G REEK O RTHODOX M ETROPOLIS

OF

N EW J ERSEY

Ι ΕΡΑ Μ ΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Ν ΕΑΣ Ι ΕΡΣΕΗΣ
ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Μάρτιος , 2014
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
Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης.
Ἀγαπητοί ἀδελφοί ἐν Κυρίω,
«Τὀ ἀπ’αἰῶνος μυστήριον ἀνακαλύπτεται σήμερον καί ὁ Υἱός
τοῦ Θεοῦ, υἱός ἀνθρώπου γίνεται..»
( Δοξαστικόν τῆς Ἑορτῆς)
Εἰς τό μέσον τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς εὐρισκόμενοι καί προετοιμαζόμενοι
πνευματικῶς διά νά ἑορτάσωμεν τήν Λαμπροφόρον Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ
Ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ καί πάλιν νά πανηγυρίσωμεν τήν μεγάλην Ἑορτήν, τοῦ
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἡ ὁποία φέρει εἰς ὅλους ἡμᾶς ἀληθῆ χαράν καί
ἀγαλλίασιν καί μᾶς προτρέπει μέ ἕνα ἄλλον ὕμνον νά εὐφρανθῶμεν μαζύ μέ ὀλόκληρον τήν
κτίσιν. Καί ἡ αἰτία αὐτῆς τῆς χαρᾶς εἶναι τό οὐράνιον μήνυμα τοῦ Θεοῦ πρός τήν Παρθένον
Μαρίαν καί δι αὐτῆς πρός ὀλόκληρον τήν ἀνθρωπότητα. Εἶναι τό μυστήριον πού ἦτο κρυμένον
μέσα στούς αἰῶνας, δηλαδή τῆς λυτρώσεως τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν θάνατον λόγω τῆς παρακοῆς
του εἰς τό θεῖον θέλημα.
Ὁ ἄνθρωπος δέν ὑπήκουσε εἰς τήν ἐντολήν τοῦ Θεοῦ καί Δημιουργοῦ του καί κληρονόμησε
τήν φθοράν, τήν λύπην καί τόν θάνατον. Ὅμως ὁ Φιλάνθρωπος Θεός ποτέ δέν λησμόνησε τό
δημιούργημα του, τόν ἄνθρωπον καί πραγματοποίησε τήν ὑπόσχεσίν ου καί ἀπεφάσισε νά χαρίση
εἰς ὅλους τό ἀντίθετον τῆς λύπης μέ τό χαροποιόν μήνυμα πού ἔφερε ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ, στό
πιό ἁγνό πρόσωπο τῆς γῆς, τήν Παρθένον Κόρην τῆς Ναζαρέτ, μέ ἐκεῖνο τό «Χαῖρε
Κεχαριτωμένη ὁ Κύριος μετά σοῦ»
Αὐτή ἡ προσφώνησις Ἀρχαγγέλου μᾶς βεβαιώνει ὅτι ἡ Ὑπεραγία ἐκείνη Παρθένος ἐξελέγη
ὑπό τοῦ Θεοῦ νά γίνη τό μέσον διά τοῦ ὁποίου θά ἐρχόταν εἰς τόν κόσμον ὁ Λυτρωτής, καί αὐτός
ἦταν ὁ Υἱὀς τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ἔγινε ἄνθρωπος, ἔγινε ὁ νέος Ἀδάμ, ὥστε ὁ ἀποστάτης ἄνθρωπος
νά γίνη καί πάλιν κατά χάριν θεός, καί κληρονόμος τῆς οὐρανίου Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ὅπως ἦτο
καί πρό τῆς πτώσεως. Ἔτσι ἀνέπλασε τόν Ἀδάμ μέσα εἰς τήν παρθενικήν ὑπαρξιν τῆς
Ἀειπαρθένου Μαρίας, ἡ ὁποία διά τῆς τελείας ὑπακοῆς της, ἔγινε ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος.
Ἐταπεινώθη ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, διά νά μᾶς χαρίση τά πλούσια οὐράνια χαρίσματα. Ὁ
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ἀχώρητος παντί ἔγινε χωρητός καί τό ἀπόρρητον, τό ἄγνωστον καί ἀπόκρυφον μυστήριον
ἀνακαλύπτεται σἠμερον μέ τόν Εὐαγγελισμόν τἦς Ἀειπαρθένου Θεοτόκου.
Ἐκεῖνος πού ἔχει θρόνον του τόν οὐρανόν ἔρχεται ὡς ταπεινός ἄνθρωπος εἰς τήν γῆν,
καταδέχεται νά πάθη καί νά σταυρωθῆ, διά νά ἀνεβάση εἰς ὕψος τό ἀνθρώπινον γένος καί νά τοῦ
χαρίση τήν αἰωνιότητα. Ἰδού ἡ αἰτία τῆς χαρᾶς διά πάντα πιστόν.
Ἀλλά δι ἡμᾶς τούς Ἕλληνας αὐτή ἡ χαρά εἶναι διπλή, εἶναι θρησκευτική διά τά ἀνωτέρω
καί ἐθνική ἐπίσης, διότι αὐτήν τήν ἁγία ἡμέρα διάλεξαν οἱ ἡρωϊκοί μας πρόγονοι διά νά
ἀπιτινάξουν τόν πολυχρόνιον ζυγόν καί νά ἀνακτήσουν τήν ἐλευθερίαν των. Πολέμησαν «γιά
τοῦ Χριστοῦ τήν πίστιν τήν ἁγίαν καί γιά τῆς πατρίδος τήν ἐλευθερίαν» καί κατάφεραν κάτι
πού γιά πολλούς ἐφαίνετο ἀκατόρθωτον. Αὐτήν τήν ἐλευθερίαν, τήν ὁποίαν ὁ Χριστός καί ἡ
φιλοπατρία τῶν ἡρώων ἑλλήνων μᾶς ἐχάρισαν πρέπει νά διαφυλάξωμεν ὅλοι ὡς κόρην
ὀφθαλμοῦ, διότι πολλοί κυκλόθεν οἱ ἐχθροί ἡμῶν οἱ ὁποῖοι μέ πολλά ἄνομα μέσα ἐπιζητοῦν νά
ὑποτάξουν καί νά ἀφανίσουν τήν ἔνδοξον πατρίδα μας.
Κατά τήν εὔσημον αὐτήν καἰ ἁγίαν ἡμέραν ἄς παρακαλέσωμεν τόν Θεόν, ὁ ὁποῖος
εὐλόγησε τούς προγόνους μας καί μᾶς ἐλευθέρωσε ἀπό τόν βαρβαρικόν ζυγόν, ὅπως φανῶμεν
ἄξιοι τῆς ἐλευθερίας καί νά διαφυλλάσση τήν γενέτειρά μας ἀπό πάσης ἀπειλῆς καί δουλείας,
ὥστε νά βαδίζη πάντοτε ἀπό δόξης εἰς δόξαν καί νά εἶναι φωτεινόν καί λαμπρόν παράδειγμα
πίστεως καί ἀνωτερότητος, ὅπως πάντοτε ὑπῆρξεν.
Εὐχόμενος ὁπως ἡ Ὑπέρμαχος Στρατηγός, ἡ Παναγία Θεοτόκος, σκεπάζη καί περιφρουρῆ
τήν ἀγαπημένη μας πατρίδα ἀπό κάθε ἐχρικήν ἐπιβουλήν καί τήν ὁδηγῆ εἰς τήν ἔνδοξον πορείαν
της, διατελῶ
Μετά πατρικῆς ἀγάπης καί διαπύρων εὐχῶν
Ο ΜΗΤΡΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Νέας Ἰερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

