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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 53η

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΟΣ, ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Πρός
Τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν Εὐσεβῆ Λαό
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ἱστιαίας καί Βορείων Σποράδων.

Θέμα: «Περί τοῦ Ἐράνου Ἀγάπης 2010».

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί καί συλλειτουργοί,
Χριστιανοί μου εὐλογημένοι,

Ἡ Χάρις καί ἡ ἀγάπη τοῦ φιλανθρώπου Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, μᾶς ἀξιώνει
καί ἐφέτος νά εἰσέλθουμε στήν εὐλογημένη περίοδο προετοιμασίας μας γιά τήν
μεγάλη Ἐορτή τῶν Χριστουγέννων, ὅπου βλέπουμε τόν Θεό μας, ἑκουσίως, νά
πτωχεύει καί νά γίνεται ἄνθρωπος, γιά νά πλουτίσει ὅλους ἐμᾶς τούς δούλους Του, μέ
τίς ποικιλότροπες καθημερινές Του εὐεργεσίες καί, κυρίως, μέ τήν ζωή τήν ἀληθινή
καί αἰώνια.

Αὐτή τήν περίοδο, ἰδιαιτέρως, σκεπτόμεθα καί προσευχόμεθα καί ἀγωνιζόμεθα
ὑπέρ τῶν ἀδυνάτων καί πτωχῶν ἀδελφῶν μας, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν μία ἀκόμη
εὐκαιρία γιά ὅλους μας, ὥστε νά σαρκώσουμε τό θαῦμα τῆς ἑνότητος τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ σώματος. Καί τοῦτο ἐπιτυγχάνεται, συντρέχοντας στόν πόνο τους,
βοηθῶντας τους στήν ἀνάγκη καί τή φτώχεια τους, μοιραζόμενοι μ’ ἐκείνους, ὅσα ἡ
φιλανθρωπία καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ χάρισε σέ μᾶς. Ἔτσι πάντοτε βίωνε ἡ Ἐκκλησία τή
φιλανθρωπία. Ὡς δυνατότητα νά ζήσουμε ὅλοι τό μυστήριο τῆς ἀγάπης καί τῆς ἐν
Χριστῷ ἀδελφοσύνης μας.

Μία νέα εὐλογημένη εὐκαιρία, πρός αὐτή τήν κατεύθυνση, μᾶς προσφέρει ἡ
Ἁγία μας Ἐκκλησία και ἐφέτος, μέ τήν διεξαγωγή τοῦ Ἐράνου τῆς Ἀγάπης.

Σέ λίγες ἡμέρες, ὁμάδες φιλανθρώπων χριστιανῶν ἐθελοντῶν, θά κρούσουν τήν
θύρα τῆς καρδιᾶς Σας, ὅταν θά κτυπήσουν τό κουδούνι τῆς πόρτας τοῦ σπιτιοῦ Σας,
γιά νά ζητήσουν βοήθεια, ὄχι γιά τούς ἑαυτούς των, ἀλλά γιά τούς πτωχούς ἀδελφούς
μας, ὑπέρ τῶν ὁποίων γίνεται ὁ Ἔρανος αὐτός, ὁ ὁποῖος, σύν Θεῷ, θά λάβει χώρα ἀπό
τίς 12 ἕως καί τίς 18 Δεκεμβρίου 2010.

Ὀφείλουμε νά Σᾶς πληροφορήσουμε ὅτι, ἀπό 1ης Νοεμβρίου 2009 ἕως καί 31ης

Ὀκτωβρίου 2010, δαπανήθηκαν γιά τή φιλανθρωπική δραστηριότητα τῆς Ἐκκλησίας
μας 2.515.903,88 ΕΥΡΩ. Εἶναι χρήματα πού προσφέρθηκαν ἀπό Σᾶς, μέσῳ τῶν Ἐνοριῶν
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καί τῶν Ἱερῶν Μονῶν καί τῶν Προσκυνημάτων μας.
Ὡστόσο, γνωρίζω ὅτι ἐφέτος τά πράγματα εἶναι δυσκολότερα ἀπό τά

προηγούμενα χρόνια, λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσης, ἡ ὁποία ταλανίζει τήν Πατρίδα
μας καί ἕχει φέρει πολλούς ἀπό μᾶς σέ ἀφόρητη κατάσταση. Μή λησμονήσετε, ὅμως,
ὅτι ἡ προσφορά Σας ἀξίζει τόν κόπο, ἀφοῦ τά χρήματά Σας, φροντίζουμε πάντοτε νά
τά διαχειριζόμαστε τίμια, κάτω ἀπό τό ἐξεταστικό βλέμα τοῦ Παντεπόπτου Θεοῦ.
Ἐπιπλέον, σκεφθεῖτε ὅτι πάντοτε ὑπάρχουν καί πιό πτωχοί ἀπό μᾶς, οἱ ὁποῖοι
περιμένουν τήν βοήθειά μας.

Τέκνα μου ἀγαπητά καί περιπόθητα,
Σᾶς εὐχαριστῶ ἐκ καρδίας γιά τίς μέχρι τώρα προσφορές Σας καί Σᾶς

παρακαλῶ νά συνεχίσετε νά μᾶς βοηθῆτε. Σκεφθῆτε ὅτι δέν εἶναι μόνο ἡ οἰκονομική
κρίση πού κάνει τή ζωή μας δύσκολη, ἀλλά κυρίως ἡ ἔλλειψη τῆς ἀγάπης καί τῆς
συμπόνοιας.

Ἀναλογισθῆτε ὅτι, ἐνῶ τά ἔσοδά μας μειώνονται, αὐξάνονται καθημερινά αὐτοί
πού κτυποῦν τήν πόρτα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί ἐλπίζουν ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν θά
τούς ἀπογοητεύσει.

Θυμηθεῖτε τά λόγια τοῦ Κυρίου· Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες ὅτι αὐτοί ἐλεηθήσονται!
καί ἀναλόγως πράξατε.

Μέ τή βεβαιότητα τῆς πρόθυμης ἀνταπόκρισής Σας, γιατί αὐτή ἔχει μισθό ἀπό
τό Θεό, Σᾶς εὐγνωμονῶ ἐκ τῶν προτέρων καί Σᾶς εὔχομαι τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ καί τώρα
καί πάντοτε.

Μέ πατρική ἀγάπη καί στοργή
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Σημείωση: Νά ἀναγνωσθῆ στό ἐκκλησίασμα τῶν Κυριακῶν 5 καί 12 Δεκεμβρίου 2010.


