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«Ὁ ἐν τῇ ἀφάτῳ σου µακροθυµίᾳ καταξιώσας ἡµᾶς εἰς νέον ἐνιαυτὸν εἰσελθεῖν·
αὐτὸς πανάγαθε Δέσποτα, τὴν εἴσοδον ταύτην τῇ θείᾳ σου χάριτι εὐλόγησον»
(Εὐχὴ τῆς Δοξολογίας ἐπὶ τῇ Πρώτῃ τοῦ Νέου Ἔτους).

Πρὸς τοὺς Σεβασµιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους
Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη
τῶν Κοινοτικῶν Συµβουλίων, τοὺς Ἐντιµολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουµενικοῦ
Πατριαρχείου, τὰ Ἡµερήσια καὶ Ἀπογευµατινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους
Ἀδελφότητες, τὴν Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ
Χριστεπώνυµο πλήρωµα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀµερικῆς.

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν Χριστῷ,
Εἰσερχόµαστε στὸ νέο ἔτος τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου µετὰ ἀπὸ µία δύσκολη
χρονιά, ἡ ὁποία ἄφησε βαθειὰ ἴχνη πόνου καὶ ἀπωλείας στὶς καρδιές µας. Τὸ
ὑποδεχόµαστε, ὅµως, µὲ πίστη καὶ ἐλπίδα γιὰ καλύτερες ἡµέρες, µὲ τὴν ἴδια
βεβαιότητα ὅτι κάθε ἡµέρα ποὺ περνάει εἶναι δῶρο Θεοῦ, ἀκόµη ἕνα σταυροδρόµι
στὸ δρόµο µας, µία ἐπιπλέον ἡλιαχτίδα φωτός, ἔστω καὶ ἂν αὐτὸς ὁ Ἰανουάριος
φαντάζει ὁ σκοτεινότερος ὅλων. Θαρσεῖτε ὅµως! Γνωρίζουµε ὅτι ἡ πανδηµία
βρίσκεται πρὸς τὸ τέλος της καὶ θὰ ἐπιστρέψουµε στὴν καθηµερινότητά µας, ἴσως
λίγο διαφορετικὰ ἀπὸ πρίν, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ ἂς εἶναι εὐλογηµένο!

Ἀγαπητοί µου χριστιανοί, τὸ προηγούµενο ἔτος µᾶς προετοίµασε γιὰ τὸ νέο
ἔτος 2021 διδάσκοντὰς µας τὴν προσωρινότητα τῶν ἀγαπηµένων µας ἀνθρώπων, τὸ
ὅτι ὀφείλουµε νὰ µεριµνοῦµε γιὰ τὸν πόνο τῶν συνανθρώπων µας περισσότερο
παρὰ γιὰ τὸν ἑαυτό µας καὶ ὅτι τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ µπορεῖ νὰ λάµψει στὶς καρδιές
µας, παρὰ τὰ ἐµπόδια στὴ λατρεία ποὺ ἔφερε ἡ πανδηµία.
Κατὰ τὴ σηµερινὴ πρώτη ἡµέρα τοῦ νέου ἔτους, ὀκτὼ ἡµέρες ἀπὸ τὴ γέννηση
τοῦ Σωτῆρος, ἑορτάζουµε τὴν περιτοµὴ καὶ τὴν ὀνοµατοδοσία τοῦ Κυρίου µας καθὼς
καὶ τὴν ἑορτὴ τοῦ ἁγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου. Ὁ Κύριος λαµβάνει «τὸ ὑπὲρ πᾶν
ὄνοµα» Ἰησοῦς, κατὰ τὴν παραγγελία τοῦ Ἀγγέλου. Μὲ τὴν ἐπίκληση αὐτοῦ τοῦ
ὀνόµατος σωζόµαστε ἀπὸ τὴν ἁµαρτία, τὸ φόβο, τὸ θάνατο. Ὁ Μέγας Βασίλειος µᾶς
ὑπενθυµίζει ὅτι µὲ τὴν ἔµπρακτη ἀγάπη πρὸς τὸν συνάνθρωπο, µὲ τὴν εὐσπλαχνία
γιὰ τὸν πόνο τῶν ἄλλων, ἡ πίστη αὐτὴ γίνεται ἔργο καὶ µᾶς ὁδηγεῖ στὴ σωτηρία τῶν
ψυχῶν καὶ τῶν σωµάτων. Σὲ αὐτὸ τὸ δρόµο κινεῖται ἡ Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπή µας
λειτουργώντας τὴν Ἀκαδηµία τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, ὅπου ἡ ἀγάπη καὶ ἡ εὐσπλαχνία
ἐκδηλώνονται πρὸς ὅλους ὅσους ἔχουν ἀνάγκη.
Μὲ τὴν εἴσοδό µας στὸ νέο ἐνιαυτὸ τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου, ἂς εἴµαστε
πραγµατικὰ εὐλογηµένοι µὲ τὴν ἀγάπη του, ἔτσι ὥστε καὶ ἐµεῖς νὰ γίνουµε εὐλογία
γιὰ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους, καὶ µὲ αὐτὸ τὸν τρόπο νὰ χαρίσει ὁ Κύριος σὲ ὅλους
ὑγεία, ἀσφάλεια καὶ πληρότητα χαρᾶς κατὰ τὸ νέο ἔτος 2021
Μετὰ πατρικῆς ἀγάπης ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.
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