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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 τῶν εὐσεβῶν Ὀρθοδόξων
Χριστιανῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης.

«Ἐκ παντοίων µε κινδύνων ἐλευθέρωσον, ἵνα κράζω σοί· Χαῖρε Νύµφη ἀνύµφευτε»
(Κοντάκιον Ἑορτῆς)
Ἀγαπητοί µου ἀδελφοί,
Ἡ 25η Μαρτίου σηµατοδοτεῖ τήν ἀνάµνηση δύο κορυφαίων γεγονότων τῆς ἱστορίας µας.
Πρῶτον, τοῦ κοσµοσωτηρίου µηνύµατος τοῦ Εὐαγγελισµοῦ τῆς Θεοτόκου, καί τῆς ἐν σώµατι
εἰσόδου τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ Δευτέρου Προσώπου
τῆς Ἁγίας Τριάδος, στόν χρόνο καί τήν ἱστορία. Δεύτερον, τήν ἱστορική ἔναρξη τοῦ ἱεροῦ
Ἀγῶνος τῶν προγόνων µας, τῶν Ἑλληνῶν, γιά τήν ἀποτίναξη τοῦ ἐπί τετρακόσια χρόνια
τουρκικοῦ ζυγοῦ, τῆς σκλαβιᾶς καί τοῦ σκοταδισµοῦ.
Ἑορτάζουµε λοιπόν τήν ἀρχή τῆς ἐφαρµογῆς τοῦ σωτηρίου σχεδίου τοῦ Θεοῦ διά τοῦ
τιµίου προσώπου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἀς θυµηθοῦµε ὅτι ἡ Παναγία µας ὑπῆρξε τό
καταλληλότερο πρόσωπο, ὁ ἁγιότερος τῶν ἀνθρώπων, πού ἐπιλέχθηκε ἀπό τόν Θεό ὥστε νά
κυοφορήσει στά ἁγνά καί παρθενικά της σπλάχνα, τόν Κύριο τῆς Δόξης. Ἡ Θεοτόκος, ταπεινά
καί ἀθόρυβα συναίνεσε στήν ἀπόφαση τοῦ Θεοῦ καί ἔτσι ἔγινε ἡ «ἐπουράνιος κλῖµαξ δι’ἧς
κατέβη ὁ Θεός» ὁ Ὁποῖος διά τῆς Θεοτόκου προσέλαβε «ἀναλλοιώτως ἀνθρωπίνην µορφήν». Ἀπό
τότε, ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, ἡ ταπεινή Μαρία, ἡ κόρη τῆς Ναζαρέτ, ἔγινε, µετά τόν Χριστόν, τό
σπουδαιότερο πρόσωπο στήν ἱστορία καί τήν πίστη µας, καί ὅλοι οἱ Χριστιανοί προσβλέπουµε
στίς µεσιτείες της καί τήν παρρησία της στόν Υἱόν της καί Θεόν µας.
Ἑλπίζοντας καί πιστεύοντας στήν βοήθεια τῆς Παναγίας µας, ξεκίνησαν οἱ Ἕλληνες τοῦ
’21 τήν δίκαιη καί ἱερά Ἐπανάστασή τους, ἐπιλέγοντας τήν ἡµέρα τοῦ Εὐαγγελισµοῦ τῆς
Θεοτόκου ὥστε νά ξεκινήσουν τόν Ἀγῶνα τους ἐναντίον τοῦ κατακτητοῦ. Μετά τήν Θεία
Λειτουργία στίς 25 Μαρτίου 1821, ὁ Παλαιῶν Πατρῶν Γερµανός, ἐκεί στά ἡρωϊκά Καλάβρυτα,
εὐλόγησε τό Λάβαρο τῆς Ἐπανάστασης καί οἱ ἀγωνιστές ξεχύθηκαν µέ πίστη ὥστε νά
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ἀντιµετωπίσουν τόν ἐχθρό. Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ καί ἡ βοήθεια τῆς Παναγίας µας ἦταν τό πιό
δυνατό τους ὅπλο, καθότι τά µέσα που διέθεταν ἦταν πενιχρά. Τό θαῦµα ὅµως ἔγινε. Ὁ Ἀγῶνας
ἄρχισε νά ἑδραιώνεται καί νά δυναµώνει, παρά δυσκολίες καί τίς ἀντίξοες συνθῆκες, καί ἔτσι
ὁδηγηθήκαµε στήν σταδιακή Ἀπελευθέρωση τῆς Ἑλλάδος καί τήν Ἵδρυση τοῦ πρώτου
Ἑλληνικοῦ Κράτους.
Ἀπό τά παραπάνω, διαπιστώνουµε τήν ἐπί αίῶνες τώρα πίστη τῶν Ἑλλήνων στόν
Τριαδικό Θεό, τήν ἐµπιστοσύνη τους στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί τήν διαχρονική στήριξη τῶν
ἐλπίδων του λαοῦ µας σέ Ἐκείνην. Τήν γλυκιά µας Μητέρα.
Ἰδιαιτέρως σήµερα ἀδελφοί µου, µέσα σέ αὐτή τήν δεινή καί ἄνευ προηγουµένου
κατάσταση πού ζοῦµε, πού βλέπουµε ὅτι εἴµαστε ἀδύναµοι νά ἀντιµετωπίσουµε κάθε κίνδυνο
µόνοι µας, χωρίς τήν βοήθεια του Θεοῦ, καλούµαστε νά ἐναποθέσουµε τήν ἐλπίδα µας στήν
Παναγία µας. Μέ µετάνοια καί ταπείνωση νά τήν πλησιάσουµε καί νά τῆς ζητήσουµε νά
µεσιτεύσει καί νά παρακαλέσει τόν Κύριό µας, ὥστε νά µᾶς ἀπαλλάξει ἀπό κάθε κίνδυνο.
Ὅπως ψάλλουµε καί στό ἀγαπηµένο µας Κοντάκιο «Τῇ Ὑπερµάχῳ» νά τῆς ποῦµε: «ἐκ
παντοίων µε κινδύνων ἐλευθέρωσον, ἵνα κράζω σοί· Χαῖρε Νύµφη ἀνύµφευτε». Νά µᾶς
προστατεύσει καί νά µᾶς λυτρώσει ἀπό κάθε κακό, ἀρρώστεια καί ἀσθένεια καί ἀπό κάθε
πονηρό ἄνθρωπο πού ἐπιβουλεύεται τήν παγκόσµια ἀσφάλεια µέ κάθε µέσο καί τρόπο. Ἡ
Παναγία µας βοήθησε τό Ἔθνος µας τότε καί πάντοτε, βοήθησε καί βοηθᾶ κάθε ψυχή πού τήν
ἐπικαλεῖται µέ πίστη καί ταπείνωση. Καί ἄς τήν παρακαλέσουµε σήµερα, κατά τήν ἁγία αὐτή
Ἑορτή νά µᾶς βοηθήσει καί νά µᾶς διατηρήσει ὑγιεῖς καί ἑνωµένους ὥστε νά ἀξιωθοῦµε νά
προσκυνήσουµε καί νά ἑορτάσουµε τά Θεία Πάθη καί τήν Ἁγία Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου.
Εὔχοµαι ὅπως ἡ Παναγία Θεοτόκος εὐλογεῖ τόν Κόσµο µας, τό Ἔθνος µας, τόν
Ἑλληνισµό τῆς Ἀµερικῆς, τά παιδιά µας, τούς γέροντες καί νά µᾶς λυτρώσει ἀπό κάθε κακό καί
κίνδυνο ὥστε µέ ὑγεία καί ἑνότητα νά συνεχίσουµε τόν ἀγῶνα τῆς ζωῆς.
Ζήτω τό Ἔθνος µας! Χρόνια πολλά καί εὐλογηµένα!
Καλή συνέχεια τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς!
Μετά πατρικῆς ἀγάπης καί διαπύρων εὐχῶν,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Νέας Ἰερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

