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Εγκύκλιος του Μητροπολίτη Νέας Σμύρνης για
τον Έρανο της αγάπης
Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Νέας Σμύρνης

Εγκύκλιο για τον Έρανο της Αγάπης, που κάθε χρόνο διοργανώνει εν όψει
της

εορτής

των

Χριστουγέννων

η

Ιερά

Μητρόπολη

Νέας

Σμύρνης,

συνέγραψε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης κ. Συμεών. Η
εγκύκλιος για τον έρανο, ο οποίος ξεκίνησε χθες και θα ολοκληρωθεί στις
19/12, αναγνώσθηκε σε όλες τις ενορίες της Ιεράς Μητροπόλεως και
τονίζει το έμπρακτο της αγάπης προς τον πλησίον:
«Αγαπητοί μου αδελφοί,
Παρά την ανησυχία που μας συνέχει και την αβεβαιότητα των υγειονομικών
εξελίξεων του τετάρτου κύματος της πανδημίας, οι καμπάνες των Εκκλησιών μας
σε λίγες ημέρες θα σημάνουν χαρμόσυνα. Θα ηχήσουν:
* Για να μας αναγγείλουν τη μεγάλη Δεσποτική εορτή της κατά σάρκα Γεννήσεως

του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
* Για να μας καλέσουν να φιλοξενήσουμε στις καρδιές μας τον νεογέννητο Χριστό.
* Για να μας μεταδώσουν το μήνυμα ότι γεννήθηκε Εκείνος, που μας χάρισε την
ελευθερία από την αμαρτία και τον θάνατο.
Δεν

υπάρχει

αμφιβολία

πως

η

μεγάλη

εορτή

των

Χριστουγέννων

φανερώνει την άπειρη αγάπη του Χριστού για μας τους ανθρώπους. «Ο
Λόγος σαρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν» (Ιω. 1,14), για να φυτέψει στις
καρδιές μας την αληθινή αγάπη. Την αγάπη αυτή, δηλαδή, που ο Ίδιος μας
αποκάλυψε με την ενανθρώπησή Του, τη θεανθρώπινη επί γης ζωή Του και το
σωτήριο έργο Του.
Η γνήσια αυτή αγάπη πρέπει να κινείται σε δύο κατευθύνσεις: η πρώτη προς τον
Θεό και η δεύτερη προς τον πλησίον. Οι δύο αγάπες αυτές είναι αξεχώριστα
ενωμένες μεταξύ τους. Ο Κύριος διακηρύσσει: «Να αγαπάς τον Κύριο και Θεό σου
με όλη την καρδιά σου, με όλη την ψυχή σου και με όλο το νού σου. Αυτή είναι η
πρώτη και πιο μεγάλη εντολή. Δεύτερη, εξίσου σπουδαία με αυτήν: ν᾽ αγαπάς τον
πλησίον σου όπως τον εαυτό σου» (Ματθ. 23, 37-39). Και εξηγεί ο ευαγγελιστής
Ιωάννης : «Αν δεν αγαπάς τον αδελφό σου που τον βλέπεις, πως μπορείς ν᾽ αγαπάς
τον Θεό που δεν Τον βλέπεις;» (Α’ Ιω. 4,20).
Το χρέος της έμπρακτης αγάπης προς τον πλησίον υπηρετεί και ο Έρανος
Αγάπης

που

κάθε

χρόνο

διοργανώνει

εν

όψει

της

εορτής

των

Χριστουγέννων και η Μητρόπολή μας.
Λόγω της πανδημίας, όπως και πέρυσι, δεν θα βγούν και δεν θα περάσουν
συνεργεία εθελοντριών κυριών, από τα σπίτια και τα καταστήματά σας. Ωστόσο,
από σήμερα 5 μέχρι και τις 19 Δεκεμβρίου, μπορείτε να ενισχύσετε την ερανική
προσπάθεια προμηθευόμενοι κουπόνια του εράνου στην έξοδο των Ιερών Ναών μας.
Δεν υπάρχει αμφιβολία πως όλοι αντιμετωπίζουμε δυσκολίες. Μην ξεχνάμε, όμως,
ότι υπάρχουν άλλοι συνάνθρωποί μας που βρίσκονται σε χειρότερη θέση από εμάς.
Είναι εκείνοι που καθημερινά καταφεύγουν στην Εκκλησία μας για να ζητήσουν να
τους βοηθήσουμε.
***

Σας εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός να σας
αγιάζει και να σας αξιώσει να περάσετε τις άγιες εορτές του Δωδεκαημέρου με
υγεία, ειρήνη και πνευματική χαρά.»
Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές
ο Επίσκοπός σας
† Ο Νέας Σμύρνης ΣΥΜΕΩΝ

