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ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 2016
Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κλῆρον,
Τούς ἐντιμοτάτους Ἄρχοντας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου,
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.
«...Τούς μελιρρύτους ποταμούς τῆς σοφίας, τούς τήν κτίσιν πᾶσαν θεογνωσίας νάμασι
καταρδεύσαντας, συνελθόντες ὕμνοις τιμήσωμεν...»
(Ἀπολυτίκιον ἑορτῆς)

Τέκνα ἐν Κυρίῳ άγαπητά,
Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει καί πάλι τούς Τρεῖς Μεγάλους Ἱεράρχες καί
Οἰκουμενικούς Δασκάλους «Βασίλειον τόν Μέγαν καί τόν Θεολόγον Γρηγόριον σύν τῷ
κλεινῷ Ἰωάννῃ τῷ τήν γλῶτταν χρυσορρήμονι». Ἡ ἑλληνική σοφία, ἀποτελεῖ
ἀναμφισβήτητα τήν ὑψίστη ἀνθρωπίνη σοφία καί εἶναι ἀσφαλῶς ἀναγνωρισμένη ἀπό
σύμπασα τήν ἀνθρωπότητα διαχρονικῶς. Οἱ ἀρχαίοι ἡμῶν πρόγονοι, ἀσφαλῶς καί
ἐφώτισαν τήν οἰκουμένη μέ τό φῶς τῆς γνώσης τους, τό ὁποῖο ἦταν μέν δυνατό ἀλλά δέν
ἔφερε τήν λύτρωση καί σωτηρία. Μόνον ὁ σαρκωμένος Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ Ἰησοῦς Χριστός,
ἡ ἀληθινή πηγή τῆς σοφίας, ἔφερε τήν ἐλπίδα στήν ἀνθρωπότητα, καί ἐφώτισε τά
ἀνθρώπινα ἀδιέξοδα, ἀνοίγοντας τόν δρόμο πού ὁδηγεῖ στήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, πού
εἶναι ὁ ὑπέρτατος σκοπός τῆς ζωῆς μας στή γῆ. Αὐτό τό ἀληθινό φῶς τοῦ Χριστοῦ
δανείστηκαν οἱ Ἄγιοι Τρεῖς Ἱεράρχες καί συνδύασαν, μέ τήν Χάρι καί τόν φωτισμό τοῦ
Ἅγίου Πνεύματος, τήν ἀρχαία ἑλληνική σοφία μέ τίς ἀλήθειες τοῦ Εὐαγγελίου.
Ὁ Μέγας Βασίλειος, Ἀρχιεπίσκοπος Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας, ὁ Γρηγόριος ὁ
Θεολόγος καί ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, Ἀρχιεπίσκοποι Κωνσταντινουπόλεως, ὑπῆρξαν
καί ἐκεῖνοι μαθητές, πού ἔζησαν τόν Δ΄ αἰῶνα, καί ἀντιμετώπισαν τίς ἐλλείψεις καί τά
προβλήματα τοῦ τότε ὑποτυπώδους ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος. Ἀγάπησαν ὅμως τήν
παιδεία καί τήν γνώση καί μέ μοναδικό ἐφόδιο τήν πίστη τους στόν ἀληθινό Θεό,
κατόρθωσαν νά γίνουν πανεπιστήμονες τῆς ἐποχῆς τους καί ἀναδείχτηκαν φωτεινοί
φάροι ὅλων τῶν μετέπειτα ἐποχῶν. Ἦταν τέτοια ἡ ἐπίδρασή τους στή διανόηση τῆς
ἐποχῆς τους, ὥστε δημιουργήθηκαν «Σχολές», προβάλλοντας τόν δικό τους Μεγάλο
Πατέρα ὡς τόν καλύτερο. Θέτοντας τέλος στήν διαμάχη πού ἐπεβίωνε ὡς τόν ΙΑ΄ αἰώνα, ὁ
τότε Μητροπολίτης Εὐχαΐτων Ἰωάννης, ἀνέλαβε τήν πρωτοβουλία τοῦ κοινοῦ ἑορτασμοῦ
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τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν στίς 30 Ἰανουαρίου. Συγχρόνως, καθιερώθηκαν ὡς προστάτες τῶν
ἑλληνικῶν Γραμμάτων καί τῆς ἐν γένει ἑλληνορθοδόξου Παιδείας ἀφοῦ στό έργο τους
ἔχουν συζευχθεῖ ἁρμονικά ἡ ὑγιής ἑλληνική σκέψη μέ τό γνήσιο χριστιανικό ἦθος.
Τιμώντας καί ἐμεῖς αὐτούς τούς μεγάλους ἁγίους ἀλλά καί τά μεγάλα μεγέθη τῆς
Παιδείας, τόν Μέγα Βασίλειο, τόν Γρηγόριο τόν Θεολόγο καί τόν Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο,
καλούμαστε νά τούς μιμηθοῦμε στό ἦθος καί στή γνώση. Ὀφείλουμε νά ἀγωνισθοῦμε,
γιατί τά πάντα κατακτῶνται μέ κόπο. Ὡς Ἐπίσκοπος καί Πνευματικός σας Πατέρας,
συγχαίρω τούς γονεῖς τῶν παιδιῶν μας πού ἀπαρτίζουν τά ἑλληνικά κοινοτικά μας
σχολεῖα, ἀλλά καί τούς διδασκάλους, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίζοντε καί μεριμνοῦν μέ πολλή
ἀγάπη ὥστε τά παιδιά μας νά λάβουν αὐτήν τήν ἑλληνορθόδοξη παιδεία πού
προσφέρουν τά Σχολεῖα μας, καί τά ὁποία καμαρώνω καί εὐλογῶ τίς προσπάθειές τους.
Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ διά πρεσβειῶν τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν ἄς φωτίζει αὐτά τά παιδιά,
καί ἄς καθοδηγεῖ τά βήματα ὅλων «εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν».

Μετά πατρικῆς ἀγάπης καί διαπύρων εὐχῶν,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Νέας Ἰερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

