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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
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης
Ἀγαπητοί ἀδελφοί ἐν Κυρίω,
“Διά τοῦτο καί ἡμεῖς εὐχαριστοῦμεν τῶ Θεῶ ἀδιαλείπτως"
(Α. Θεσσαλονικεῖς κεφ. 2: 13)
Ἡ ἡμέρα τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῶν Εὐχαριστιῶν ἀνέτειλε καί πάλιν, ἀγαπητοί, ἡ
ὁποία μᾶς καλεῖ ὅπως ἐν ἑνί στόματι καί μιᾶ καρδία,ὡς μέλη τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας, νά κλίνωμεν γόνυ καί μέ εὐγνωμοσύνην νά εὐχαριστήσωμεν τόν Θεόν διά
τάς πολλάς εὐεργεσίας καί εὐλογίας, τάς ὁποίας μᾶς δίνει συνεχῶς καθ’ὅλην τήν
διάρκειαν τοῦ ἔτους.
Ὁλὀκληρη ἡ ζωή μας πρέπει νά εἶναι γεμάτη ἀπό εὐχαριστίες πρός τόν Θεόν,
συμφώνως μέ τήν προτροπήν τοῦ Μεγάλου Ἀποστόλου Παύλου: «εὐχαριστεῖτε
πάντοτε», αλλά ἐξαιρέτως σήμερον, καί μάλιστα προετοιμαζόμενοι νά ἑορτάσωμεν τήν
Μεγάλην Ἑορτήν τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως, ἔχομεν μίαν ὡραίαν εὐκαιρίαν, νά
ἀνοίξωμεν τήν καρδιά μας καί νά ἐκφράσωμεν τά αἰσθήματα τῶν εὐχαριστιῶν μας πρός
τόν Φιλάνθρωπον Θεόν ἡμῶν καί νά τόν παρακαλέσωμεν συγχρόνως νά μᾶς στείλη καί
πάλιν κατά τόν νέον ἔτος πού ἔρχεται πλούσια τά ἐλέη Του καί τούς οἰκτιρμούς Του.
Μία ἀπό τἰς μεγάλες ἁμαρτίες εἶναι ἡ ἀχαριστία, ἡ ὁποία μᾶς ἀποξενώνει ἀπό τόν
Θεόν, αὐτό μᾶς ὑπενθυμίζει ἡ σημερινή ἡμέρα τῶν Εὐχαριστιῶν. Ἡμέρα χωρίς προσευχή
καί εὐχαριστία εἶναι ἡμέρα πού δέν ἔχει νόημα, δέν ἔχει περιεχόμενο. Ὁ Θεός δέν παύει
νά μᾶς εὐεργετῆ καί νά μᾶς προστατεύη, πῶς λοιπόν ἡμεῖς εἶναι δυνατόν νά λησμονοῦμε
αὐτό τό καθῆκον τῆς εὐχαριστίας; Ὅταν ὁ Χριστιανός πρέπει νά εὐχαριστῆ τόν
συνάνθρωπόν του ἔστω καί γιά ἕνα ποτήρι νερό, πῶς μπορεῖ νά μή εὐχαριστῆ τόν Θεόν,
διά τά πλούσια καί τέλεια δωρήματά Του.
Μέ τήν εὐκαιρίαν τῆς ἑορτῆς τῶν Εὐχαριστιῶν προτρέπω πατρικῶς ὅλους ὑμᾶς
ὅπως προσέλθετε εἰς τούς Ἱερούς Ναούς καί διά τῆς Θείας Λειτουργίας, εὐχαριστήσετε
τόν Φιλάνθρωπον Θεόν, ζητοῦντες νά κατευθύνη τά βήματά σας ἐν παντί ἔργω ἀγαθῶ.
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Εὐχόμενος πρός ὅλους ὑμᾶς εὐλογημένην καί πανευτυχῆ τήν οἰκογενειακήν
ἡμέραν τῶν Εὐχαριστιῶν, διατελῶ
Μετά πολλῆς πατρικῆς ἀγάπης καί διαπύρων εὐχῶν
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