
Ἱερὸ Προσκύνημα

α. Στὸ  Κατάστημα Κράτησης 
Κασσαβέτειας Μαγνησίας 

(πλησίον τοῦ Βόλου, Ἀγροτικὲς Φυλακὲς) (η’).

β. Στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ὁσίου Ἀγάθωνος, 
(πλησίον τῆς Λαμίας, στὶς πλαγιὲς τῆς Οἴτης).
                    •

Σύλλογος Ὀρθοδόξων Γυναικῶν
 «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων» 

•
4 /17η Δεκεμβρίου 2016 

Γ’ Σάββατον Νηστείας τῶν Χριστουγγένων
† Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας

X
Προστασία ἀπὸ τοὺς κινδύνους τῆς  ἀλλοτριώσεως

Ἡ Ἀποστολική, Πατερικὴ καὶ Συνοδικὴ Διδασκαλία 
τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας

Ἐπίσκοπος καὶ Διακονίες

● «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 Ἐπισκό-
που μηδὲν ἐπιτελείτωσαν· αὐτὸς γάρ ἐστιν ὁ πεπιστευμένος τὸν 
λαὸν τοῦ Κυρίου, καὶ τὸν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν αὐτῶν λόγον ἀπαιτη-
θησόμενος» (Κανὼν ΛΘ’ Ἀποστολικός)·

● «Χωρὶς Ἐπισκόπου μηδὲν ποιεῖτε» (Ἁγίου Ἰγνατίου Ἀντιοχείας, 
Φιλαδ. VII, 2)· ● «Μηδεὶς χωρὶς τοῦ Ἐπισκόπου τι πρασσέτω τῶν 
ἀνηκόντων εἰς τὴν Ἐκκλησίαν» (Τοῦ Αὐτοῦ, Σμυρν. VIII, 1)· ● «ὁ τιμῶν 
Ἐπίσκοπον ὑπὸ Θεοῦ τετίμηται· ὁ λάθρᾳ Ἐπισκόπου τι πράσ-
σων τῷ διαβόλῳ λατρεύει» (αὐτόθι, IX, 1).



Ἡ Συλλογικὴ Ἐθελοντικὴ Διακονία μας

Ἀλληλεγγύη καὶ Κοινωνικὴ Εὐθύνη

Ἡ εὐρεῖα διάστασις καὶ τὸ μεγάλο βάρος τῆς Ἀλ-
ληλεγγύης καὶ τῆς Κοινωνικῆς Εὐθύνης μας ὡς 
Xριστιανῶν ἀπαιτεῖ διαρκῆ προσευχητικὴ καὶ με-
τανοητικὴ ἐγρήγορσι, διότι ἐλλοχεύουν οἱ κίνδυ-
νοι τῆς ἀλλοτριώσεως· οἱ κίνδυνοι νὰ ἀπολέσουμε 

τὸ χριστοκεντρικὸ Ὅραμά μας καὶ ἡ χριστομίμη-
τος Διακονία μας νὰ μετατραπῆ σὲ Ἐξουσία· ἡ ταπεί-

νωσις καὶ ἡ νίψις τῶν ποδῶν τοῦ Ἀδελφοῦ μας νὰ φυγαδευθῆ 
ἀπὸ τὴν φιλοπρωτία, τὴν πρωτοκαθεδρία, τὸν αὐτο-θαυμασμό, 
τὴν αὐτο-προβολή, τὴν ἰδιοποίησι τοῦ Ἔργου τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν 
αὐτο-ειδωλοποίησι.

Ἀσφαλιστικὲς Δικλίδες

α. Νὰ διακονοῦμε πάντοτε μὲ τὴν Ἐνημέρωσι, 
τὴν Εὐλογία καὶ τὴν Συγκατάθεσι τοῦ Ἐπισκόπου 
μας καὶ νὰ εὑρισκώμεθα σὲ πνευματικὴ ἐν Χριστῷ 
Ἑνότητα μαζί του·

β. Νὰ ἔχουμε πάντοτε πρὸ ὀφθαλμῶν μας τὸν 
Σωτῆρα μας Χριστό, ὁ Ὁποῖος εἶναι γονυπετὴς καὶ νίπτει τοὺς 
πόδας τῶν Μαθητῶν Του·

γ. Νὰ ἀκοῦμε συνεχῶς τὴν προτροπὴ τοῦ Κυρίου μας, ὅτι πρέ-
πει 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᾿ αὐτό, δὲν εἶναι δυνατὸν ἡ ἄσκησις 
τῶν Διακονιῶν νὰ προκαλῆ διαιρέσεις, ἀνωτέρους καὶ κατωτέ-
ρους, κυρίους καὶ δούλους, ψυχολογικὰ ἐξαρτωμένους, φοβουμένους 
καὶ ἀγχωμένους·

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