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Ι ΕΡΑ Μ ΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Ν ΕΑΣ Ι ΕΡΣΕΗΣ
ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΟΚΟΣΤΗΣ
Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κλῆρον,
Τούς Ἐντιμοτἀτους Ἄρχοντας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου,
Τούς Προέδρους καί τά μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων,
Τάς Προέδρους καί τά μέλη τῶν Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων,
Τούς διδάσκοντας κί διδασκομένους τῶν Κατηχητικῶν καί
Ἑλληνικῶν Ἀπογευματινῶν Σχολείων,
Τάς Ὀργανώσεις τῆς Νεολαίας καί ἄπαντας τούς εὐσεβείς καί, Ὀρδοδόξους
Χριστιανούς μέλη τῶν Κοινοτήτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης
Τέκνα ἐν Κυρίω ἀγαπητά,
«Δεῦτε λαοί τήν Τρισυπόστατον Θεότητα προσκυνήσωμεν
Υἱόν ἐν τῶ Πατρί καί Ἁγίω Πνεύματι..»
(Ὕμνος τῆς Ἑορτῆς)
Τήν μεγάλην καί εὔσημον ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς καλούμεθα καί πάλιν νά
ἑορτάσωμεν μέ πᾶσαν ἐκκλησιαστικήν τάξιν καί μεγαλοπρέπειαν, διότι ἡ ἑορτή
αὐτή εἶναι ἡ γενέθλιος ἡμέρα τῆς Ἁγίας Μητρός ἡμῶν Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Εἶναι
ἡ ἡμέρα, πού ἐκπληρώθηκε ἡ ὑπόσχεσις τοῦ Κυρίου πρός τούς Ἁγίους Αὐτοῦ
Μαθητάς καί, Ἀποστόλους, ἡ κάθοδος δηλαδή τοῦ Παναγίου Πνεὐματος. Τήν
ἡμέραν αὐτήν ἔλαμψεν ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τοῦ Παρακλήτου, καί διά τοῦ
θείου φωτισμοῦ Αὐτοῦ ἐδίδαξεν τούς μέχρι τότε ἀγραμμάτους μαθητάς, τήν
ἀληθινή σοφίαν, ὥστε νά ἀναδειχθοῦν πάνσοφοι πνευματοκήρυκες τοῦ
Εὐαγγελίου «καί δι αὐτῶν τήν Οἰκουμένην σαγηνεύσας» πρός τήν ὁδόν τῆς
σωτηρίας.
Ὅπως περιγράφει ὁ Ἱερός Εὐαγγελιστής Λουκᾶς, τό πνεῦμα τό Ἅγιον
κατῆλθεν μέ πνοήν βιαίαν καί ἐκάθισεν εἰς τάς κεφαλάς τῶν μαθητῶν, τούς
ἐχάρισε τό Φῶς τό ἀληθινόν, τούς κατέστησε θεολόγους τῆς Καινῆς Διαθήκης, καί
τούς ἔδωσε τήν δύναμιν νά κηρύξουν στά ἔθνη καί νά καλέσουν ὅλους εἰς ἑνότητα,
ὅτε «ἤρξαντο φθέγγεσθαι ξένοις ρήμασι, ξένοις δόγμασι, ξένοις διδάγμασι τῆς
Ἁγίας Τριάδος».
Ἀπό τήν μεγάλη αὐτή καί εὔσημον ἡμέραν τό Πνεῦμα τό Ἅγιον κατευθύνει
τἠν ἑνότητα στήν Ἐκκλησία καί συγκροτεῖ ὅλον τόν θεσμόν αὐτῆς, τῆς παρέχει τήν
δύναμιν νά παραμένη ἀκλόνητη καί ἰσχυρά ἐναντίον τῶν διαφόρων αἱρέσεων καί
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σκληρῶν διωγμῶν, πού ἠγέρθησαν ἐναντίον της, καθαγιάζει ὅλα τά Ἱερά
Μυστήρια, μέ τά ὁποῖα ἁγιάζεται ὁ ὅλος ἄνθρωπος καί σώζεται ἐν Χριστῶ Ἰησοῦ.
Ἡ Ἐκκλησία μας ἀπό τήν ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς ἐξακολουθεῖ καί εἶναι
ὄντως ἡ ταμειοῦχος τῆς Χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τό ὁποῖον καθοδηγεῖ καί
κυβερνᾶ τό σκάφος Αὐτῆς πρός τόν οὐράνιον προορισμόν του.
Διά τάς μεγάλας δωρεάς πού μᾶς προσφέρει τό Πανάγιον Πνεῦμα μέ
πολλήν εὐγνωμοσύνην καί εὐλάβειαν κλίνομεν σήμερον τρίς φορές τά γόνατα καί
εὐχαριστοῦμεν τήν Ἁγίαν Τριάδα, ζητοῦντες νά λάβωμεν τά μεγάλα χαρίσματα
καί τούς καρπούς τοῦ Παναγίου Πνεύματος τά ὁποῖα ἀπαριθμεῖ ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος εἰς τήν πρός Γαλάτας ἐπιστολήν του: «ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία,
χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πραὀτης ἐγκράτεια» (Γαλάτας 5: 22) .
Εὔχομαι πρός ὅλους ὑμᾶς ὅπως μετά πολλῆς πνευματικῆς χαρᾶς, πίστεως
καί ἀγάπης ἑορτάζετε τήν γενέθλιον ἡμέραν τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Μητρός
Ἐκκλησίας καί ὥς τέκνα φωτόμορφα Αὐτῆς καί μέ ζωήν ἁγίαν νά ἀκτινοβολῆτε καί
καρποφορῆτε πνευματικῶς ἀπό τό Ἅγιον Φῶς τοῦ Παναγίου καί Παντοδυνάμου
Πνεύματος, ἵνα βλέπωσιν οἱ ἄνθρωποι τά καλά σας ἔργα καί δοξάζωσι τόν Πατέρα
ἡμῶν τόν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Ἀμήν.
Μετά πατρικῆς ἀγάπης καί διαπύρων εὐχῶν
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