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ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ
«Εὐαγγελίζου γῆ χαράν μεγάλην, αἰνεῖτε οὐρανοί Θεοῦ τήν δὀξαν».
Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κλῆρον, τούς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν
Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων, τάς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Φιλοπτώχων
Ἀδελφοτήτων, τούς Ἐντιμωτάτους Ἄρχοντας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου,
Διδάσκοντας καί διδασκομένους τῶν Κατηχητικῶν καί Ἑλληνικῶν Σχολείων, τάς
Ὀργανώσεις τῆς Νεολαίας καί ἄπαν τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης.
Τέκνα ἐν Κυρίω ἀγαπητά,
Χαράν μεγάλην πληροῖ καί πάλιν τάς καρδίας ὅλων ἡμῶν τῶν
Ἑλληνορθοδόξων Χριστιανῶν, κατά τήν εὔσημον αὐτήν ἡμέραν τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας, διότι κατά τήν
ἡμέραν αὐτήν ἔρχεται ἐξ οὐρανοῦ ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ, διά νά φέρη είς τήν
Ἁγνήν Κόρην τῆς Ναζαρέτ καί δι' αὐτῆς εἰς ὁλόκληρον τόν κόσμον τό πιό
χαρούμενο μήνυμα, πού ἄκουσε ποτέ ὁ κόσμος, τήν ἐνσάρκωσιν τοῦ Υἱοῦ καί
Λόγου τοῦ Θεοῦ, διά τήν ἀπολύτρωσιν τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τήν σκλαβιά τῆς
ἁμαρτίας καί τῆς φθορᾶς. Αὐτήν τήν μεγάλην χαράν διαλαλοῦμεν καί ψάλλομεν
σήμερον.
«Εὐαγγελίζου γῆ χαράν μεγάλην...»
Τό μυστήριον αὐτό τῆς σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ καί Λόγου, πού ἦτο κρυμμένο
εἰς τάς γενεάς τῶν ἀνθρώπων ἀποκαλύπτεται σήμερον. Ὁ Θεός ἔρχεται καί παίρνει
δούλου μορφήν καί ἑνώνεται μέ τούς ἀνθρώπους γιά νά τούς χαρίση τήν σωτηρίαν.
Αὐτό εἶναι τό εὐαγγέλιο τῆς πραγματικῆς χαρᾶς, τό ὁποῖο ψάλλει ὁ ἱερός
ὑμνογράφος λέγων: «Σήμερον χαρᾶς εὐαγγέλια..». Λειτουργός αὐτοῦ τοῦ
εὐαγγελίου ἦτο ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ λέγων τό «Χαῖρε Κεχαριτωμένη ὁ Κύριος
μετά σοῦ».
Ἀλλά δι ἡμᾶς τούς Ἑλληνορθοδόξους Χριστιανούς ἡ ἑορτή αὐτή ἔχει
ίδιαιτέραν σημασίαν. Κατ' αὐτήν ἑορτάζομεν μέ ἐθνικήν ὑπερηφάνειαν τήν
ἀπελευθέρωσιν τῆς φιλτάτης ἡμῶν Πατρίδος ἀπό τήν μακραίωνα δουλείαν της.
Λειτουργός ἐδῶ, ὁ Ἐπίσκοπος Παλαιῶν Πατρῶν Γερμνός, ὁ ὁποῖος ἀπό τήν Ἱεράν
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Μονήν τῆς Ἁγίας Λαύρας ἐκπέμπει τό ἐγερτήριον σάλπισμα καί εὐλογεῖ τόν ἱερόν
ἀγῶνα τῶν Ἑλλήνων, διά νά ἀποτινάξουν τόν ζυγόν τῆς δουλείας.
Δικαίως λοιπόν σήμερον μέ αἰσθήματα χαρᾶς καί ἐθνικῆς ὑπερηφανείας
ψάλλομε μέ ὅλην τήν δύναμιν τῆς ψυχῆς μας «εὐαγγελίζου γῆ χαράν μεγάλην,
αἰνεῖτε οὐρανοί Θεοῦ τήν δόξαν».
Αύτό τό ἱερό συναίσθημα τῆς ἐλευθερίας μᾶς καλεῖ νά διατηρήσωμεν καί ὁ
Ἀπόστολος Παῦλος γράφων: «Τῆ έλευθερία οὖν, ἦ ὁ Χριστός ἡμᾶς ἐλευθέρωσεν,
στήκετε καί μή πάλιν ζυγῶ δουλείας ἐνέχεσθε»(Γαλ. 5:,1)
Ἄς φυλάξωμεν αὐτήν τήν ἱεράν παρακαταθήκην, τήν ὁποίαν μᾶς ἐχάρισεν ὁ
διπλός Εὐαγγελισμός καί ἄς μιμηθοῦμεν τούς ἡρωϊκούς ἡμῶν προγόνους, οἱ ὁποῖοι
μέ πίστιν καί ἀφοσίωσιν πρός τά ὑψηλά ἰδανικά τῆς φυλῆς μας, μᾶς ἐχάρισαν τό
μεγάλο ἀγαθόν τῆς ἐλευθερίας καί μέ αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης πρός τήν θυσίαν
αὐτῶν ἄς ψάλλωμεν: «εὐαγγελίζου ἡ Ἑλλάς χαράν μεγάλην καί οἱ Ἕλληνες
ὑμνεῖτε τήν νίκην τοῦ Σταυροῦ».
Μέ τάς σκέψεις αὐτάς χαιρετίζω ὅλους ὑμᾶς μετά πατρικῶν χαιρετισμῶν καί
ἀναφωνῶν «ΖΗΤΩ Η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821, διατελῶ
Μετά πατρικῆς ἀγάπης καί πολλῶν εὐχῶν
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