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Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου 2016
Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κλῆρον,
Τούς Ἐντιμοτάτους Ἄρχοντας τοῦ Οἰκουμενικοῦ 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.
«Καί ἀποκριθείς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ· Πνεῦμα Ἅγιον
ἐπελεύσεται ἐπί σέ καί δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι·
διό καί τό γεννώμενον ἅγιον κληθήσεται υἱός Θεοῦ. Εἶπε δέ Μαριάμ·
ἰδού ἡ δούλη Κυρίου· γένοιτό μοι κατά τό ρῆμά σου.» (Λουκ. 1:35-38)
Ἀγαπητοί μου,
Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα καί ἐσωτερική αγαλλίαση καί εὐφροσύνη τιμοῦμε σήμερα
τήν μεγάλη ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Μέ τόν ὅρο
«Εὐαγγελισμός» ἀναφερόμαστε στό χαρμόσυνο γιά τήν ἀνθρωπότητα μήνυμα, ὅτι ἡ
«προαιώνια βουλή τοῦ Θεοῦ» ἀρχίζει νά ὑλοποιεῖται. «Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ Υἱός τῆς Παρθένου
γίνεται» καί ἡ ἐλπίδα ἀνατέλλει στόν κόσμο. Ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ κομίζει τό
σωτηριώδες μήνυμα πρός τήν Ἄχραντη Μαρία, λέγοντάς της ὅτι θά φέρει στά σπλάχνα της
τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ, τόν ἀναμενόμενο Μεσσία, τόν Προαιώνιο Λόγο τοῦ Πατρός, ὁ ὁποῖος θά
λυτρώσει τόν κόσμο. Ἐκείνη, ἔχοντας κάνει τόν προσωπικό της ἀγῶνα, μέ προσευχή καί
νηστεία, καί ἔχοντας κρατήσει τήν καθαρότητά Της, μοιάζει ἕτοιμη ὥστε νά δεχθεῖ καί νά
κυοφορήσει τόν Ἴδιο τόν Θεό, στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς παραθέτει μέ σαφήνεια καί δέος τήν σχετική διήγηση τῆς
ἔναρξης τῆς ἀνθρωπίνης σωτηρίας (Λουκ.1:26-38). Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος ἀρχικά ἐκφράζει
τήν ἔκπληξή Της στό μήνυμα τοῦ Ἀρχαγγέλου, ἀλλά στήν συνέχεια, μέ ταπέινωση
ὑπακούει καί ἀποδέχεται τήν θεϊκή ἐντολή: «ἰδού ἡ δούλη Κυρίου, γένοιτό μοι κατά τό
ρῆμα Σου» (Λουκ.1:38). Σύμφωνα μέ τούς ἱερούς Πατέρες, ἡ συγκατάθεση τῆς Παναγίας
ἦταν ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιά τό ἀπολυτρωτικό ἔργο, γιατί ὁ Θεός ἐνεργεῖ σεβόμενος
πάντοτε τήν ἀνθρώπινη ἐλευθερία.
«Χαῖρε κεχαριτωμένη· ὁ Κύριος μετά σοῦ· εὐλογημένη σύ ἐν γυναιξίν». Χαίρει ἡ
Ἀειπάρθενος Μαρία μέ τόν Μήνυμα τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ καί μαζί της χαίρεται
σύμπασα ἡ ἀνθρωπότητα, ἀνά τού αἰῶνες, γιά τό ἐλπιδοφόρο μήνυμα τῆς σωτηρίας, τό
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ὁποῖο ἔφερε ὁ Λυτρωτής Ἰησοῦς Χριστός, ἀλλά καί γιά τά μεγάλα καί θαυμαστά πού μᾶς
ἀναμένουν· αὐτά πού «ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου
οὐκ ἀνέβη, ἃ ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν» (Α΄Κορ. 2, 9). Ὡς ἐκ τούτου, ἡ
προσωπική μας συμμετοχή στήν χαρά τῆς Παναγίας δέν μπορεῖ νά περιορισθεῖ σέ μιά
ἐτήσια ἀνάμνηση, μιά ἐπέτειο καί ἕνα ἑορτασμό, χωρίς νά συνοδεύονται ἀπό ἐσωτερικό
πνευματικό ἀγῶνα καί προσωπική καθαρότητα. Σέ αὐτόν τόν ἀγῶνα, μᾶς βοηθᾶ πολύ ἡ
περίοδος τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τήν ὁποία διανύουμε.
Τέκνα ἐν Κυρίῳ άγαπητά,
Ἡ ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ ἀποτελεῖ μία ἀπό τίς σημαντικότερες ἑορτές τῆς
Εκκλησίας μας, ἀφοῦ κατ’αὐτήν ἀρχίζει νά ὑλοποιεῖται τό σχέδιο τῆς σωτηρίας τοῦ
κόσμου. Γιά τόν Ἑλληνισμό ὅμως, ἡ ἡμέρα τῆς 25ης Μαρτίου σηματοδοτεῖται καί ἀπό τήν
Ἐπέτειο τοῦ Ἐθνικοῦ Ἀγῶνος τοῦ 1821, ὅταν οἱ πατέρες μας ἄρχισαν τήν ὑπεράνθρωπη
προσπάθεια ἀποτινάξεως 400 ἐτῶν σκλαβιᾶς καί πολιτισμικοῦ σκότους. Ἡ ἡμέρα τοῦ
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου ἐπιλέχθηκε ἀπό τούς ἀγωνιστές τοῦ 1821 ὡς ἡμέρα
«Εὐαγγελισμοῦ» τοῦ ὑπόδουλου Γένους. Ρῖγος συγκινήσεως καί ἐθνικῆς ὑπερηφάνειας μᾶς
διαπερνᾶ καθώς ἀναλογιζόμεθα τήν ἀνδρεία τῶν προγόνων μας, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίσθηκαν
«γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἁγία καί τῆς πατρίδος τήν ἐλευθερία» καθώς καί τά
ἐλάχιστα καί πενιχρά μέσα που διέθεταν γιά τόν Ἀγῶνα. Παρόλα ταῦτα κατάφεραν τό
ἀκατόρθωτο καί ἀνθρωπίνως ἀδύνατον μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τήν προστασία τῆς
Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἡ Θεοτόκος ἔγινε καί πάλι ἡ «Ὑπέρμαχος στρατηγός» τοῦ Ἔθνους
μας, ἐνέπνευσε καί στήριξε τούς ἀγωνιστές μας. Μέ δάκρυα χαρᾶς καί συγκίνησης καί
ἐμεῖς οἱ ἀπόγονοι τῶν ἠρώων καί μαρτύρων, ἄς ψάλλουμε στήν Ὑπέρμαχο Στρατηγό: «Ἐκ
παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον, ἵνα κράζω σοι, χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε».
Ζήτω τό Ἔθνος μας! Χρόνια πολλά καί εὐλογημένα!
Καλή συνέχεια τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς!

Μετά πατρικῆς ἀγάπης καί διαπύρων εὐχῶν,
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
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