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ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2020 
 

Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κλῆρον,  
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 ἀδελφοί, 
 
 Ἡ Χάρις καί τό ἔλεος τοῦ Παναγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ µᾶς ἀξιώνει γιά µιά ἀκόµη φορά 
στό διάβα τῆς ἐπιγείου ζωῆς µας νά ἑορτάσουµε καί νά ὑποδεχθοῦµε τήν ἔλευση τοῦ νέου 
ἡµερολογιακοῦ ἔτους. Νά ἑορτάσουµε κατά τό ἀνθρώπινον τήν ἀπαρχή κάτι καινούριου, 
ἑνός νέου σταθµοῦ τῆς ζωῆς µας, ὁ ὁποῖος σηµατοδοτεῖ τήν άνανέωση τοῦ κοσµικοῦ χρόνου 
καί τήν εὐκαιρία γιά πνευµατική καί ψυχική ἐπανασυγκρότηση. 
  

Οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας µας διδάσκουν ὅτι ὁ χρόνος δέν εἶναι τίποτε ἄλλο 
παρά µιά ἀκόµη ἀπό τίς πολλές εὐκαιρίες πού µᾶς παρέχει ὁ Πανάγιος Θεός µας γιά τήν 
σωτηρία τῆς ψυχῆς µας. Καί αὐτό τό ἀντιλαµβανόµαστε πολύ πιό ἔντονα, ἰδιαίτερα ἐµεῖς 
οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ὅταν συνειδητοποιοῦµε ὅτι ὁ «κόσµος» τριγύρω µας, µᾶς 
βοµβαρδίζει µέ µηνύµατα ἀσυδοσίας καί ἀλαζονείας. Τό µόνο πού ἐνδιαφέρει τόν «κόσµο» 
εἶναι οἱ ἑορτασµοί, ἡ καλοπέραση, ἡ συνέχιση δηλαδή τοῦ ἁµαρτωλοῦ κατεστηµένου πού 
ἔχει φέρει τόν κόσµο καί τήν Θεία Δηµιουργία στό χείλος τῆς καταστροφῆς. Ὁ «κόσµος» 
µᾶς καλεῖ νά πορευθοῦµε στόν δρόµο πού εὐχαριστεῖ καί ἰκανοποιεῖ µόνο τό «ἐγῶ» µας. 
«Φάγε, πίε, εὐφραίνου» εἶναι τό µήνυµα πού ἀκούγεται ἀπό τήν ἐποχή τῶν Γραφῶν καί 
παραµένει ζωντανό µέχρι τίς ἡµέρες µας.  

 
Στό σηµεῖο αὐτό, δέν πρέπει νά ξεχνοῦµε ὅτι ἡ εἴσοδός µας στό νέο ἔτος σηµατοδοτεῖ 

καί τήν συντόµευση τῆς ἐπιγείου παρουσίας µας. Ἔτσι λοιπόν, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία µας 
ἔρχεται γιά µιά ἀκόµη φορά σέ πλήρη ἀντίθεση καί ἀντιπαράθεση µέ τό κοσµικό πνεῦµα, 
πού καθοδηγεῖται ἀπό τίς δυνάµεις τοῦ σκότους. Ἡ Ἐκκλησία µας διά τοῦ Εὐαγγελίου, τῶν 
Ἁγίων Πατέρων, τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεώς της καί τῆς ἐµπράκτου πνευµατικῆς ζωῆς, µᾶς 
διδάσκει ὅτι: «Μετανοεῖτε· ἤγγικε γάρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν (Ματθ. 4,17)». Ὁ χρόνος εἶναι 
χρήσιµο ἐργαλεῖο στά χέρια κάθε πιστοῦ. Εἶναι εὐκαιρία γιά µετάνοια, γιά διόρθωση, γιά 
ἀλλαγή, γιά τήν καλυτέρευση τοῦ ἐαυτοῦ µας, γιά τήν συνειδητοποίηση τῶν λαθῶν µας, 
γιά τήν συγχώρηση τῶν ἀδελφῶν µας, γιά τήν ἐνίσχυση τῆς πίστεώς µας στόν Τριαδικό 
Θεό καί γιά περισσότερη καί ἐντονότερη συµµετοχή στήν Μυστηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας 



µας. Τό µήνυµα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ: «Μετανοεῖτε· ἤγγικε γάρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν (Ματθ. 
4,17)» ἀκούγεται σήµερα πιό ἐπίκαιρο καί ἀναγκαίο ἀπό ποτέ. Πραγµατικά, ἡ Βασιλεία τῶν 
Οὐρανῶν βρίσκεται µέσα µας, καί ξεκινάει ἀπό αὐτήν τήν ζωή. Ὁ χρόνος λοιπόν µᾶς 
δίδεται ἀπό τόν Θεό ὥστε νά προσπαθήσουµε, νά βελτιωθοῦµε καί νά ἀρχίσουµε νά 
προγευόµαστε τήν ἀγαλλίαση αὐτῆς τῆς Οὐρανίου Βασιλείας. 
 
Ἀγαπητοί µου ἀδελφοί, 
  

Σήµερα, Πρωτοχρονιᾶ, γιορτάζουµε, ἐλπίζουµε, ὀνειρευόµαστε ἕνα καλύτερο αὔριο. 
Ὀνειρευόµαστε ἕναν κόσµο καλύτερο, χωρίς ἀδικίες καί πολέµους. Ὀνειρευόµαστε ἕνα 
καλύτερο µέλλον γιά τά παιδιά µας. Ὅλα αὐτά τά ὄνειρα µποροῦν νά γίνουν 
πραγµατικότητα µόνο µέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ µας. Μόνον ἐάν ἀλλάξουµε ἐµεῖς θά ἀλλάξει 
καί ὁ κόσµος µας. Σ’αὐτόν τόν δρόµο τῆς ἐσωτερικῆς ἀλλαγῆς µᾶς βοηθᾶ µόνον ἡ 
Ἐκκλησία µας καί ἡ τήρηση τοῦ θελήµατος τοῦ Θεοῦ. Σήµερα λοιπόν, καθώς θά 
ἑορτάζουµε µέ τούς ἀγαπηµένους µας τό νέο ἔτος, ἄς ὑποσχεθοῦµε στόν Κύριό καί Θεό µας 
ὅτι ἡ ἀλλαγή τοῦ κόσµου µας θά ἀρχίσει µέ τήν ἀλλαγή τοῦ ἐαυτοῦ µας. Εὔχοµαι σέ σᾶς 
καί τίς οἰκογένειές σας, σέ ὅλα τά ἀγαπηµένα σας πρόσωπα, στά µέλη τῶν 
Ἑλληνορθοδόξων Κοινοτήτων µας καί σέ ὅλη τήν ἔνδοξη Ὁµογένειά µας, τό νέον ἕτος 2020 
νά εἶναι εὐλογηµένο καί ὑγιεινό, γεµάτο µέ ἐπιτυχίες καί πλήρες µέ τήν Χάρη καί τό ἔλεος 
τοῦ Τριαδικοῦ µας Θεοῦ. 
 

Καλή Χρονιᾶ! Χρόνια πολλά καί εὐλογηµένα! 
 

Μετά πατρικῆς ἀγάπης καί εὐχῶν, 
 
 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

 
† Ὁ Νέας Ἰερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 


