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Προσλαλιὰ τοῦ Μητροπολίτου μας
στὴν Ἑορταστικὴ Ἐκδήλωσι Εὐγνωμοσύνης 
ἐπὶ τῇ λήξει τῆς Περιόδου ΙΑ΄ (2017-2018)

Ποιμαντικῶν, Κατηχητικῶν, Κοινωνικῶν καὶ Πολιτιστικῶν Δραστηριοτήτων
† Κυριακὴ Ἁγίων 318 Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 7/20.5.2018

Δημοτικὴ Ἑνότης Φυλῆς

Οἱ Πιστοὶ ὀφείλουν νὰ παραθέτουν 
τὶς ψυχές τους γιὰ προστασία 

στὸν Κύριο καὶ Θεό μας 
«ἐν ἀγαθοποιΐᾳ»...

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Πατέρες·
Εὐλογημένοι Συνδιάκονοι, Συνεργάτες καὶ Συνοδοιπόροι·
Τέκνα ἐν Κυρίῳ Χριστοπόθητα·

Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκα!... Δόξα τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ 
  τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι!... Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι!...

Σᾶς ἀσπάζομαι καὶ πάλι ὅλους μαζὶ καὶ ἕνα ἕκα-
στον ξεχωριστὰ μὲ τὸν ἅγιο Ἀσπασμὸ τῆς Ἀναστά-
σεως καὶ τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος μας Χρι-
στοῦ...

...Καὶ εὔχομαι ἐκ βαθέων νὰ ἑορτάσουμε ὅλοι 
μαζὶ τὴν Ἁγία Πεντηκοστή, γεμᾶτοι ἀπὸ τὴν πα-

ρηγορία τοῦ Θείου Παρακλήτου. Ἀμήν!...
                         * * *

Ἡ ἐφετινή μας Ἑορταστικὴ Ἐκδήλωσις Εὐγνωμοσύνης μᾶς ἐβο-
ήθησε, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, νὰ ρίψουμε μία σύντομη ματιὰ στὸ 
ὀκτάμηνο, ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2017 μέχρι σήμερα, καὶ νὰ 
προβοῦμε σὲ ἕναν πρῶτο ἀπολογισμό, μία πρώτη ἀξιολόγησι, μία 
πρώτη αὐτοκριτική.



2

Τὰ ἀνοιξιάτικα ἄνθη μας, τὰ παιδιά μας, μὲ τὴν ὀμορφιὰ τῆς 
ἀθωότητος καὶ τῆς ἁγνότητός τους, λειτούργησαν ὅπως οἱ καθα-
ροὶ καθρέφτες... Μέσα τους εἶδα τὰ πολλὰ λάθη μου στὸ ὀκτάμη-
νο αὐτό... Καὶ εἰλικρινὰ ζητῶ δημοσίως συγγνώμην, πρῶτα ἀπὸ 
τὸν Κύριό μας καὶ βεβαίως ἀπὸ ὅλους Σας... Εἴθε τὰ λάθη μας νὰ 
μετατρέπωνται συνεχῶς σὲ διδασκάλους μας γιὰ Ταπείνωσι καὶ 
Μετάνοια.

Παρὰ ὅμως τὰ λάθη μας, προσωπικὰ καὶ συλλογικά· παρὰ τό,  
ὅτι διαπιστώνουμε συνεχῶς, ὅτι εἴμεθα «σκεύη ὀστράκινα», δη-
λαδὴ πήλινα, χωματένια, εὔθραυστα..., ὁ Πανεύσπλαγχνος Σωτή-
ρας μας χρησιμοποιεῖ, ὢ τοῦ θαύματος!..., τὴν ἄκρα ἀδυναμία μας 
ὡς Συνεργούς Του στὴν Διακονία τοῦ Λαοῦ Του, «ἵνα ἡ ὑπερβολὴ 
τῆς δυνάμεως ᾖ τοῦ Θεοῦ καὶ μὴ ἐξ ἡμῶν».

Τὴν πολυειδῆ Διακονία μας, τὴν ἀφοσίωσί μας στὸ Ἔργο τοῦ 
Θεοῦ, τὴν Θυσιαστικότητα καὶ τὴν Αὐταπάρνησι, ἀναλόγως μὲ 
τὸ Χάρισμα, τὸ ὁποῖο ἐδόθη στὸν καθένα, ὅλα ὀφείλουμε νὰ τὰ 
«διακονοῦμε ὡς καλοὶ οἰκονόμοι ποικίλης χάριτος Θεοῦ», ὡς κα-
λοὶ δηλαδὴ διαχειριστὲς τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ, ἡ Ὁποία διανέ-
μει διάφορα Χαρίσματα.

Διακονοῦμε, δηλαδὴ ὑπηρετοῦμε, τὸν Ἀδελφό μας εἴτε μὲ μία 
καλὴ συμβουλὴ καὶ καθοδήγησι· εἴτε παρηγορώντας αὐτόν· εἴτε 
μὲ κάποια ὑλικὴ βοήθεια· εἴτε μὲ τὸ κήρυγμα καὶ τὴν διδασκα-
λία· εἴτε μὲ ὁποιονδήποτε ἄλλον τρόπο· εἴτε –αὐτὸ θὰ ἤθελα νὰ 
τὸ προσέξουμε ἰδιαιτέρως– εἴτε μὲ τὴν ἀγαπητικὴ ὑπομονή, τὴν 
ὁποία θὰ ἐπιδείξουμε στὴν ὥρα τῆς ἀδυναμίας του.

Καὶ ὅποιος διακονεῖ, «εἴ τις διακονεῖ», λέγει ὁ Ἅγιος Ἀπό-
στολος Πέτρος, ἂς ἔχη τὴν ταπεινόφρονα συναίσθησι, ὅτι ἡ δύ-
ναμις νὰ διακονῆ-ὑπηρετῆ τοὺς ἄλλους δὲν προέρχεται ἀπὸ τὸν 
ἑαυτό του, ἀλλὰ ἀπὸ τὸν Θεό, τὴν δίδει /χορηγεῖ εἰς αὐτὸν ἀφθό-
νως ὁ Κύριος, «ἵνα ἐν πᾶσι δοξάζηται ὁ Θεὸς (Πατὴρ) διὰ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, ᾯ ἐστιν ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
αἰώνων. Ἀμήν».

* * *
Θὰ ἤθελα ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ, νὰ διευκρινίσω, ὅτι τὴν στιγμὴ 

αὐτὴν ἔχω ἐνώπιόν μου τοὺς Συνδιακόνους, Συνεργάτες, Συν-
οδοιπόρους καὶ «Οἰκονόμους» τῆς «ποικίλης Χάριτος τοῦ Θεοῦ» 
στὸ Ἔργο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, τοὺς ὁποίους εὐχαριστῶ 
εἰλικρινῶς, ἐγκαρδίως καὶ ἐν συγκινήσει, ἀσπαζόμενος ταυτο-
χρόνως τὰ ἴχνη τῶν ποδῶν τους.
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Ἐν τούτοις, ἐπιθυμῶ νὰ ὑπενθυμίσω πατρικά, ὅτι ἅπαντες οἱ 
Πιστοί μας ὀφείλουν νὰ παραθέτουν τὶς ψυχές τους γιὰ προστα-
σία στὸν Κύριο καὶ Θεό μας «ἐν ἀγαθοποιΐᾳ»... 

...Δηλαδή, ἡ παράθεσις-ἀφιέρωσις τῆς ὑπάρξεώς μας στὸν 
Χριστό μας, γίνεται ὄχι μόνον μὲ τὴν θεωρητικὴ πίστι, τὴν προσ-
ευχὴ καὶ τὴν ἄσκησι, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν φροντίδα μας νὰ ἐνεργοῦμε 
τὸ ἀγαθὸν καὶ νὰ γινώμεθα εὐεργετικοί, «ἐν ἀγαθοποιΐᾳ».

Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν ἐνεργοῦντες, ἐπιτρέπουμε ταπεινὰ καὶ 
εὐχαριστιακὰ στὸν Κύριό μας νὰ μᾶς ἔχη Συνεργοὺς στὴν καλ-
λιέργεια τοῦ Ἀγροῦ Του.

Καὶ ὑπογραμμίζω, ὅτι ἡ ἀγαθοποιΐα δὲν ὑπόκειται σὲ μεγέθη 
ἀριθμητικὰ καὶ ποσοτικά, ὥστε νὰ εἰσερχώμεθα στὸν πειρασμὸ 
τῶν συγκρίσεων: μεγάλο-μικρό, πολύ-λίγο κλπ. 

Νὰ μὴ λησμονοῦμε ἀγαθοποιοῦντες, ὅτι
«ὁ Θεὸς ἀγαπᾶ νὰ περικλείη τὸ μεγάλο στὸ μικρό:

  τὸ σύμπαν, στὸ ἄτομο·
       τὸ δένδρο, στὸν σπόρο·
            τὸν ἄνθρωπο, στὸ ἔμβρυο·
                   τὴν πεταλούδα, στὴν κάμπια· 
                          τὴν αἰωνιότητα, στὴν στιγμή· 

τὴν ἀγάπη, σὲ μιὰ καρδιά· 
       τὸν Ἑαυτό Του, μέσα μας»·
               τὸν πλοῦτο, σὲ ἕνα δίλεπτο· 

                          τὸν Παράδεισο, σὲ ἕνα χαμόγελο· 
                                τὴν σωτηρία, σὲ ἕνα λόγο καλό.

* * *
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές,
Συνδιάκονοι καὶ Συνεργάτες·

Διὰ πρεσβειῶν τῆς Ἐγγυητρίας καὶ τῆς Πανυμνήτου Θεοτό-
κου, ἂς συνεχίσουμε τὴν ἀγαθοποιΐα καὶ κατὰ τὴν νέα Περιόδο 
πρὸς τὸ 2019· ἂς ἀξιοποιήσουμε τὴν πολύτιμη πεῖρα τῆς Διακο-
νίας μας, γιὰ μίαν συνεπῆ καὶ σοφὴ ἐργασία πρὸς τὰ ἔσω καὶ 
πρὸς τὰ ἔξω, πρὸς τὴν καρδιά μας καὶ πρὸς τὸν Ἀδελφό μας.

Ἀπευθύνομαι ἰδίως πρὸς τὶς γυναῖκες Διακονήτριες τῆς Μη-
τροπόλεώς μας, οἱ ὁποῖες ἔχουν καὶ μία ἰδιαίτερη εὐθύνη, νὰ 
δίδουν δηλαδὴ Μαρτυρία στὸ σύγχρονό μας περιβάλλον τοῦ τὶ 
σημαίνει τὸ Χάρισμα νὰ εἶσαι Γυναίκα· νὰ δίδουν Μαρτυρία τοῦ 
πλούτου, τὸν ὁποῖο κρύβει στὴν καρδιά της ἡ Γυναίκα, μὲ τὸν 
ὁποῖο ἔχει τὴν δύναμι νὰ ἀλλάξη τὸν κόσμο.
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Ἡ Χριστιανὴ Γυναίκα σήμερα, ὁπότε τὸ φῦλο, ἡ μητρότης 
καὶ ἡ οἰκογένεια διώκονται, φέρει στοὺς ὤμους της τὸ βάρος τῆς 
Ἱστορίας...

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολίς μας θεωρεῖ καύχημά Της τὶς Διακονήτριες 
Χριστιανὲς Γυναῖκες, οἱ ὁποῖες μὲ τὸν ἕνα ἢ τὸν ἄλλο τρόπο, 
προσφέρουν τὶς πολύτιμες ὑπηρεσίες τους, στοὺς διαφόρους το-
μεῖς τῶν Δραστηριοτήτων Της.

Ἂς εἶναι ἡ εὐχὴ τοῦ Ἀειμνήστου Γέροντος, Πατρὸς καὶ Μη-
τροπολίτου μας Κυπριανοῦ μαζὶ μὲ τοὺς Διακονητές, μὲ τὶς Δια-
κονήτριες, μὲ τὸν Κλῆρο καὶ τὸν Λαὸ τῆς Ἐκκλησίας μας, 

πρὸς δόξαν τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύμα-
τος. Ἀμήν! 

Σᾶς εὐχαριστῶ!

† ὁ Ὠ. κ` Φ. Κ.

+
Τῷ δὲ Θεῷ 

δόξα καὶ εὐχαριστία!


