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        Εὐλαβέστατοι Κληρικοί,  
        Χριστιανοί μου Ἀγαπητοί, 
 

 

 Σήμερα, ἑορτὴ τῆς Παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου 
καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, ἐπιλέξαμε νὰ ἐπικοινωνήσουμε 
μαζί σας γιὰ τὸ ἑξῆς ζήτημα. 

 Ἡ Ἐκκλησία μας μᾶς ἀναγιγνώσκει τὴν Εὐαγγελικὴ 
περικοπὴ τῶν Παθῶν τοῦ Κυρίου μας. Τὸν Κύριον τὸν 
ἐπρόδωσε ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος εἶχε τὴν ἁμαρτία τῆς 
φιλαργυρίας. Ἐξ ἀφορμῆς τοῦ πάθους τῆς φιλαργυρίας 
ὁδηγήθηκε ὁ Κύριός μας στὸν Σταυρό. Τὸ πάθος τῆς 
φιλαργυρίας εἶναι ἡ ρίζα ὅλων τῶν κακῶν (Α΄ Τιμοθ. ΣΤ΄ 
10). 
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 Ἡ ἐντολὴ τοῦ Κυρίου μας πρὸς τοὺς Ἁγίους 
Ἀποστόλους εἶναι τὸ «δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε» 
(Ματθ. Ι΄8). Τοὺς ἀπέστειλε νὰ θεραπεύουν τοὺς 
ἀνθρώπους ἀλείφοντάς τους ἐλαίῳ καὶ θεσπίζοντας ἔτσι 
τὸ μυστήριο τοῦ Ἁγίου Εὐχελαίου. Αὐτὴ ὅμως ἡ ἐντολὴ τοῦ 
Κυρίου μας ἱσχύει γιὰ ὅλα τὰ μυστήρια. Εἶναι δωρεὲς τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος καὶ συνεπῶς ἀδιανόητο νὰ ἀπαιτοῦμε 
χρήματα. 

 Σύμφωνα μὲ αὐτὴν τὴν ἐντολὴν τοῦ Κυρίου μας, ἀπὸ 
τὴν ἀρχὴ τῆς Ἀρχιερατικῆς διακονίας μας καταστήσαμε 
σαφὲς ὅτι κάθε ἀπάιτηση χρημάτων ποὺ θὰ μετέβαλε τὸν 
οἶκον τῆς προσευχῆς σὲ οἶκο ἐμπορίου καὶ σπήλαιο 
ληστῶν ἐπισύρει τὴν ὀργὴν τοῦ Κυρίου. Καταργήθηκαν οἱ 
δίσκοι, οἱ τιμὲς τῶν παγκαρίων καὶ οἱ τιμάριθμοι ἐπὶ τῶν 
Ἁγίων ἱεροπραξιῶν. 

 Καθιστοῦμε σαφὲς γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ ὅτι κάθε 
ἀπαίτηση χρημάτων, γιὰ ὁποιαδήποτε ἱεροπραξία καὶ ἐὰν 
πρόκειται, εἶναι βλασφημία κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἡ 
ὁποῖα σύμφωνα μὲ τὴν διδασκαλία τοῦ Κυρίου μας εἶναι 
ἀσυγχώρητη καὶ σ’ αὐτὸν τὸν αἰῶνα καὶ στὸν μέλλοντα 
(Ματθ. ΙΒ΄32).     

 Γιὰ πολλοστὴ φορὰ ἐξαγγέλομεν πρὸς πᾶσαν 
κατεύθυνση ὅτι στὴν Ἱερὰ Μητρόπολή μας, γιὰ 
ὁποιαδήποτε ἱεροπραξία (Βαπτίσματος, Γάμου, Εὐχελαίου, 
Ἁγιασμοῦ, Κηδείας, Μνημοσύνου, Τρισαγίου ἤ καὶ 
ὁποιασδήποτε ἄλλης) δὲν ὑποχρεοῦται οὐδεὶς οὐδὲν νὰ 
προσφέρει. 
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 Ἡ ὑποχρέωσή μας εἶναι ἡ λατρεία καὶ ἡ εὐγνωμοσύνη 
μας στὸν Ἅγιο Θεό γιὰ τὶς ἄπειρες εὐεργεσίες Του καὶ 
κυρίως καὶ προπάντων γιὰ τὴν Χάρη Του τὴν ὁποῖα 
λαμβάνουμε μέσῳ τῶν Ἁγίων Μυστηρίων. 

 Νὰ λατρεύουμε τὸν Κύριό μας ἐν Πνεύματι καὶ 
Ἀληθεία. Νὰ γίνουμε Χριστολάτρες καὶ ὄχι χρυσολάτρες. 

 Τὶς ὅποιες ἀνάγκες τῶν Ἱερῶν Ναῶν μας τὶς καλύπτει 
ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποῖα ἐμπνέει τὸν εὐσεβὴ λαό μας 
καὶ ὅπου βλέπει πραγματικὴ ἀνάγκη καὶ πνεῦμα 
ἀφιλάργυρο ἀνταποκρίνεται καὶ μὲ τὸ παραπάνω.  

 Ὅλοι οἱ ἐργαζόμενοι στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς (Ἐπίσκοπος, 
Πρεσβύτεροι, Διάκονοι, Ἱεροψάλτες, Νεοκόροι) θὰ πρέπει 
νὰ ἔχουμε ὣς σύνθημά μας τὴν προτροπὴ τοῦ Ἀποστόλου 
Παύλου: «Ἔχοντες δὲ διατροφὰς καὶ σκεπάσματα, τούτοις 
ἀρκεσθησόμεθα» (Ά Τιμοθ. ΣΤ΄8). 

 Ὁ Κύριός μας ὅλους ἐκείνους ποὺ Τὸν πλησίασαν τοὺς 
παρηγόρησε καὶ τοὺς προέτρεψε νὰ συνεχίσουν νὰ 
μετανοοῦν καὶ νὰ μὴν ἁμαρτάνουν. 

 Γιὰ ἐκείνους ὅμως οἱ ὁποῖοι εἴχαν μεταβάλει τὸν οἴκον 
Του σὲ οἴκον ἐμπορίου καὶ σπήλαιον ληστῶν, δύο φορὲς 
πήρε τὸ μαστίγιο καὶ τοὺς ἀπομάκρυνε.     

 Σύνθημά μας εἶναι τὸ «μακάριόν ἐστι μᾶλλον διδόναι 
ἢ λαμβάνειν» (Πραξ. Κ΄35). 

 Χρέος κάθε πιστοῦ Χριστιανοῦ τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεώς μας εἶναι ἂν ὁποιοσδήποτε τοῦ ζητήσει 
χρήματα γιὰ ὁποιαδήποτε ἱεροπραξία νὰ τὸ καταγγείλει 
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ἐγγράφως καὶ ἐνυπογράφως εἰς ἐμένα προσωπικῶς, τὸν 
Ἐπίσκοπο τῆς θεοσώστου αὐτῆς ἐπαρχίας.     

 Ἡ ἀγάπη γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας αὐτὸ ἐπιβάλλει. 
Ὅποιος καλύπτει τέτοιες βλάσφημες καὶ νοσηρὲς 
καταστάσεις εἶναι συνυπεύθυνος. Μὴν σᾶς ποῦνε ὁτι αὐτὸ 
εἶναι προδοσία. Προδότες εἶναι ὅσοι τοὺς συγκαλύπτουν 
σιωπῶντες.  

 «Μὴ ἐγκοπήν τινα δῶμεν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ 
Χριστοῦ»(Α΄ Κορινθ. Θ’ 12) παραγγέλει ὁ Ἀπόστολος 
Παῦλος. Νὰ μὴν δημιουργοῦμε δηλαδὴ κανένα ἐμπόδιο 
στην διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ 
σκανδαλίζοντας τοὺς πιστούς.  

 Σήμερα ποὺ ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ὑψώνει τὸν Τίμιο 
Σταυρό καλούμεθα νὰ συνανυψωθοῦμε κι ἐμεῖς ἀπ’ τὰ 
γήινα καὶ τὰ χαμαίζηλα πρὸς τὰ οὐράνια καὶ τὰ 
πνευματικά.  

                            Μετά πατρικῶν εὐχῶν 
   Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

 

 

 

 

Σημείωσις: Ἡ παροῦσα Ἐγκύκλιος νὰ ἀναγνωσθῇ εὐκρινῶς  κατὰ τὴν Θείαν 
Λειτουργίαν τῆς Παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, τήν 
ὥραν τοῦ Κοινωνικοῦ, ἀντὶ ἄλλου κηρύγματος. Ὅσοι Ἱερεὶς ὑπηρετοῦν σὲ 
δεύτερη ἤ τρίτη ἐνορία νὰ τὴν διαβάσουν σ’ αὐτὲς τὶς ἀμέσως ἐπόμενες 
Κυριακὲς μετὰ τὴν ἑορτήν. 
 


