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Ι ΕΡΑ Μ ΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Ν ΕΑΣ Ι ΕΡΣΕΗΣ
Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κλῆρον,
Τούς Ἐντιµοτάτους Ἄρχοντας τοῦ Οἰκουµενικοῦ ἡµῶν 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.

«Σήµερον τῆς σωτηρίας ἡµῶν τό κεφάλαιον, καί τοῦ
ἀπ’ αἰῶνος Μυστηρίου ἡ φανέρωσις»
(Ἀπολυτίκιον ἑορτῆς Εὐαγγελισµοῦ)

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,
Ὁ Εὐαγγελισµός τῆς Θεοτόκου δεσπόζει στόν ἑορτολογικό κύκλο τῆς Ἐκκλησίας µας,
καθώς ἀποτελεῖ τήν ἀπαρχή τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ἀπό τά δεσµά τῆς
ἁµαρτίας καί τοῦ θανάτου. Δι΄ αὐτῆς ἀποκαλύπτεται «τῆς σωτηρίας ἡµῶν τό κεφάλαιον
καί τοῦ ἀπ΄ αἰῶνος Μυστηρίου ἡ φανέρωσις». Διότι, ἀφοῦ οἱ πρωτόπλαστοι ἀπέτυχαν νά
ἀνυψωθοῦν καί νά ὁµοιωθοῦν «κατά χάριν» µέ τόν Δηµιουργό τους, ὁ Θεός ἀπό ἄµετρη
ἀγάπη καί εὐσπλαχνία, ἀποφάσισε τήν δική Του κάθοδο πρός τούς ἀνθρώπους. Ὅπως
ἀναφέρεται καί στό ἀπολυτίκιο τῆς σηµερινῆς ἑορτῆς, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ «υἱός τῆς Παρθένου
γίνεται», ὥστε νά θεραπεύσει τήν «πεπτωκυῖα» ἀνθρώπινη φύση καί νά τῆς προσφέρει µία
νέα «ἐν Χριστῷ... Καινή κτίσι».
Ὅταν, λοιπόν, ἔφθασε ὁ κατάλληλος καιρός, ἀπέστειλε τόν ἀρχάγγελο Γαβριήλ νά
κοµίσει στήν Ἁγία Παρθένο τό µήνυµα τῆς ἐλεύσεως τοῦ Κυρίου. Ἡ κόρη τῆς Ναζαρέτ, ἡ
εὐλογηµένη καί στολισµένη µέ ὅλα τά χαρίσµατα τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, ὅπως ἐπισηµαίνει
ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαµᾶς, συνεπικουρεῖ στό µυστήριο τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων καί
γίνεται συναίτιος τῆς ἀπολύτρωσης καί τοῦ ἁγιασµοῦ τους. Ὡς «ἔµψυχος παράδεισος»,
γεννᾶ τόν Χριστό καί τροφοδοτεῖ µέ τή Χάρη της ὅλη τήν Ἐκκλησία. Ὡς δεύτερη Εὔα, διά
τῆς ὑπακοῆς της στό θέληµα τοῦ Θεοῦ, καταργεῖ τήν ἀνυπακοή τῆς πρώτης Εὔας στή Θεία
Ἐντολή. Ὑπακούει στό Θεῖο πρόσταγµα καί ἀποδέχεται µέ τέλεια πίστη τό πρωτάκουστο
µυστήριο, ὅτι θά γεννήσει τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ καί συγχρόνως θά εἶναι «νύµφη ἀνύµφευτος»
καί ἀειπάρθενος. Δανείζει στόν Θεό τήν ἀνθρώπινη φύση καί µέ τόν τρόπο αὐτόν γίνεται
«γέφυρα µετάγουσα τούς ἐκ γῆς πρός οὐρανόν» καί ἀπαρχή τῆς Καινῆς κτίσεως. Μέ αὐτήν
τήν τέλεια πίστη καί ὑπακοή της στό θέληµα τοῦ Θεοῦ ἐκπροσωπεῖ τή θέληση ὅλου τοῦ
ἀνθρωπίνου γένους νά ἀνυψωθεῖ καί νά ἀποτελέσει τή «βασιλείαν τοῦ Θεοῦ» µέ γενάρχη
τόν Χριστό, τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ.
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Σήµερα ὅµως ἑορτάζουµε ὄχι µόνο τόν Εὐαγγελισµό τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἀλλά
καί τόν εὐαγγελισµό τοῦ Ἔθνους µας, καθώς αὐτή τήν εὐλογηµένη ἡµέρα διάλεξαν οἱ ἔνδοξοι πρόγονοί µας, ὄχι τυχαῖα, γιά νά κηρύξουν τό 1821 τήν Ἐπανάσταση κατά τῶν
Ὀθωµανῶν κατακτητῶν. Οἱ Ἕλληνες ἀγωνιστές, στό µοναστήρι τῆς Ἁγίας Λαύρας, ἔθεσαν
ὡς προστάτιδα τῆς ἐθνικῆς µας παλιγγενεσίας τήν Παναγία καί µπροστά στήν εἰκόνα της
ἔδωσαν τόν βαρύ ὅρκο τους «Ἐλευθερία ἤ Θάνατος», τόν ὁποῖο καί τήρησαν πολεµώντας µέ
ἀπαράµιλλη τόλµη καί γενναιότητα, χωρίς κανέναν συµβιβασµό. Χιλιάδες Ἕλληνες,
κληρικοί καί λαϊκοί, µέ σύνθηµά τους τόν στίχο τοῦ Ρήγα Φερραίου «Καλύτερα µιᾶς ὥρας
ἐλεύθερη ζωή, παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά καί φυλακή», ἔχυσαν τό αἷµα τους γιά νά
διαλυθεῖ τό ζοφερό σκοτάδι τῆς ὑποδούλωσης καί νά ἀνατείλει ἡ ἐλευθερία τοῦ Γένους µας.
Ἀγαπητοί µου ἀδελφοί,
Ὡς ὀρθόδοξοι χριστιανοί στεκόµαστε µέ δέος µπροστά στό ἱερώτατο πρόσωπο τῆς
Θεοµήτορος καί τήν εὐγνωµονοῦµε, διότι ἡ σωτηρία µας ἐπισφραγίστηκε ἀπό τή δική της
ὑπέρτατη συµβολή στό ἔργο τῆς θείας Οἰκονοµίας. Καθῆκον καί ἱερή µας ὑποχρέωση εἶναι
νά φανοῦµε ἀντάξιοι αὐτῆς τῆς δωρεᾶς, νά µείνουµε σταθεροί καί ἀκλόνητοι στήν πίστη
µας. Ἄς ἀπευθύνουµε, λοιπόν, στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, τήν προσευχή νά ἔχει πάντοτε ὑπό
τή σκέπη της τόσο τό ἔθνος, ὅσο καί τήν φιλόθεο Ὁµογένειά µας. Καί, ἐµπνεόµενοι ἀπό τή
δική της ὑπακοή, µέ τή δική µας ταπείνωση καί συµµετοχή στό Ἅγιο Ποτήριο, νά ἀξιωθοῦµε
διά πρεσβειῶν Της νά βαδίσουµε τήν ὁδό τῆς σωτηρίας, πού ὁδηγεῖ στόν Παράδεισο.
Χρόνια πολλά καί πάντα ἐλεύθεροι!
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Νέας Ἰερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

