G REEK O RTHODOX M ETROPOLIS OF N EW J ERSEY
Ι ΕΡΑ Μ ΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Ν ΕΑΣ Ι ΕΡΣΕΗΣ
Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κλῆρον,
Τούς Ἐντιµοτάτους Ἄρχοντας τοῦ Οἰκουµενικοῦ ἡµῶν 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.

«Εὐλόγησον τόν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητός Σου Κύριε»
(Κοινωνικόν τῆς Ἰνδίκτου)

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,
Ἡ ἄπειρη ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ µᾶς ἀξιώνει γιά µία ἀκόµη φορά νά ἀτενίσουµε τήν
ἀνατολή ἑνός νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους. Τήν πρώτη τοῦ µηνός Σεπτεµβρίου εἶναι ἡ ἀρχή
τῆς Ἰνδίκτου, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τήν ἐκκλησιαστική πρωτοχρονιά, γεγονός πού
ἀποτυπώνεται στούς ἐξαιρετικούς ὕµνους καί στό συναξάρι τῆς ἡµέρας. Ἡ Ἐκκλησία, ὡς
φιλόστοργη µητέρα, µᾶς καλεῖ καί µᾶς προτρέπει νά προσευχηθοῦµε σήµερα στόν Κύριο
νά εὐλογήσει «τόν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητός Του», τή νέα δηλαδή χρονιά.
Καλούµαστε, λοιπόν, ὅλοι νά λησµονήσουµε ὅσα ἀρνητικά καί δυσάρεστα γεγονότα τοῦ
παρελθόντος ἔτους µᾶς ταλαιπώρησαν καί νά καλωσορίσουµε τό νέο ἔτος µε αἰσιοδοξία
καί ἐµπιστοσύνη στό θέληµα τοῦ Θεοῦ.
Ἡ ἀπαρχή, ὡστόσο, αὐτῆς τῆς νέας ἐκκλησιαστικῆς περιόδου µᾶς δίνει καί µία νέα
εὐκαιρία νά θεµελιώσουµε καί νά ἐναρµονίσουµε τή ζωή µας µέ τό θέληµα τοῦ Κυρίου
ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού ἀποτελεῖ, κατά τόν πνευµατοφόρο Ἀπόστολο Παῦλο, τό αἰώνιο
θεµέλιο καί τόν «ἀκρογωνιαῖο λίθο» τῆς πίστεώς µας. Ἡ ἔλευση τοῦ Χριστοῦ στόν κόσµο
ἀποκάλυψε τήν «καινή ζωή», ἐγκαινιάζοντας ἕναν καινούργιο τρόπο ζωῆς γιά τόν
ἄνθρωπο. Ὁ ἄνθρωπος, λοιπόν, ὡς ἔµψυχος εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, καλεῖται νά βιώσει αὐτήν τή
νέα «ἐν Χριστῷ ζωή» ἐντός τῆς Ἐκκλησίας, µέ τή συµµετοχή του στή λειτουργική ζωή καί
στά µυστήριά της καί κυρίως στό µυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Αὐτήν τήν ἐν Χριστῷ
ἐµπειρία προβάλει εἰς τό διηνεκές ἡ Ἐκκλησία καί µᾶς καλεῖ νά τή ζήσουµε. Μιά ἐµπειρία
πού προτείνεται «κατὰ χάριν» στόν χοϊκό καί πεπτωκότα ἄνθρωπο, γιά νά τόν ὁδηγήσει
στόν θεῖο προορισµό του, τήν εἴσοδό του στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί τή µετοχή του στήν
αἰώνια καί ἀληθινή ζωή.
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Μέ ἀφορµή τήν ἔναρξη τῆς νέας αὐτῆς ἐκκλησιαστικῆς περιόδου, ὡς πνευµατικός σας
πατέρας, µοιράζοµαι µαζί σας τήν ποιµαντική ἀγωνία µου γιά τήν πνευµατική
ἀναγέννηση τῆς τοπικῆς µας Ἐκκλησίας. Ἄν ἐπιθυµοῦµε µιά εὐλογηµένη ζωή µέ ἐλπίδα
γιά τό µέλλον, σᾶς παρακαλῶ θερµά καί σᾶς προτρέπω νά ἀποδεχτοῦµε τόν Ἰησοῦ Χριστό
σάν τόν «ἀκρογωνιαῖο λίθο» καί νά οἰκοδοµήσουµε τή ζωή µας πάνω σ’ Αὐτόν. Ἐξάλλου,
κατά τόν Ἀποστολικό λόγο, «θεµέλιον ἄλλον οὐδείς δύναται θεῖναι παρά τόν κείµενον, ὅς
ἐστίν Ἰησοῦς Χριστός». Χρειάζεται, λοιπόν, καθηµερινά νά Τόν πιστεύουµε, νά Τόν
ὁµολογοῦµε, νά Τόν ἀκολουθοῦµε, νά Τόν ἀγαπᾶµε καί νά ζοῦµε γι’ Αὐτόν. Τότε θά γίνει
καί γιά µᾶς πολύτιµος θησαυρός γιά τό παρόν καί ἡ ἐλπίδα µας γιά τό µέλλον.
Ἀγαπητοί µου ἀδελφοί,
Ὡς Ἐπίσκοπός σας, σᾶς παρακαλῶ θερµά νά διατηρήσουµε ἀδιάρρηκτη τήν ἑνότητά
µας καί νά διαφυλάξουµε ἀλώβητα τά ἰδανικά καί τίς διαχρονικές ἀξίες, µέ τίς ὁποῖες µᾶς
γαλούχησαν σέ δύσκολους χρόνους οἱ θεοσεβεῖς καί χαρισµατικοί πρόγονοί µας.
Εὔχοµαι ὁλόψυχα σέ ὅλους, «ὁ πάντων ὁρατῶν καί ἀοράτων συµπαντουργός καί
συνδηµιουργός» Κύριος, νά φυλάττει καί νά προστατεύει τόν ἑλληνορθόδοξο λαό καί τή
φιλόθεο Ὁµογένειά µας. Νά µᾶς ἀξιώσει νά ζήσουµε ἕνα εὐλογηµένο, σωτήριο καί εἰρηνικό
νέο ἔτος. Νά κατευθύνει τά διαβήµατά σας «εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν καί εὐάρεστον» καί νά
χαρίσει σέ ὅλους µας ἀληθινή πίστη, εἰλικρινῆ µετάνοια καί πνευµατική πρόοδο.
Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Νέας Ἰερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

