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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.

«Ἀπόστολοι ἐκ περάτων, συναθροισθέντες ἐνθάδε,
Γεθσημανῇ τῷ χωρίῳ, κηδεύσατέ μου τό σῶμα·
καί σύ Υἱέ καί Θεέ μου, παράλαβέ μου τό πνεῦμα»
(Ἐξαποστειλάριον ἑορτῆς)
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Μέ τήν Χάριν τοῦ Παναγίου Θεοῦ καί τάς ἀκοιμήτους πρεσβείας τῆς
Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἑορτάζουμε καί πανηγυρίζουμε διά μίαν εἰσέτι χρονιάν τήν
Κοίμησιν τῆς Σεπτῆς Μητέρας του Θεοῦ καί Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ
Ὑπεραγία Θεοτόκος ὑπῆρξε ὅ,τι καθαρότερον καί ἁγιότερον εἶχε νά προσφέρει τό
ἀνθρώπινον γένος. Τήν ἄχραντον Κόρη τῆς Ναζαρέτ ἐπέλεξεν ὁ Θεός ὥστε νά
φέρει εἰς τά πάναγνα σπλάχνα της τόν Υἱόν καί Λόγον Του. Ἐκείνη ἐπελέγη νά
κυοφορήσει αὐτήν τήν Χάριν, πού ἔμελλε νά χαριτώσῃ τόν ἀλλοτριωμένον
ἄνθρωπον καί νά ἀνακαινίσῃ τήν ἐκπεσοῦσα ἀνθρωπίνην φύσιν.
Ἡ «Κεχαριτωμένη Μαρία» ὑπακούει εἰς τό θεῖον θέλημα καί ἔτσι τό σχέδιον
τῆς σωτηρίας γίνεται πράξις. Μέ σιωπή καί προσευχή ἀνατρέφει τόν Θεάνθρωπον
καί Ἐκείνη βρίσκεται πλησίον Του ὡς τό Πάθος, ἐκπληρώνοντας τήν προφητείαν
τοῦ Γέροντος Συμεών τοῦ Θεοδόχου, ὅτι τήν καρδιά Της θά διαπεράσει ἡ ρομφαία
τοῦ πόνου βλέποντας τό Πάθος τοῦ Υἱοῦ Της (Λουκ. β’35). Ἡ Θεοτόκος παραμένει
εἰς τήν σιωπήν τῆς προσευχῆς ὡς τήν στιγμήν τῆς κλήσεώς Της ἀπό τόν Οὐρανό,
ἔως τήν Κοίμησίν Της.
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Οἱ Μαθητές τοῦ Χριστοῦ καί Ἀπόστολοι τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, πού ἔχουν
ἁπλωθεῖ εἰς τά πέρατα τοῦ κόσμου, ἀφοῦ ἐνημερώνονται θαυματουργικῶς διά τήν
Κοίμησιν τῆς ἡγαπημένης Μητρός τοῦ Κυρίου τους, ἐγκαταλείπουν πρόσκαιρα τό
μεγάλον τους ἔργον καί συνέρχονται εἰς τό Ἱερόν Λείψανον τῆς Παναγίας
Θεοτόκου, ἀπονέμουν τίς κεκανονισμένες τιμές εἰς τήν Ὑπέρτιμον, καί μέ
σεβασμόν τήν ἀποχαιρετοῦν καί τήν προπέμπουν πρός τό ταξίδι Της πρός τόν
Οὐρανόν. Ἐκεῖ, ἡ Πλατυτέρα καί Ὑψηλοτέρα τῶν Οὐρανῶν, ἡ Βασίλισσα τοῦ
ὁρατοῦ καί ἀόρατου κόσμου, λαμβάνει τήν θέσιν Της πλησίον τοῦ Βασιλέως Υἱοῦ
Της: «παρέστη ἡ βασίλισσα ἐκ δεξιῶν σου ἐν ἱματισμῷ διαχρύσῳ περιβεβλημένη
πεποικιλμένη» (Ψαλμ. μδ’10), καί ἀπό τόν Οὐρανόν πρεσβεύει διαρκῶς δι’ὅλον τόν
κόσμον πού τήν ἐπικαλεῖται.
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἔχουμε μίαν μητέρα, πού μᾶς ἔφερε εἰς τήν ζωήν, μᾶς
ἀνέθρεψεν, μᾶς ἀγάπησε, καί ἐμεῖς τῆς ἀνταποδίδουμε τήν ἀγάπη μας ἔως τῆς
στιγμῆς τῆς δικῆς μας ἐπιγείου κοιμήσεως. Ὅμως ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί
ἔχουμε τήν περίσσειαν δωρεάν τοῦ Θεοῦ νά ἔχουμε καί μίαν ἄλλην Μητέρα,
ἀνωτέρα ἀπό τήν σαρκικήν, τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον. Ἔχουμε τήν Παναγίαν
Μητέρα πού μᾶς νοιάζεται καί ἀγωνιᾷ νά μᾶς πάρει στήν ἀπέραντη ἀγκαλιά Της.
Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεώς Της, ψάλλαμε καθημερινῶς ἱερές
Παρακλήσεις πρός Αὐτήν, ἐνῶ δέν παραλείπουμε νά τήν ἐπικαλούμαστε ἀνά
πᾶσαν στιγμήν τῆς ζωῆς μας καί ἰδιαιτέρως ὅταν ἀντιμετωπίζουμε δοκιμασίες καί
κινδύνους. Καί Ἐκείνη, ὡς καλή Μητέρα πάντοτε προστρέχει εἰς βοήθειαν καί
πρεσβεύει εἰς τόν Υἱόν Της διά τήν σωτηρίαν τοῦ κόσμου.
Σᾶς εὔχομαι ὁλοψύχως χρόνια πολλά καί εὐλογημένα, ἡ Παναγιά μας νά
εὐλογεῖ ἐσᾶς, τίς οἰκογένειές σας, τό ἑλληνορθόδοξον Ἔθνος μας καί σύμπασαν
τήν Ὁμογένειαν.

Μετά πατρικῆς ἀγάπης καί διαπύρων εὐχῶν,
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
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