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«Ἐξοµολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. Ἀλληλούϊα»
(Ψαλµὸς 135:1).

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,
Ἂς εὐχαριστήσουµε τὸ Θεὸ! Ἂς ἑορτάσουµε τὴν ἐθνικὴ ἑορτὴ τῶν
Εὐχαριστιῶν, µία ἡµέρα µοναδική, κατὰ τὴν ὁποία ἀντιλαµβανόµαστε ὅτι τὸ
ἀντίθετο τῆς ἔλλειψης δὲν εἶναι ἡ πληρότητα, ἀλλὰ ἡ εὐχαριστία. Τὰ λόγια τοῦ
Προέδρου John F. Kennedy, κατὰ τὴν διακήρυξη τοῦ ἔτους 1963 γιὰ τὴν ἡµέρα τῶν
Εὐχαριστιῶν, εἶναι πράγµατι ἀκριβή: Πρὶν ἀπὸ τρεῖς αἰῶνες, οἱ πατέρες µας στὴ
Virginia καὶ στὴ Μασσαχουσέτη, µακριὰ ἀπὸ τὴν πατρίδα τους, στὴ µοναξιὰ τῆς
ἐρηµιᾶς, ἀφιέρωσαν κάποιο χρόνο γιὰ εὐχαριστία. Κατὰ τὴν ἡµέρα αὐτὴ
εὐχαρίστησαν θερµὰ τὸ Θεὸ γιὰ τὴν ἀσφάλεια, τὴν ὑγεία τῶν παιδιῶν τους, τὴν
εὐφορία τῆς γῆς, τὴν ἀγάπη ποὺ τοὺς συνδέει µεταξύ τους καὶ τὴν πίστη ποὺ τοὺς
ἑνώνει µὲ τὸ Θεό. Ἡ ἐθνική µας αὐτὴ ἑορτὴ εἶναι συνυφασµένη µὲ τὶς οἰκογενειακὲς
συγκεντρώσεις ποὺ πραγµατοποιοῦµε γιὰ τὸ δεῖπνο τῶν εὐχαριστιῶν, ἀλλὰ αὐτὴ ἡ
χρονιὰ τῆς πανδηµίας εἶναι διαφορετικὴ ἀπὸ τὶς ἄλλες. Οἱ οἰκογενειακὲς

συγκεντρώσεις εἶναι ἀµφίβολες λόγῳ τῆς ἀνάγκης νὰ προστατέψουµε τὴν ὑγεία τῶν
ἀνθρώπων ποὺ ἀγαπᾶµε. Ἀλλὰ καὶ ἡ ἀφθονία γιὰ πολλοὺς ἀπὸ τοὺς ἀδελφοὺς µας
δὲν εἶναι αὐτονόητη, λόγῳ τῆς οἰκονοµικῆς ἀνασφάλειας ποὺ προκάλεσε ἡ
πανδηµία.
Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ σᾶς καλῶ γιὰ µία προσφορὰ εὐχαριστίας, κατὰ τὴ δύναµή
τοῦ καθενός, µέσα στὶς κοινότητές σας, µὲ γενναιοδωρία, πρὸς τοὺς ἀνθρώπους ποὺ
εἶναι λιγότερο προνοµιοῦχοι ἀπὸ ἐµᾶς. Ἂς µοιραστοῦµε µὲ τοὺς ἄλλους κάποιες ἀπὸ
τὶς εὐλογίες ποὺ µᾶς δίνει ἄφθονα ὁ Θεός, κατὰ τὸ παράδειγµά του, «ὅτι τὸν ἥλιον
αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους»
(Ματθ. 5:45). Νὰ δεχθοῦµε τὴν εὐηµερία καὶ τὴν ἀφθονία στὴ ζωή µας ὄχι µόνο ὡς
ἀποτελέσµα τῆς σκληρῆς ἐργασίας µας καὶ ἄλλων εὐτυχῶν συγκυριῶν, ἀλλὰ κυρίως
ὡς τὸν µοναδικὸ ἀνεκτίµητο θησαυρὸ τῶν δωρεῶν τοῦ Θεοῦ στὴ ζωή µας καὶ ὡς
εὐκαιρία προσφορᾶς στὸ συνάνθρωπό µας, ἐνθυµούµενοι τὰ λόγια τοῦ Κυρίου:
«δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε» (Ματθ. 10:8).
Καὶ ἂν αὐτὴ τὴ χρονιὰ δὲ µπορέσουµε νὰ γιορτάσουµε τὴν ἑορτὴ τῶν
Εὐχαριστιῶν µαζὶ µὲ ἀγαπηµένα πρόσωπα τῆς οἰκογένειάς µας, ἄς κρατήσουµε
αὐτὸ τὸ χῶρο ἀνοιχτὸ στὴν καρδιά µας γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. Ὁ κόσµος γύρω
µας ἔχει ἀνάγκη νὰ νιώσει αὐτὴ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ἀποδοχὴ τοῦ ἄλλου, ὅποιος καὶ
νὰ εἶναι αὐτός, σὰν ἕνα πρῶτο βῆµα.
Σὲ κάθε Θεία Λειτουργία, εὐχαριστοῦµε καὶ δοξολογοῦµε τὸ Θεό, ὅµως ἐλᾶτε
νὰ δείξουµε ἔµπρακτα αὐτὴ τὴν εὐχαριστία µε ἀγάπη καὶ γενναιοδωρία πρὸς τοὺς
συνανθρώπους µας. Εὐχαριστήσωµεν τῷ Κυρίῳ!
Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν καὶ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης,

† ὁ Ἀµερικῆς Ἐλπιδοφόρος

