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Η ηλεκηρονική μας ζελίδα    www.agioiapostoloi.gr 

Ἦχος α' 

Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν, καὶ Πνεύματος ἐπιδημίαν, καὶ 

προθεσμίαν ἐπαγγελίας, καὶ ἐλπίδος συμπλήρωσιν, καὶ τὸ 

μυστήριον ὅσον; Ὡς μέγα τε καὶ σεβάσμιον! Διὸ βοῶμέν σοι, 

Δημιουργὲ τοῦ παντὸς Κύριε, δόξα σοι. 
 

http://www.agioiapostoloi.gr/
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«Πνεύματος επιδημία» 
Ποταμοί ανεξάντλητοι 
Ο Κύξηνο βξίζθεηαη ζηελ  Ιεξνπζαιήκ ηελ ηειεπηαία εκέξα  ηεο  

κεγάιεο ενξηήο ηεο  Σθελνπεγίαο.  Οη  Ινπδαίνη ζπκκεηείραλ ζηελ ενξηή 
απηή γηα λα ζπκνύληαη  ηελ  πνξεία ησλ  πξνγόλσλ ηνπο από ηελ Αίγππην 
ζηε γε ηεο Επαγγειίαο. Γη’ απηό θαη επί επηά εκέξεο έκελαλ ζε ζθελέο.  Τελ  
ηειεπηαία  θαη πην  επίζεκε εκέξα  ηεο  ενξηήο,  έθαλαλ αλαπαξάζηαζε ηεο 
εηζόδνπ ζηε γε ηεο Επαγγειίαο.  Οη  ηεξείο  έπαηξλαλ  λεξό από  ηελ  
θνιπκβήζξα  ηνπ  Σηισάκ θαη πξνρσξνύζαλ  πξνο ην Ναό ξαληίδνληαο ην 
ζπζηαζηήξην θαη ηα πιήζε. 

Απηή ινηπόλ ηελ ηειεπηαία εκέξα  ηεο ενξηήο,  ν  Κύξηνο,  παίξλνληαο  
αθνξκή από  ηηο  ηειεηέο  ηεο  ενξηήο,  άξρηζε  λα δηδάζθεη κε  δσεξή θσλή  
ηα πιήζε ιέγνληαο: Εάλ θαλείο αηζζάλεηαη πόζν θαη δίςα πλεπκαηηθή, αο 
έξρεηαη ζε κέλα θαη αο πίλεη. Κνληά κνπ ζα βξεη αλάπαπζε ἡ ςπρή ηνπ. Από 
ηα βάζε ηεο ςπρήο ηνπ ζα ηξέμνπλ πνηακνί αζηείξεπηνπ λεξνύ. 

Ὁ Κύξηνο βέβαηα κε ηα ιόγηα απηά ελλννύζε ην Άγην Πλεύκα, ην Οπνίν 
κεηά  ηελ  Πεληεθνζηή  ζα  έπαηξλαλ  όζνη ζα πίζηεπαλ ζ’ Απηόλ. Δηόηη ἡ 
Χάξηο ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο, πνπ κεηαδίδεη λέα θαη ζετθή δσή, δελ είρε αθόκε 
δνζεί ζε θαλέλα. Δηόηη ν Ιεζνύο δελ είρε αθόκε δνμαζζεί κε ην Πάζνο ηνπ 
θαη ηελ Αλάιεςή ηνπ. 

Γηαηί  όκσο ν Κύξηνο παξνκνηάδεη  ην Άγην Πλεύκα  κε λεξό αζηείξεπην 
πνπ αλαβιύδεη κέζα από  ηελ ςπρή  ηνπ αλζξώπνπ; Δηόηη όηαλ ἡ Χάξηο  ηνπ 
Αγίνπ Πλεύκαηνο έξρεηαη ζηελ ςπρή θάζε βαπηηζκέλνπ θαη ρξηζκέλνπ 
πηζηνύ, πξνζθέξεηαη  αζηακάηεηα.  Αλαβιύδεη  δηαξθώο, δελ αδεηάδεη πνηέ, 
ξέεη ζηαζεξά θαη αλεμάληιεηα όπσο ην πνηάκη. 

Καη  πνην  έξγν  επηηειεί;  Τν  Άγην Πλεύκα σο ύδσξ  δσλ  είλαη ἡ αηηία  
ηεο πλεπκαηηθήο καο δσήο. Ἡ Χάξηο ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο αξρηθά ζαλ  έλα 
ξεύκα ηζρπξό θαηαξξίπηεη κέζα ζηηο ςπρέο καο θάζε αληίζηαζε, θάζε πάζνο. 
Καζαξίδεη θάζε ηη ξππαξό θαη ακαξησιό. Καη ηαπηόρξνλα δξνζίδεη σο ύδσξ 
δηαπγέο θαη άθζνλν ηηο ςπρέο καο, ηηο καιαθώλεη, ηηο πνηίδεη  θαη  ηηο  
θαζηζηά  θαξπνθόξεο ζε έξγα αξεηήο. Εκπλέεη αγαζέο δηαζέζεηο θαη  ηεξά 
ζπλαηζζήκαηα, θαη αληίζηνηρεο ελέξγεηεο θαη πξάμεηο. Ελδπλακώλεη ηελ ςπρή 
καο ώζηε λα δνύκε κία αγία δσή. Μαο  κεηακνξθώλεη  θαη  καο  αλαγελλά, 
γεκίδεη ην εζσηεξηθό καο κε όινπο ηνπο δηθνύο ηεο θαξπνύο, ηνπο θαξπνύο 
ησλ αξεηώλ  θαη  ηεο  αγηόηεηαο. Καη  θαζηζηά θη εκάο πεγέο αλεμάληιεηεο 
ύδαηνο δώληνο πξνο ηνπο ζπλαλζξώπνπο καο. 

 
Ο Χπιστόρ, το υωρ τος κόσμος 
Μόιηο  ηα  πιήζε  ηνπ  ιανύ  άθνπζαλ ηνπο  ιόγνπο  απηνύο  ηνπ 

Κπξίνπ,  άξρηζαλ  λα δηράδνληαη. Άιινη  έιεγαλ: «Απηόο είλαη ν πξνθήηεο πνπ 
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πεξηκέλνπκε». Άιινη: «Απηόο είλαη ν Χξηζηόο». Κη άιινη απνξνύζαλ: «Είλαη 
δπλαηόλ λα πξνέιζεη ν Χξηζηόο από ηε Γαιηιαία;» Οη πην δεισηέο ήζειαλ λα 
Τνλ ζπιιάβνπλ, όκσο θαλείο δελ ηόικεζε λα ην θάλεη, δηόηη κία αόξαηε 
δύλακε ηνπο εκπόδηδε. 

Γύξηζαλ  ινηπόλ πίζσ άπξαθηνη Οη ππεξέηεο ζηνπο αξρηεξείο θαη ζηνπο 
Φαξηζαίνπο, θαη απηνί ηνπο ξώηεζαλ: «Γηαηί  δελ  Τνλ  ζπιιάβαηε;»  «Πνηέ  
άιινηε δελ δίδαμε θαλείο κε  ηόζε ζνθία όπσο απηόο ν άλζξσπνο», 
απνθξίζεθαλ εθείλνη. Τνπο  μαλαξώηεζαλ  Οη  Φαξηζαίνη: «Μήπσο  θη  εζείο  
έρεηε  πιαλεζεί  από απηόλ;  Καλείο  από  ηνπο  άξρνληεο  δελ πίζηεςε  ζ’  
απηόλ,  αιιά  κόλν  ν  θαηαξακέλνο  όρινο,  πνπ  δελ  μέξεη  ηνλ  λόκν!»  
Τόηε  δηακαξηπξήζεθε  ν  Νηθόδεκνο: «Πώο κπνξνύκε λα θαηαδηθάζνπκε 
έλαλ άλζξσπν, εάλ δελ ηνλ αθνύζνπκε πξώηα θαη κάζνπκε ηη έθαλε;» Κη 
εθείλνη ηνπ  απνθξίζεθαλ:  «Πξνθήηεο  από  ηε Γαιηιαία δελ έρεη θαλεί 
πνηέ». 

Ὁ Κύξηνο όκσο ζπλέρηζε λα θεξύηηεη ιέγνληαο:  «Εγώ  είκαη  ην  θσο  
ηνπ  θόζκνπ.  Εθείλνο  πνπ  κε  αθνινπζεί  δελ ζα πεξηπιαληέηαη πνηέ ζην 
ζθνηάδη  ηεο ακαξηίαο, αιιά ζα έρεη κέζα ηνπ ην δσνθόξν θαη πλεπκαηηθό 
θσο». 

Τη θξίκα όκσο. Όινη απηνί Οη Ινπδαίνη είραλ δίπια ηνπο ην θσο ηεο δσήο, 
θαη παξέκελαλ ζην ζθνηάδη. Τν θσο άγγημε ηε δσή ηνπο, θη απηνί Οη δύζηπρνη 
βπζίδνληαλ πεξηζζόηεξν ζην ζθνηάδη, ζηελ άξλεζε θαη ηελ αληίδξαζε. 

Τέηνηα  θαηάζηαζε  επαλαιακβάλεηαη πνιιέο  θνξέο  ζηελ  ηζηνξία  θαη  
ηδηαηηέξσο ζηηο κέξεο καο. Πόζνη βαπηηζκέλνη Οξζόδνμνη Χξηζηηαλνί 
δερζήθακε ην θσο ηεο  πίζηεσο θαη ηεο αιήζεηαο.  Ὁ Χξηζηόο πιεκκύξηζε κε 
ην θσο ηνπ ηε δσή καο, όηαλ βαπηηζηήθακε ζην όλνκά ηνπ. Απηόλ 
ληπζήθακε ηόηε, γηα λα δήζνπκε πιένλ κία  θσηεηλή ελ Χξηζηώ δσή. Καη λα 
πνξεπόκαζηε σο ηέθλα θσηόο. Δπζηπρώο όκσο πνιινί Χξηζηηαλνί 
επεξεάδνληαη από  ηελ ακαξηία  θαη πειαγνδξνκνύλ  κέζα  ζηα  ζθνηάδηα  
ηνπ θόζκνπ. Ψάρλνπλ αιινύ γηα θσο θαη ράλνληαη ζηα ζθνηεηλά κνλνπάηηα  
ησλ αηξέζεσλ, ησλ παξαζξεζθεηώλ, ησλ ςεπδώλπκσλ  θηινζνθηώλ  θαη  
ησλ  απηναπνθαινύκελσλ  πλεπκαηηθώλ  αλζξώπσλ. Είλαη  ηξαγηθό λα 
πνξεύνληαη ζαλ ηπθινί  θαη  λα  ράλνπλ  ην  δξόκν  ηνπο, ελώ είλαη δίπια 
ηνπο ν Χξηζηόο θαη ηνπο πεξηκέλεη λα ηνπο δώζεη ην θσο ηνπ. 

Μήπσο όκσο  θη  εκείο  θάπνηε  επεξεαδόκαζηε από ηα ζθνηάδηα ηνπ 
θόζκνπ ηεο ακαξηίαο; Ζνύκε πξάγκαηη κέζα ζην θσο  ηνπ Χξηζηνύ ή κάο  
ειθύεη  ην ζθνηάδη θαη καο ηαιαλίδεη ἡ ακθηβνιία θαη ἡ πιάλε; 

Αο κελ μεγειηόκαζηε. Ὁ Χξηζηόο είλαη ην θσο  ηνπ θόζκνπ. Καη κόλνλ 
Απηόο. Αο Τνλ παξαθαινύκε ινηπόλ λα θσηίδεη ηηο ζθέςεηο καο, ηηο επηζπκίεο 
καο, ηηο ελέξγεηέο καο, ηα βηώκαηά καο. 
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Ὁ ππώτορ Μητποπολίτηρ  
Κηυισίαρ Ἀμαποςσίος και Ὠπωποῦ. 

Μέ ιακπξόηεηα ηειέζηεθε ηελ 14ε Μαΐνπ ἡ ρεηξνηνλία 
ηνῦ πξώηνπ Μεηξνπνιίηε Κεθηζίαο Κςπίλλος ζηήλ ἐλνξία 
Ἁγίνπ Χαξαιάκπνπο Ἰιηζίσλ, ὅπνπ ὑπεξέηεζε πεξηζζόηεξα 
ἀπό δέθα ρξόληα. Τόλ Ναό εἶραλ θαηαθιύζεη ἀπό λσξίο ηό 
πξσί ἑθαηνληάδεο ἐλνξίηεο θαζώο θαί πηζηνί ηῆο 
Μεηξνπόιεσο Κεθηζίαο ἐλῶ ζηήλ ρεηξνηνλία πνύ 
πξαγκαηνπνηήζεθε πξνεμάξρνληνο ηνῦ Ἀξρηεπηζθόπνπ 
Ἀζελῶλ Ἱεξσλύκνπ παξέζηεζαλ πνιινί κεηξνπνιίηεο. 

Σπγθηλεκέλνο ὁ λένο Μητποπολίτηρ Κύπιλλορ 
εὐραξίζηεζε ηόλ Ἀξρηεπίζθνπν Ἱεξώλπκν ἐλῶ κέ ζέξκε 
ἀλαθέξζεθε ζηόλ καθαξηζηό Ἀξρηεπίζθνπν Χξηζηόδνπιν. 

Ἀλαθέξζεθε ἐπίζεο κέ ζεξκά ιόγηα ζηνύο πξνθαηόρνπο ηνπ θαί ηνύο 
ζπλεξγάηεο ηνπ ζηήλ ἀξρηγξακκαηεία θαζώο ἐπίζεο θαί ζηήλ πνξεία 
δηαθνλίαο ηνπ ζηόλ Ἱεξό Ναό Ἁγίνπ Χαξαιάκπνπο. 

Ἀπό ηήλ πιεπξά ηνῦ ὁ Ἀξρηεπίζθνπνο Ἱεξώλπκνο κέ παηξηθό ἐλδηαθέξνλ 
ζπκβνύιεπζε ηό λέν ἐπίζθνπό ηεο Ἐθθιεζίαο. Ὁ θ. Ἱεξώλπκνο ηόληζε ὅηη ἡ 
δηαθνλία ηῶλ ἐπηζθόπσλ δέλ πεξηνξίδεηαη κόλν κέζα ζηνύο ηέζζεξηο ηνίρνπο 
ηνῦ Νανῦ ἀιιά ἐπεθηείλεηαη ζηή δηαθνλία ηνῦ ζπλαλζξώπνπ. «Δέλ εἴκαζηε 
ἐθπξόζσπνη ηνῦ Θενῦ ζηή γῆ ἀιιά ἐθπξόζσπνη ηῶλ ἀλζξώπσλ πξόο ηόλ 
Θεό» ηόληζε ὁ Ἀξρηεπίζθνπνο θαί ὑπελζύκηζε ζηόλ θ. Κύξηιιν ὅηη ὁ ἱεξέαο 
δέλ πξέπεη λά θξαηάεη γηά ηόλ ἑαπηό ηνπ ηά ραξίζκαηά ηνπ ἀιιά λά ηά 
κνηξάδεηαη κέ ηνύο ἀλζξώπνπο 

Τίπνηα ἀπό ὅια αὐηά δέλ ἔρσ θαηνξζώζεη, νὔηε θἄλ ηά ἔρσ ἀγγίμεη, εἶπε 
ὁ Ἀξρηεπίζθνπνο, ἀιιά ζᾶο κεηαθέξσ ηνύο πξνβιεκαηηζκνύο κνπ ὅζνλ 
ἀθνξᾶ ηή δηαθνλία ἑλόο ἐπηζθόπνπ ζηόλ ζύγρξνλν θόζκν. 

Σηήλ ρεηξνηνλία παξέζηεζαλ νἱ Μεηξνπνιίηεο Ζαθύλζνπ, Πεξγά-κνπ, 
Πεξηζηεξίνπ, Μπζηκλεο,  Νηθαίαο, Ναππάθηνπ, Νέαο Ἰσλίαο, Νύζζεο, 
Καηζαξηαλῆο, Ζηρλῶλ, Πεηξαηῶο, Γιπθάδαο, Μεζνγαίαο, Κνξίλζνπ, Μεζζελίαο, 
Ζηκπάκπνπε, Ἰιίνπ θαί νἱ Ἐπίζθνπνη Μαξαζῶλνο, Φαλαξίνπ, Κνξσλείαο θαί 
Φσηηθῆο. 

Μεηά ηή ζεία ιεηηνπξγία νἱ πηζηνί ἔιαβαλ ἀληίδσξν ἀπό ηό λέν 
Μεηξνπνιίηε ζηόλ ὁπνῖν εὐρήζεθαλ «Ἄξιορ». 

Δήλωςη τοῦ Μητροπολίτη Κηφιςίασ Κυρίλλου ςτά ἡλεκτρονικά μέςα 
ἐνημερώςεωσ:   

"Εὐχαριστῶ τόν Θεό πού μέ ἀξίωσε τή σημερινή ἡμέρα νά γίνω 
Μητροπολίτης τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, ψηφισμένος ἀπό τό σύνολο τῆς 
Ἱεραρχίας, μέ τίς εὐχές τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί 
πάσης Ἑλλάδος κύριο Ἱερώνυμο καί νά μέ ἀποστείλουν σέ αὐτή τήν 
ὄμορφη καί περικαλῆ Μητρόπολη τῆς Ἀττικῆς γῆς.  

Στέλνω τίς εὐχές καί τίς εὐλογίες μου πρός τόν Ἱερό Κλῆρο, τούς 
μοναχούς καί τίς μοναχές, τίς ἱεραποστολικές Ἀδελφότητες καί τόν εὐσεβῆ 
λαό τῆς Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἁμαρουσίου καί Ωρωποῦ. Ἀνυπομονῶ νά 
βρεθῶ κοντά τους καί νά συνεχίσουμε τό ποιμαντικό ἔργο πού ἐπιτέλεσε 
ἐπί τόσα χρόνια ὁ ἐφημεριακός κλῆρος πρός δόξαν τῆς Ἐκκλησίας καί τήν 
Σωτηρία τῶν ψυχῶν μας".   

 


