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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.

Ἀγαπητοί µου αδελφοί,
Μέ αἰσθήµατα εὐγνωµοσύνης καί δοξολογίας πρός τόν Πανάγιο Τριαδικό Θεό
ἑορτάζουµε σήµερα τήν τόσο σηµαντική ἑορτή τῶν Εὐχαριστιῶν. Ἡ ἑορτή αὐτή ἀποτελεῖ
ἀναπόσπαστο µέρος τῆς καθηµερινότητας ὅλων τῶν κατοίκων αὐτῆς τῆς εὐλογηµένης
χώρας στήν ὁποία ζοῦµε, καί δείχνει περίτρανα τό ἧθος καί τά ἰδανικά τοῦ Ἀµερικανικοῦ
Ἔθνους.
Ἀπό τά µέσα τοῦ 19ου αἰῶνος ὅταν καί ἐπισήµως θεσπίσθηκε ἡ Ἡµέρα τῶν
Ευχαριστιῶν ὡς «ἡµέρα εὐχαριστίας πρός τόν Θεόν καί προσευχῆς» µέχρι καί σήµερα,
ὅλοι µας ἑορτάζουµε αὐτήν τήν Ἑορτή, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τήν ἑνοποιό δύναµη, ἡ ὁποία
συνδέει ὅλους ἀνεξαιρέτως, γηγενεῖς καί µετανάστες, πλούσιους καί πτωχούς, χριστιανούς
καί µή, καί µᾶς δηµιουργεῖ τήν ἀνάγκη νά δείξουµε τήν εὐγνωµοσύνη µας καί τήν
εὐχαριστία µας στόν Θεό γιά ὅλα τά ἀγαθά πού µᾶς ἔχει χαρίσει. Νά τοῦ ποῦµε
«εὐχαριστῶ» γιά τήν ὅµορφη αὐτή Χώρα. Γιά τόν φυσικό της πλοῦτο πού χαιρόµαστε
καθηµερινά. Γιά τίς πολλαπλές εὐκαιρίες που µᾶς παρέχει. Γιά τό πολύτιµο δῶρο τῆς
ἐλευθερίας καί τῆς ἀνεξαρτησίας. Νά τοῦ ποῦµε δηλαδή ἕνα «εὐχαριστῶ» γιά ὅλα τά
ἀγαθά πού ἀπολαµβάνουµε στήν Ἀµερική, µέ τήν Χάρη καί τό ἔλεος Του.
Μελετώντας τώρα τήν ἑορτή τῶν Εὐχαριστιῶν ἀπό Ὀρθοδόξου πλευρᾶς
διαπιστώνουµε ὅτι ἐναρµονίζεται ἀπόλυτα µέ τό πνεῦµα καί τό ἦθος τῆς ἀµωµήτου
πίστεώς µας. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος µᾶς προτρέπει νά εὐχαριστοῦµε «πάντοτε ὑπέρ πάντων
ἐν ὀνόµατι τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τῷ Θεῷ καὶ πατρί, ὑποτασσόµενοι ἀλλήλοις ἐν
φόβῳ Χριστοῦ» (Εφ. 5,20). Κατά τήν τέλεση δέ τῆς Θείας Εὐχαριστίας, τῆς κατ’ἐξοχήν
τελείας καί ἀπολύτου ἐκφράσεως αἴνου καί δοξολογίας πρός τόν Δηµιουργόν, καλούµαστε
νά εὐχαριστήσουµε τόν Θεόν γιά τά πάντα. Γιά ὅλα ὅσα βλέπουµε καί δέν βλέπουµε, γιά
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ὅλα ὅσα γνωρίζουµε ἀλλά καί γιά ἐκείνα πού δέν ἀντιλαµβάνεται ὁ περιορισµένος
ἀνθρώπινος νοῦς µας: «ὑπέρ τῶν φανερῶν καί ἀφανῶν εὐεργεσιῶν, τῶν εἰς ἡµᾶς
γεγενηµένων». Βλέπουµε λοιπόν ὅτι ἡ γλυκιά µας Μητέρα, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία µᾶς
καλεῖ νά δοξολογοῦµε τόν Θεό καί νά τόν εὐχαριστοῦµε καθηµερινῶς καί διαρκῶς. Ὡς ἐκ
τούτου, δέν µποροῦµε παρά νά χρησιµοποιήσουµε τήν Ἑορτή τῶν Εὐχαριστιῶν ὡς ἕνα
µοναδικό µέσον ὥστε νά ὑπενθυµίσουµε σέ ὅλον τόν κόσµο τήν ἀλήθεια τῆς πίστεώς µας
καί ὅλα ὅσα µᾶς διδάσκει ὁ Ἱησοῦς Χριστός διά τοῦ Εὐαγγελίου Του διά µέσου τῶν
αἰώνων.
Ἀγαπητοί µου ἀδελφοί,
Ἡ φετινή ἑορτή τῶν Εὐχαριστιῶν, θά γίνει καί πάλι ἀφορµή νά βρεθοῦµε µέ τά
ἀγαπηµένα µας πρόσωπα, νά χαροῦµε ὁ ἕνας τόν ἄλλον καί νά συσφίξουµε ἀκόµη
περισσότερο τίς οἰκογενειακές καί φιλικές µας σχέσεις. Σᾶς προτρέπω ὅµως καί σᾶς
παρακαλῶ νά µήν λησµονήσουµε νά ἐκφράζουµε τήν εἰλικρινή µας εὐχαριστία πρός τόν
Τριαδικό Θεό ἀνά πᾶσα στιγµή τῆς ζωῆς µας, µέ κάθε µας ἀναπνοή, εἴτε κατά τήν ὥρα τῆς
Θείας Λειτουργίας, εἴτε µέσα στό σπιτικό µας, στήν οἰκογένειά µας, στίς συγκεντρώσεις
µας, στίς ἐργασίες µας, στήν καθηµερινότητά µας. Νά διδάξουµε δέ τά παιδιά µας
κατάλληλα, ὥστε νά εὐχαριστοῦν τόν Θεό γιά ὅλα τά ἀγαθά Του καί νά συνεχίζουν αὐτήν
τήν ὄµορφη παράδοση τῶν Εὐχαριστιῶν, κρατώντας στήν ψυχή τους τό ἀληθινό νόηµα τῆς
ἑορτῆς.
Εὔχοµαι σέ ὅλους χρόνια πολλά καί εὐλογηµένα! Ἡ Χάρις τοῦ Παναγίου Τριαδικοῦ
Θεοῦ νά εἶναι πάντοτε µέ ἐσᾶς καί τίς οίκογένειές σας.
Μετά πολλῆς πατρικῆς ἀγάπης καί εὐχῶν διαπύρων,
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Νέας Ἰερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

