
Τέκνα ἐν Κυρίω ἀγαπητά,

«Εὔφορον πᾶσι τό ἔτος χορήγησον».

Στήν ἀρχή ἑνός νέου χρόνου, τόν ὁποῖο μᾶς χαρίζει ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, εὑρισκόμεθα σήμερα, ἀδελφοί μου, καί ὁ νοῦς μας γυρίζει 
στόν χρόνο πού πέρασε.Ἄς εὐχαριστήσουμε καί ἄς δοξάσουμε τόν Θεό καί γιά τόν χρόνο πού μόλις τελείωσε ἀλλά καί γιά τόν νέο 
χρόνο πού σήμερα ἀρχίζει.

«Εὔφορον πᾶσι τό ἔτος χορήγησον».

Κάθε χρόνος εἶναι γιά ὅλους μας μία εὐκαιρία. Εἶναι ἕνα πεδίο στό ὁποῖο μποροῦμε νά σπείρουμε τίς εὐχές μας καί νά τίς 
καλλιεργήσουμε ὥστε νά γίνουν πραγματικότητα. Εἶναι ἕνα πεδίο στό ὁποῖο μποροῦμε νά ἀγωνισθοῦμε γιά νά βελτιώσουμε τή ζωή 
μας καί νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τά ζιζάνια πού μᾶς ἐμποδίζουν νά προχωρήσουμε. Εἶναι ἕνα πεδίο στό ὁποῖο μποροῦμε νά 
ἐργασθοῦμε γιά ὅ,τι ἐλπίζουμε καί εὐχόμασθε γιά τούς ἀγαπημένους μας καί γιά τόν κόσμο.

Kάθε χρόνος εἶναι μία εὐκαιρία δράσεως γιά τό καλό, γιά τήν πρόοδο, γιά τόν σκοπό τῆς ζωῆς μας, πού δέν εἶναι μόνο πρόσκαιρος 
καί ἐφήμερος ἀλλά καί αἰώνιος, γιατί ὁ ἀληθινός σκοπός τῆς ζωῆς μας εἶναι ἡ συνάντησή μας μέ τόν Θεό, ἕνας σκοπός πού 
πραγματώνεται μέσα ἀπό τά μικρά καί φαινομενικά ἀσήμαντα πού ζοῦμε κάθε ἡμέρα τοῦ χρόνου τόν ὁποῖο μᾶς χαρίζει ὁ Θεός.

Κάθε χρόνος εἶναι μία εὐκαιρία δράσεως καί ἀγώνα πού δέν πρέπει νά τήν ἀφήσουμε νά περάσει ἀνεκμετάλλευτη, ἀδελφοί μου. Ἄς 
εὐχαριστήσουμε τόν Θεό γιά ἄλλη μία φορά γιά τόν χρόνο πού μᾶς χαρίζει καί ἄς προσπαθήσουμε νά τόν ἀξιοποιήσουμε μέ τή χάρη 
καί τή βοήθειά του. Ἄς τοῦ ζητήσουμε νά χαρίσει σέ ὅλους μας «εὔφορον τό ἔτος». Νά μᾶς χαρίσει, δηλαδή, τίς προϋποθέσεις πού 
θά μᾶς ὁδηγήσουν στήν ἐπιτυχία τῶν προσπαθειῶν μας καί τῶν στόχων μας. Γιατί ἡ ζωή μας καί ἡ ἐπιτυχία μας ἐξαρτᾶται ἀπό τόν 
Θεό. Στά χέρια του βρίσκονται τά πάντα καί ὁ Θεός εἶναι ὁ μόνος πού μπορεῖ νά ἀλλάξει τήν πορεία τους γιά τό καλό μας καί νά μᾶς 
προστατεύσει ἀπό ὅ,τι μᾶς ἀπειλεῖ, ἀπό ὅ,τι προκαλεῖ ἡ δική μας ἀνευθυνότητα, ἡ δική μας ἀπροσεξία, ἡ δική μας ἀδιαφορία γιά τό 
φυσικό περιβάλλον, γιά τόν κόσμο γύρω μας, γιά τούς συνανθρώπους μας.

Μόνο ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μπορεῖ νά μᾶς προστατεύσει καί ἀπό τίς ἄστοχες ἐπιλογές μας πού κάποιες φορές μᾶς ὁδηγοῦν ἀκόμη καί 
στήν καταστροφή καί στόν θάνατο, ὅπως δυστυχῶς βλέπουμε νά συμβαίνει στά πρόσωπα συνανθρώπων μας,οἱ ὁποῖοι 
παρασυρμένοι ἀπό τίς ποικίλες σειρῆνες τοῦ κόσμου ἐπιλέγουν ἐπικίνδυνα μονοπάτια στή ζωή τους καί ἀντιμετωπίζουν τραγικά 
ἀδιέξοδα.

«Εὔφορον πᾶσι τό ἔτος χορήγησον», ἄς παρακαλέσουμε καί ἐμεῖς τόν Θεό, ἀδελφοί μου. Ἄς τόν παρακαλέσουμε νά μᾶς χαρίσει ἕνα 
χρόνο εἰρηνικό, χωρίς φυσικές καταστροφές, χωρίς θλιβερά καί λυπηράγεγονότα. Ἄς μᾶς χαρίσει τή δύναμη καί τήν ὑπομονή γιά νά 
ἀγωνιζόμασθε γιά τό ἀγαθό. Ἄς μᾶς κάνει πιό δεκτικούς στόν λόγο του καί πιό πρόθυμους νά ἀκολουθοῦμε τίς ἐντολές του. Ἄς 
ἀποτελέσει ὁ νέος χρόνος μία εὐκαιρία γιά ὅλους μας νά μετατρέψουμε τήν ψυχή μας σέ γῆ ἀγαθή πού θά καρποφορεῖ τούς καρπούς 
τῶν ἀρετῶν καί τῶν καλῶν ἔργων.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας θέλοντας νά ἐνισχύσει αὐτή τήν προσπάθεια ὅλων μας ἐπέλεξε νά ἀφιερώσει τό νέο ἔτος στήν ἱεραποστολή, 
στή μεγάλη καί διαρκῆ προσπάθεια τῆς Ἐκκλησίας μας νά κηρύττει τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ καί τό Εὐαγγέλιό του σέ ὅλο τόν κόσμο, 
στούς ἐγγύς καί τούς μακράν, καί συγχρόνως νά προβάλλει ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας πού συνδέονται μέ τήν περιοχή μας καί 
διακόνησαν σέ διαφορετικές ἐποχές τό ἔργο τῆς ἱεραποστολῆς, ὅπως οἱ Θεσσαλονικεῖς ἅγιοι Κύριλλος καί Μεθόδιος, ὁ ἅγιος Κλήμης 
ἀρχιεπίσκοπος Ἀχρίδος καί ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ἀλλά καί συγχρόνους ἐργάτες τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας μας, 
μέ ποικίλες ἐκδηλώσεις κατά τή διάρκεια τοῦ χρόνου καί μέ τίς ἐκδηλώσεις τῶν ΚΔ´ Παυλείων πού θά ἔχουν ὡς γενικό θέμα 
«Ἱεραποστολή καί ἐπανευαγγελισμός».

Ἄς ἀξιοποιήσουμε καί αὐτές τίς εὐκαιρίες πού μᾶς προσφέρει ἡ Ἐκκλησία μας, καί εὔχομαι ὁλόψυχα μέ τή χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ 
πανοικτίρμονος Θεοῦ τό νέο ἔτος νά εἶναι «εὔφορο» καί καρποφόρο γιά τόν κάθε ἕνα σας προσωπικά, ἀλλά καί γιά τήν πατρίδα μας, 
τόν κόσμο καί τήν Ἐκκλησία μας.

Διάπυρος πρός τόν πανοικτίρμονα Θεόν εὐχέτης
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