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Ι ΕΡΑ Μ ΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Ν ΕΑΣ Ι ΕΡΣΕΗΣ
ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΩΝ

Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κλῆρον,
Τούς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων,
Τάς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων,
Τούς διδάσκοντας καί διδασκομένους τῶν Κατηχητικῶν καί Ἑλληνικῶν Σχολείων,
Τάς Ὀργανώσεις τῆς Νεολαίας καί ἄπαν τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῶν εὐσεβῶν
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης.
«Πρῶτον μέν εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ μου διά Ἰησοῦ Χριστοῦ ὑπέρ πάντων ὑμῶν,
ὅτι ἡ πίστις ὑμῶν καταγγέλλεται ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ» (Πρός Ρωμ. 1:8)
Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ,
Διά μίαν εἰσέτι φοράν, ἡ εὐσπλαχνία καί ἡ ἀγάπη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
μᾶς ἠξίωσε, ἡμᾶς τούς διαβιούντας εἰς τήν εὐλογημένην Χώραν τῆς Ἀμερικῆς, νά
ἑορτάσωμεν τήν ὡραιοτάτην ἡμέραν τῶν Εὐχαριστιῶν, ἡ ὁποία διά πρώτην φοράν
ἑορτάσθη τό ἔτος 1621, ἐνῶ ἐπισήμως καθιερώθη ὑπό τοῦ Προέδρου Ἀβραάμ Λίνκολν, ὁ
ὁποῖος κατόπιν σχετικῆς προεδρικῆς διακηρύξεως πού ἐξεδόθη τήν 3ην Ὀκτωβρίου 1863,
ἀνεκήρυσσε τήν τελευταίαν Πέμπτην ἑκάστου ἔτους ὡς «ἡμέραν εὐχαριστίας πρός τόν
Θεόν καί προσευχῆς».
Αὐτή ἡ καθιέρωσις τῆς ἑορτῆς, ἀποτελεῖ μεγάλην εὐλογίαν δι’ὅλους ἡμᾶς τούς
Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, πού ἀποτελοῦμεν τό πλήρωμα τῆς Θεοσώστου Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης, διότι μᾶς δίδει τήν εὐκαιρίαν νά δοξολογήσωμεν τόν
Πανάγιον Τριαδικόν Θεόν, τόν Πατέρα, τόν Υἱόν καί τό Ἅγιον Πνεῦμα, καί νά
ἐκφράσωμεν τήν εὐγνωμοσύνην μας δι’ὅσα ἡ Χάρις Του ἔχει ἐπιτελέσει ἐφ’ἡμᾶς κατά τό
παρελθόν ἔως τῆς σήμερον, καί νά Τόν παρακαλέσωμεν νά συνεχίσῃ νά ἐπιδαψιλεύῃ ἐπί
πάντας ἡμᾶς τάς θείας αὐτοῦ δωρεάς.
Ἡ Ἁγία ἡμῶν Ἐκκλησία μᾶς διδάσκει πώς ὀφείλωμεν νά ὁμολογοῦμεν τήν χάριν
καί νά μήν κρύπτωμεν τάς εὐεργεσίας Του Κυρίου. Καί ὄντως ἀδελφοί μου, κάθε ἡμέρα
πρέπει νά ἀντιλαμβανώμεθα τό ἄπειρον ἔλεος τοῦ Κυρίου εἰς τήν ζωήν μας, τά δῶρα πού
μᾶς χαρίζη, τήν ζωήν, τήν ὑγιείαν, τήν οἰκογενειακήν γαλήνην, τήν πρόοδον τῶν παιδιῶν
μας καί τόσα ἄλλα. Πράγματι, ἡ ζωή εἶναι ἕνα θαῦμα τοῦ Θεοῦ! Ἕνας σύγχρονος ἅγιος
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τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ Ὅσιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης, εἰς ἕνα πλυμμύρισμα ἀγάπης καί
εὐχαριστίας πρός τόν Θεόν λέγει: «Κύριε πόσο πολύ ἀγαπᾶς τόν ἄνθρωπο! Καί κάθε ψυχή
πού σ’ἀγαπᾶ πρέπει νά Σέ θυμᾶται πάντοτε, καθώς καί τήν ἀγάπην Σου πρός ὅλο τό
ἀνθρώπινον γένος.»
Πατρικῶς λοιπόν, σᾶς προτρέπω, ἐκτός τῆς καθημερινῆς δοξολογίας καί
εὐγνωμοσύνης μας εἰς τόν Θεόν, νά προσέλθετε ὅλοι εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν, πού θά
τελεσθεῖ εἰς τήν Ἐνορίαν σας κατά τήν Ἡμέραν ἐκείνην καί ἑνωμένοι ὡς μία ψυχή, νά
απευθύνωμεν τάς θερμάς εὐχαριστίας μας εἰς Αὐτόν που μᾶς χάρισε τήν ζωήν καί ὅλα τά
ἀγαθά Του πρῶτα εἰς τήν Εὐχαριστιακήν Τράπεζαν, εἰς τήν Θείαν Εὐχαριστίαν, καί
ἀκολούθως εἰς τήν οἰκογενειακήν τράπεζαν.
Ἐπιτρέψατέ μου ὅμως, τούτην τήν ὥραν, νά ἐπαναλάβω καί ἐγῶ, ὁ Ποιμενάρχης
σας, τά λόγια τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: «εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ μου διά Ἰησοῦ Χριστοῦ ὑπέρ
πάντων ὑμῶν, ὅτι ἡ πίστις ὑμῶν καταγγέλλεται ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ». Εὐχαριστῶ λοιπόν τόν
Πανάγιον Θεόν, πού μου χάρισε ἐσᾶς, τό εὐλογημένο ποίμνιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Νέας Ἰερσέης. Τόν εὐχαριστῶ καί Τόν εὐγνωμονῶ διότι ποιμαίνω μίαν μεγάλην
Ἐπαρχίαν, πού ἀριθμεῖ χιλιάδας ψυχῶν καί παρά τάς ἀντίξοας πνευματικάς συνθήκας, τό
ποίμνιόν μου μεγαλουργῆ καί προοδεύη. Τόν εὐχαριστῶ καί Τόν εὐγνωμονῶ διότι διά
δώδεκα καί πλέον ἔτη εἶμαι κοντά σας καί διακονῶ εἰς τόν ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου καί εἰς
τήν Ἐπαρχίαν ταύτην τῆς Μητρός ἡμῶν Ἐκκλησίας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
Εὐχαριστῶ δέ καί εὐγνωμονῶ πάντας ὑμᾶς διά τήν στήριξιν τήν ὁποίαν παντοιοτρόπως
παρέχετε εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν καί διότι μέ τήν παρουσίαν σας εἰς τήν ζωήν τῆς
Ἐκκλησίας καί τό παράδειγμά σας, γίνεσθε οἱ καλύτεροι ἱεραπόστολοι τῆς Ὀρθοδόξου
πίστεως καί καταγγέλετε τόν ἀληθινόν Θεός εἰς ὅλον τόν κόσμον.
Χρόνια πολλά καί εὐλογημένα!
Μετά πολλῆς πατρικῆς ἀγάπης καί διαπύρων εὐχῶν
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