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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.

“…τόν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ εὐλόγησον Κύριε, φυλάττων ἐν εἰρήνῃ τῶν
ὀρθοδόξων τά πλήθη, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, καί πάντων τῶν ἁγίων σου “
(Ἀπολυτίκιον)
Προσφιλέστατοι Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Μέσα εἰς τόν πολύβουον κόσμον ὅπου ζῶμεν, μέ τήν σκληρήν
καθημερινότητα καί τάς πολλάς δοκιμασίας, ἔχωμεν ἔντονον τήν ἀνάγκην, ὡς
ἄνθρωποι, ἀπό ψυχικήν ξεκούρασιν καί εὐκαιρίας περισυλλογῆς καί εσωτερικῆς
ἀνασυγκροτήσεως. Ἡ Ἁγία ἡμῶν Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ὡς φιλεύσπλαχνος μητέρα,
ἔθεσε σταθμούς εἰς τήν πνευματικήν ζωήν τῶν πιστῶν της, ὥστε νά δίδεται ἡ
εὐκαιρία πνευματικῆς ἀλλαγῆς. Ἄλλωστε δέν πρέπει νά παραθεωρῶμεν τό
γεγονός ὅτι ὁ χρόνος ἐδόθη παρά τοῦ Κυρίου ὡς εὐκαιρία καί δυνατότητα
‘’μετανοίας.’’
Τέτοιοι σταθμοί εἶναι οἱ ἐκκλησιαστικές ἑορτές τοῦ ἔτους, καί ἐν προκειμένῳ
ἡ ἀρχή τοῦ νέου Ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, τό ὁποῖον ἄρχεται τήν 1ην Σεπτεμβρίου
ἑκάστου ἔτους, καί ὀνομάζεται «ἑορτή τῆς Ἰνδίκτου». Αὐτό σημαίνει πώς διά τούς
ὀρθοδόξους χριστιανούς κατ’αὐτήν τήν ἡμέραν ἄρχεται ἠ νέα χρονιᾶ. Αὐτό
ἐπιβεβαιώνεται εἰς τήν πράξιν, μέ τούς λαμπρούς ἑορτασμούς πού λαμβάνουν
χώραν εἰς τό Σεπτόν Κέντρον τῆς Ὀρθοδοξίας μας, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον
Κωνσταντινουπόλεως, ὅπου τελεῖται εἰδική Ἀκολουθία καί ἀναπέμπεται δέησις
πρός τόν δωρεοδότην Κύριον ὑπέρ εἰρήνης, ὑγείας καί σωτηρίας παντός τοῦ λαοῦ
κατά τήν νέαν χρονιάν. Αὐτή δέ ἡ λειτουργική πρᾶξις πού διατηρεῖται μέχρι
σήμερον ἀπό τόν θεματοφύλακαν τῶν λειτουργικῶν μας παραδόσεων, τό
Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, συμφωνεῖ ἀπολύτως μέ τάς συστάσεις καί τήν
ἑρμηνείαν τῆς ἑορτῆς τῆς Ἰνδίκτου ἀπό τόν Ἅγιον Νικόδημον τόν Ἁγιορείτην, ὁ
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ὁποῖος λέγει ὅτι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Xριστοῦ ἑορτάζει κατ’ αὐτήν τήν ἡμέραν τήν
ἀρχήν τοῦ νέου χρόνου καί διά μέσου τῆς ὑμνωδίας καί παρακλήσεως δέεται πρός
τόν Θεόν ὥστε Ἐκεῖνος νά εὐλογήσῃ τόν νέον χρόνον, καί χαρίσῃ τοῦτον εἰς ἡμᾶς
εὐτυχῆ καί γεμάτον ἀπό ὅλα τά σωματικά ἀγαθά. Ἀκόμη, ὁ Ἅγιος Νικόδημος
τονίζει πώς αὐτήν τήν ἡμέραν παρακαλοῦμε τόν Θεόν νά φωτίσῃ τάς διανοίας
ἡμῶν ὥστε νά περάσωμεν ὅλον τόν χρόνον καθαρῶς καί μέ ἀγαθήν συνείδησιν,
καί εὐαρεστῶντας τόν Θεόν νά τύχωμεν τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν.
Ἀγαπητοί μου,
Εἰς ὁλίγας ἡμέρας θά ἐπαναλειτουργήσουν ὅλες οἱ Ἐνοριακές
δραστηριότητες, καθώς ἡ ζωή θά ἔλθει καί πάλιν εἰς τούς φυσιολογικούς της
ρυθμούς μέ τήν ἔναρξιν τοῦ Φθινοπώρου. Ἡ Ἅγία ἡμῶν Ἐκκλησία θά καλέσει καί
πάλιν ἄπαντας, διά μέσου τῶν Κοινοτήτων μας, εἰς συνέχισιν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ
ἔργου, εἰς τό ὁποῖον ὁ Θεός μᾶς ἔχει τάξει. Ζητῶ θερμῶς τήν συμμετοχήν σας ἐν τῷ
πνεύματι τῆς Χριστιανικῆς ἀγάπης, κατανοήσεως καί ὁμονοίας, ὥστε νά
συνεχίσωμεν νά προοδεύωμεν πνευματικῶς, ἠθικῶς καί ἐκκλησιαστικῶς ὡς
Ἑλληνορθόδοξος Ὁμογένεια. Ἡ 1η Σεπτεμβρίου, ὡς ἡ ἀρχή τοῦ νέου
Ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, ἀς γίνῃ ἡ αἰτία νά ἀναλογισθῶμεν τάς ευθύνας ἡμῶν ὡς
ἄνθρωποι καί ὡς μέλη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἀς ἀναλογισθῶμεν ὅτι ὁ χρόνος
ἀποτελεῖ δῶρον Θεού, καί ὀφείλωμεν νά τόν ἀξιοποιῶμεν ἀναλόγως, μέ τό βλέμμα
τοῦ νοῦ καί τῆς ψυχῆς μας προσηλωμένον εἰς τήν κατάκτησιν τοῦ Παραδείσου, ὄχι
ἀπομονωμένοι, ἀλλά εἰς μίαν πορείαν ἀγάπης πρός τόν συνάνθρωπον, πρός τήν
κτίσιν, καί πρός ὅλα τά δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ. Πρός τοῦτο, οὐ τυχαίως, ἡ Ἁγία
τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐθέσπισεν καί
καθιέρωσεν τήν 1ην Σεπτεμβρίου ὡς «ἡμέραν προστασίας τοῦ περιβάλλοντος», ὡς
τήν κατάλληλον δηλαδή ἡμέραν διά νά ἀναλογισθεῖ ὁ ἄνθρωπος, πού εἶναι «ὁ
βασιλέας τῆς κτίσεως», τά λάθη καί τάς εὐθύνας του καί νά προσπαθήσῃ μέ κάθε
δύναμιν διά τήν διαφύλαξιν καί σωτηρίαν αὐτοῦ.
Εὔχομαι πρός πάντας ὑμᾶς πλούσια τά ἐλέη τοῦ Θεοῦ κατά τό νέον
Ἐκκλησιαστικόν ἔτος. Ὁ Πανάγιος Θεός νά χαρίζῃ κάθε καλό εἰς τόν κόσμον,
ὑγείαν εἰς τάς οἰκογενείας σας καί καλή διακονίαν εἰς τό Ἐνοριακόν ὑμῶν ἔργον.
Μετά πατρικῆς ἀγάπης καί διαπύρων εὐχῶν,
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† ὁ Νέας Ἰερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

