτιστικὸ 
Ἔργο Αὐτῆς.

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας ποτὲ δὲν διεχώριζε τὶς πνευμα-
τικὲς ἀπὸ τὶς ὑλικὲς ἀνάγκες τῶν Μελῶν Της καὶ γενικώτερα τῶν 
ἀνθρώπων.

Συνιστᾶ πράγματι Μονοφυσιτισμόν, δηλαδὴ αἵρεσιν, τὸ ἐνδι-
αφέρον μας μόνον γιὰ ὅσα ἀφοροῦν τὴν Ψυχή -τὸ Πνεῦμα καὶ ἡ 
ἀδιαφορία μας γιὰ ὅσα ἀφοροῦν τὸ Σῶμα-τὴν κοινωνικὴ διάστασι 
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τῆς ὑπάρξεώς μας, τὴν ἀναφορὰ καὶ τὶς εὐθῦνες μας γιὰ τὸν Ἄλλον 
–τὸν Ἀδελφό μας, καὶ τὸ ἐνδιαφέρον μας γιὰ τὰ Κοινά. 

* * *
Εἶσθε λοιπόν, ἀγαπητοί μου Συνδιάκονοι, Συνεργάτες καὶ Συν-

οδοιπόροι, εἶσθε ἄξιοι Τιμῆς καὶ Εὐγνωμοσύνης, διότι δὲν ἔχετε 
ἐπιλέξει τὴν φυγή, τὴν δραπέτευσι καὶ τὴν ἀδιαφορία γιὰ τὸ δρᾶμα 
τοῦ Ἄλλου –τοῦ Ἀδελφοῦ μας.

Τὸ κοινωνικὸ πρόβλημα καὶ ἡ ποικιλόμορφη παρέμβασίς μας σὲ 
ὅλες τὶς πτυχές του ἦσαν ἀνέκαθεν στὴν καρδιὰ τῶν ἀμέσων ἐνδι-
αφερόντων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.

Ἡ στάσις μας, ἡ εὐαισθησία μας ἔναντι ὅσων ἐμπεριέχονται στὸ 
κοινωνικὸ δρᾶμα ἀποτελεῖ κριτήριο τῆς εὐαγγελικῆς γνησιότητός μας. 

Ἡ ἔμπρακτος καὶ ἐνεργὸς συμμετοχή μας στὴν ἀντιμετώπισι 
τοῦ πολύμορφου αὐτοῦ δράματος, ὀφείλουμε νὰ διευκρινίσουμε 
καὶ ὑπογραμμίσουμε, δὲν ἀποτελεῖ αὐτοσκοπόν, ἀλλὰ γνησίαν 
ἔκφρασι τῆς κοινωνικότητος τοῦ Εὐαγγελίου καὶ ἔμπρακτη Ἀγάπη 
πρὸς τὸν Πλησίον.

Ἡ Ὁδὸς καὶ ἡ Ἀλήθεια καὶ ἡ Ζωή, δηλαδὴ ὁ Χριστὸς καὶ Σω-
τήρας μας, μᾶς ὁδηγεῖ σὲ μία ἡρωϊκή-θυσιαστικὴ ἔξοδο ἀπὸ τὴν 
φυλακὴ τοῦ ἑαυτοῦ μας, προκειμένου νὰ συναντήσουμε τὸν Ἀδελφό 
μας καὶ διὰ μέσου Αὐτοῦ τὸν Κύριο καὶ Θεό μας, σὲ μία Αἰώνια 
Κοινωνία Ἀγάπης.

Ἡ Διακονία καὶ ὁ Σταυρὸς εἶναι στὴν καρδιὰ τοῦ Εὐαγγελικοῦ 
Ἤθους, εἶναι ἡ πεμπτουσία τοῦ Εὐαγγελίου· εἶναι πηγὴ ἐμπνεύ-
σεως καὶ δυνάμεως· εἶναι τὸ «ἐλθέτω ἡ Βασιλεία Σου, ... ὡς ἐν 
Οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς».

* * * 
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί μου, Συνδιάκονοι καὶ Συνεργάτες·

Ἡ Συλλογικὴ Ἐθελοντικὴ Διακονία μας ἀποτελεῖ μία μύησι στὸ 
Μυστήριο τῆς Ἀλληλεγγύης καὶ τῆς Κοινωνικῆς Εὐθύνης. 

Ἀλληλεγγύη εἶναι μία ἀποφασιστικὴ δέσμευσις· εἶναι μία στάσις 
ζωῆς· εἶναι μία γνήσια συνάντησις μὲ τὸν Ἄλλον-τὸν Πλησίον· εἶναι 
μία αἴσθησις, ὅτι εἶσαι ὑπεύθυνος γιὰ τὸν Ἄλλον· εἶναι ἡ στοργὴ καὶ ἡ 
τρυφερότητα ἐν Χριστῷ γιὰ τὸν Ἀδελφό σου· εἶναι ἡ σταυρο-αναστά-
σιμη ἐμπειρία νὰ γράφουμε τὴν φωτεινὴ πλευρὰ τῆς Ἱστορίας μαζὶ μὲ 
τοὺς πτωχούς, τοὺς πεινασμένους, τοὺς ἀστέγους, τοὺς γυμνούς, 
τοὺς φυλακισμένους, τοὺς ἀσθενεῖς, τοὺς ξένους, τοὺς πρόσφυ-
γες, τοὺς ὑποκειμένους στὸ φρικτὸ σύγχρονο δουλεμπόριο, στὴν 
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βία τῶν ἀδελφοκτόνων πολέμων, στὴν φρίκη τῆς ἐξαρτήσεως 
ναρκωτικῶν οὐσιῶν, στὴν φθορά- τὴν διαστροφή-τὸν ἐκφυλισμὸ 
τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας.

Ὅλο τὸ βάρος αὐτὸ τῆς Κοινωνικῆς Εὐθύνης ἀπαιτεῖ διαρκῆ 
προσευχητικὴ καὶ μετανοητικὴ ἐγρήγορσι, διότι ἐλλοχεύουν οἱ 
κίνδυνοι τῆς ἀλλοτριώσεως· οἱ κίνδυνοι νὰ ἀπολέσουμε τὸ χρι-
στοκεντρικὸ Ὅραμά μας καὶ ἡ χριστομίμητος Διακονία μας νὰ 
μετατραπῆ σὲ Ἐξουσία· ἡ ταπείνωσις καὶ ἡ νίψις τῶν ποδῶν τοῦ 
Ἀδελφοῦ μας νὰ φυγαδευθῆ ἀπὸ τὴν φιλοπρωτία, τὴν πρωτοκα-
θεδρία, τὸν αὐτοθαυμασμό, τὴν αὐτοπροβολή, τὴν ἰδιοποίησι τοῦ 
Ἔργου τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν αὐτο-ειλωλοποίησι.

Ὁ θανάσιμος αὐτὸς κίνδυνος εἶναι παρών, ὅταν λησμονῆται 
ἡ Ἀποστολική, Πατερικὴ καὶ Συνοδικὴ Διδασκαλία τῆς Ἁγίας 
Ἐκκλησίας μας:

● «Πάντων τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων ὁ Ἐπίσκοπος ἐχέ-
τω τὴν φροντίδα, καὶ διοικείτω αὐτά, ὡς τοῦ Θεοῦ ἐφορῶντος» 
(Κανὼν ΛΗ΄ Ἀποστολικός)·

● «Οἱ Πρεσβύτεροι, καὶ Διάκονοι, ἄνευ γνώμης τοῦ Ἐπισκόπου 
μηδὲν ἐπιτελείτωσαν· αὐτὸς γάρ ἐστιν ὁ πεπιστευμένος τὸν λαὸν 
τοῦ Κυρίου, καὶ τὸν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν αὐτῶν λόγον ἀπαιτηθησόμε-
νος» (Κανὼν ΛΘ΄ Ἀποστολικός)·

● «Χωρὶς Ἐπισκόπου μηδὲν ποιεῖτε» (Ἁγίου Ἰγνατίου Ἀντιοχείας,

Φιλαδ. VII, 2)· «Μηδεὶς χωρὶς τοῦ Ἐπισκόπου τι πρασσέτω τῶν ἀνη-
κόντων εἰς τὴν Ἐκκλησίαν» (Τοῦ Αὐτοῦ, Σμυρν. VIII, 1)· «ὁ τιμῶν 
Ἐπίσκοπον ὑπὸ Θεοῦ τετίμηται· ὁ λάθρᾳ Ἐπισκόπου τι πράσσων 
τῷ διαβόλῳ λατρεύει» (αὐτόθι, IΧ, 1).

* * *
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί, Συνδιάκονοι καὶ Συνεργάτες·

Μὲ βαθειὰ εὐγνωμοσύνη καὶ στοργή, Σᾶς ἀσπάζομαι καθ᾿ ἕναν 
χωριστὰ καὶ ὅλους μαζί, μέσα στὴν Θεανθρώπινη Ἀγκάλη τῆς 
Ἐκκλησίας μας.

Εὔχομαι νὰ συνεχίσουμε, ἁρμονικὰ συνεργαζόμενοι, τὴν ἐθε-
λοντικὴ καὶ θυσιαστικὴ προσφορά μας στὸν Πλησίον, μὲ τὶς ἑξῆς 
ὅμως ἀσφαλιστικὲς δικλίδες:

α. Νὰ διακονῆτε πάντοτε μὲ τὴν Ἐνημέρωσι, τὴν Εὐλογία καὶ 
τὴν Συγκατάθεσι τοῦ Ἐπισκόπου Σας καὶ νὰ εὑρίσκεσθε σὲ πνευ-
ματικὴ ἐν Χριστῷ Ἑνότητα μαζί του·

β. Νὰ ἔχουμε πάντοτε πρὸ ὀφθαλμῶν μας τὸν Σωτῆρα μας Χριστό, 
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ὁ Ὁποῖος εἶναι γονυπετὴς καὶ νίπτει τοὺς πόδας τῶν Μαθητῶν Του·
γ. Νὰ ἀκοῦμε συνεχῶς τὴν προτροπὴ τοῦ Κυρίου μας, ὅτι πρέπει 

νὰ εἴμεθα, διὰ μέσου τῆς Ἀγάπης καὶ τῆς Ταπεινώσεως: Ἔσχατοι-
Διάκονοι -Δοῦλοι·

δ. Ἡ Ἀγάπη εἶναι τὸ κοινὸ περιεχόμενο ὅλων τῶν Διακονιῶν    
μας μέσα στὴν Ἐκκλησία, γι᾿ αὐτὸ δὲν εἶναι δυνατὸν ἡ ἄσκησις 
τῶν Διακονιῶν νὰ προκαλῆ διαιρέσεις, ἀνωτέρους καὶ κατωτέρους, 
κυρίους καὶ δούλους, ψυχολογικὰ ἐξαρτώμενους, φοβουμένους καὶ 
ἀγχωμένους·

ε. Ἡ ἱεραρχία τῶν Διακονιῶν εἶναι μία ἱεραρχία Ἀγάπης, ἡ ὁποία 
στέφεται μὲ τὴν Διακονία τοῦ Ἐπισκόπου, ὁ Ὁποῖος πρέπει νὰ 
εἶναι τὸ ὑπόδειγμα τῆς Ἀγάπης, μιμούμενος τὴν κενωτικὴ Ἀγάπη 
τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ.

* * *
Μὲ τὶς ταπεινὲς αὐτὲς σκέψεις, ἐπικαλοῦμαι ταπεινὰ ἐφ᾿ ὅλων 

ἡμῶν τὴν εὐλογία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος, διὰ πρεσβειῶν τῆς Πανυμνήτου καὶ Ἐγγυητρίας Θεοτόκου 
καὶ πάντων τῶν Ἁγίων.

Ἡ εὐχὴ τοῦ Ἀειμνήστου Γέροντος, Πατρὸς καὶ Μητροπολίτου 
μας Κυπριανοῦ νὰ εἶναι πάντοτε γιὰ ὅλους μας Ἐνίσχυσις, Ὁδη-
γία καὶ Προστασία. Ἀμήν! 

Σᾶς εὐχαριστῶ!

† ὁ Ὠ. κ` Φ. Κ.

22.11.2016 ἐκ. ἡμ.
† Μεθέορτα Εἰσοδίων

+
Τῷ δὲ Θεῷ 

δόξα καὶ εὐχαριστία!


