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Έρανος Αγάπης στην Μητρ. Σερρών
Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Σερρών και Νιγρίτης

Η Ιερά Μητρόπολη Σερρών διοργανώνει Έρανο Αγάπης το τριήμερο 15 – 17
Δεκεμβρίου για την ενίσχυση του φιλανθρωπικού της έργου.
Ακολουθεί η εγκύκλιος που εξέδωσε η Ιερά Μητρόπολη.
Ἡ ἑορτή τῶν Χριστουγέννων, πού σέ λίγες ἡμέρες, σύν Θεῷ, θά ἑορτάσουμε, μᾶς
ὑπενθυμίζει μέ ἕναν συγκλονιστικό τρόπο τό χρέος τῆς ἀγάπης πού προβάλλει
ἐνώπιόν μας ὡς ἡ ἀπάντηση τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, τῆς Ἐκκλησίας μας
δηλαδή, στήν ἠθική, πνευματική καί οἰκονομική φτώχεια τοῦ σύγχρονου κόσμου. Ἡ
ὀλιγοπιστία, ἡ ἀδιαφορία περί τά πνευματικά, τό ἐγωιστικό φρόνημα, ἡ ἕνεκα τῆς
ἁμαρτίας ψύχρανση τῆς ἀγάπης στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων, γεννοῦν στόν κόσμο
τά φαινόμενα τῆς κοινωνικῆς ἀδικίας καί δημιουργοῦν συνθῆκες βαθειᾶς κρίσεως
καί ἀνασφάλειας.
Ἡ ἁγία Ἐκκλησία μας, ὡς τό μυστήριο τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου στήν ζωή μας,
δίδει πάντοτε, ἰδιαιτέρως ὅμως αὐτές τίς ἅγιες ἡμέρες, τήν εὐκαιρία νά
καλλιεργήσουμε τά στοιχεῖα τῆς εὐγένειας τῆς ψυχῆς μας. Καλεῖ ὅλους μας νά

προσφέρουμε ἀγάπη, αὐτή πού ἐδίδαξε καί ἔκανε πράξη ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας. Νά
προσφέρουμε μέ ἀρχοντική καρδιά καί ταπεινό φρόνημα ἀπό τό ὑστέρημά μας σέ
ὃλους ἐκείνους πού ἔχουν ἀνάγκη. Νά γίνει αὐτή ἡ προσφορά μας τροφή σέ αὐτούς
πού τήν στεροῦνται, χαρά στό ὀρφανό, βάλσαμο στούς πονεμένους καί στούς
στερημένους, ἐλπίδα καί αἰσιοδοξία στούς ἀπελπισμένους. Ἡ Ἐκκλησία μας ποτέ
δέν λησμονεῖ τό χρέος τῆς ἀγάπης, πού εἶναι προϋπόθεση ζωῆς. Τό φιλανθρωπικό
ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας, πού νοεῖται ὡς συνέχεια τῆς πίστεως, τῆς λατρείας, τοῦ
κηρύγματος καί τοῦ ἤθους τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀναπτύσσεται μέ σεμνότητα,
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συμπαράσταση καί ἐμπιστοσύνη. Συγκεκριμένως ἀπό 1ης Νοεμβρίου 2017 μέχρι
31ης Ὀκτωβρίου 2018 προσεφέρθησαν ἀπό τήν τοπική μας Ἐκκλησία γιά τίς
παρακάτω δράσεις φιλανθρωπικοῦ χαρακτῆρος τά παρακάτω ποσά:
α) γιά τακτικά μηνιαῖα βοηθήματα, (102.556 εὐρώ),
β) γιά ἔκτακτα μηνιαῖα βοηθήματα, (83.420 εὐρώ),
γ) γιά τό Κοινωνικό Φαρμακεῖο, νοσήλεια καί ἀγορά φαρμάκων ἀσθενῶν, (85.710
εὐρώ),
δ) γιά βοηθήματα Χριστουγέννων 2017 καί τοῦ Πάσχα 2018, (24.382 εὐρώ),
ε) γιά ἑτοιμασία καθημερινοῦ συσσιτίου 300 καί πλέον μερίδων ζεστοῦ φαγητοῦ,
(135.225 εὐρώ),
στ) γιά ἐξόφληση λογαριασμῶν Δ.Ε.Η. καί Ο.Τ.Ε., (35.163 εὐρώ),
ζ) γιά θέρμανση, (15.550 εὐρώ),
η) γιά μαθητικά καί φοιτητικά δίδακτρα, ὑποτροφίες καί ἐνοίκια, (32.940 εὐρώ),
θ) γιά ἀποφυλακίσεις κρατουμένων, (6.986 εὐρώ),
ι) γιά ἐξωτερική ἱεραποστολή, (15.215 εὐρώ),
ια) γιά ἐνίσχυση διαφόρων κοινωνικῶν καί πολιτιστικῶν συλλόγων, (5.195 εὐρώ),
ιβ) γιά τό Κοινωνικό Παντοπωλεῖο, (150.475 εὐρώ),
ιγ) γιά τόν Ξενώνα φιλοξενίας «Στοργή», (8.300 εὐρώ),
ιδ) γιά τίς κατασκηνώσεις, (33.000 εὐρώ), καί
ιε) γιά ἐνδύματα ἀπό τό κατάστημα «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων» (68.315 εὐρώ).
Εἰδικότερον, μέχρι τό τέλος Ὀκτωβρίου τοῦ παρόντος ἔτους ἐδόθησαν, εἴτε ὡς
χρηματικά βοηθήματα, εἴτε ὡς προσφορά εἰδῶν πρώτης ἀνάγκης, τόσον ἀπό τό
Κεντρικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ὅσο καί ἀπό τά ἐνοριακά
φιλόπτωχα τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας περί τά 802.432 Εὐρώ γιά τήν κάλυψη τῶν
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ἐκκλησιαστικό ἔργο, γιά τό ὁποῖο ὁ λαός τοῦ Θεοῦ ἐνημερώνεται ὑπευθύνως ὄχι
πρός διαφήμισιν ἤ προβολήν, ἀλλ’ ὡς ἡ ὀφειλομένη μαρτυρία τῆς Ἐκκλησίας μας
πρός κάθε ἄνθρωπο.

Ἀδελφοί μου,
Ὅπως κάθε χρόνο ἔτσι καί ἐφέτος μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ θά πραγματοποιηθεῖ ὁ
Ἔρανος τῆς Ἀγάπης ἀπό τίς Ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Ὁ Κύριός μας
θά περιέλθει στά σπίτια μας καί πάλιν τό Σάββατο 15, τήν Κυριακή 16 καί τήν
Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου. Μεγάλη ἡ εὐλογία. Ὑψηλή καί ἡ ἰδική μας εὐθύνη. Δέν
ἁγνοοῦμε ὅτι ἡ οἰκονομική δυσπραγία, ἡ ἀνεργία πού καλπάζει, ἡ καθήλωση
μισθῶν καί συντάξεων, ἡ βαθειά ὕφεση στήν ἀγορά καί τόν ἀγροτικό τομέα, ἔχουν
δημιουργήσει
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ἀνασφάλειας καί φόβου γιά τό αὔριο στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων. Συγχρόνως ὅμως
ἔχουν αὐξηθεῖ δραματικά καί οἱ ἀνάγκες καί οἱ ἐκκλήσεις συνανθρώπων μας γιά
βοήθεια. Οἱ δυσμενεῖς ἐξωτερικές συνθῆκες δέν πρέπει νά μᾶς ἀποτρέψουν ἀπό τό
ἱερό καθῆκον τῆς ἀγάπης. Ἄς προσφέρουμε ὅλοι μέ ἀρχοντική ἀγάπη καί
ἱλαρότητα στόν ἐφετινό ΕΡΑΝΟ ΑΓΑΠΗΣ τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας μέ σκοπό τήν
στήριξη τῶν πτωχῶν ἀδελφῶν μας. Τό λίγο τῶν πολλῶν γίνεται στήν τοπική μας
Ἐκκλησία πολύ μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Οἱ μικρές φλέβες νεροῦ δημιουργοῦν τά
μεγάλα ποτάμια. Κατά παρόμοιο τρόπο καί οἱ προσφορές τῶν χριστιανῶν μας στόν
Ἔρανο Ἀγάπης δημιουργοῦν τόν εὐεργετικό ποταμό τῆς ἀγάπης, ὁ ὁποῖος
ἀνακουφίζει, βοηθᾶ καί παρηγορεῖ ὃσους καταφεύγουν στήν ἁγία Ἐκκλησία μας. Ἡ
χριστιανική ἀγάπη καί ἡ ἀδελφική ἀλληλεγγύη εἶναι ἡ μόνη λύση στήν κρίση τῶν
ἡμερῶν. Παρακαλῶ λοιπόν ὅλους σας, χριστιανοί μου, μέ εὐγένεια καί φιλότιμο,
πίστη καί ἀρχοντική καρδιά, νά κρατήσετε τήν φλόγα στό καντῆλι τῆς ἀγάπης,
τῆς ἐλπίδας καί τῆς ἀνθρωπιᾶς, ζωντανή καί θαλερή.
Εὔχομαι μέσα ἀπό τήν καρδιά μου καί μέ πολλήν ἀγάπη ὁ Κύριός μας νά εὐλογῇ καί
νά χαριτώνῃ τήν ζωή σας.
ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Διάπυρος εὐχέτης σας πρός τόν Κύριον
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

