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Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κλῆρον, 
Τούς Ἐντιµοτάτους Ἄρχοντας τοῦ Οἰκουµενικοῦ ἡµῶν 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. 
 
 

«Τῇ ἐνδόξῳ κοιµήσει Σου οὐρανοί ἐπαγάλλονται καί ἀγγέλων γέγηθε 
τά στρατεύµατα, πᾶσα ἡ γῆ δέ εὐφραίνεται» (Στιχηρό προσόµοιο αἴνων) 

 
Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,  

 
Μέ ἀνεκλάλητη χαρά καί λαµπρότητα ὁλόκληρος ὁ ὀρθόδοξος χριστιανικός κόσµος, ὠς 

τά πέρατα τῆς οἰκουµένης, πανηγυρίζει σήµερα τήν ἔνδοξο Κοίµηση τῆς Θεοτόκου καί τή 
Μετάστασή Της στόν οὐρανό, στήν αἰώνια Βασιλεία καί δόξα. Ἄνθρωποι καί Ἄγγελοι 
συγχαίρουν καί συναγάλλονται. Οἱ πάντες Τήν µακαρίζουν, Τήν ἀνυµνοῦν καί Τήν 
δοξάζουν, ὅπως τό ἐπισηµαίνει πολύ ὡραῖα ἕνα τροπάριο τῆς ἑορτῆς: «Τῇ ἐνδόξῳ κοιµήσει 
σου οὐρανοί ἐπαγάλλονται καί ἀγγέλων γέγηθε τά στρατεύµατα, πᾶσα ἡ γῆ δέ 
εὐφραίνεται».  

 
Εὐφραινόµαστε καί πανηγυρίζουµε, διότι δέν ἔχουµε θάνατο, ἀλλά «Κοίµηση» καί 

«Μετάσταση». Στό πρόσωπο τῆς Θεοτόκου ἡ ἔννοια τοῦ θανάτου, ὅπως τόν γεύθηκαν καί 
ἐξακολουθοῦν νά τόν γεύονται οἱ γενεές τῶν ἀνθρώπων, δέν ὑφίσταται. Ἡ Παναγία µας 
µεταφέρεται διά µέσου τοῦ θανάτου Της πρός τήν αἰώνια ζωή καί ὁ τάφος Της εἶναι κενός, 
ἄδειος, καθώς τό πανάγιο σῶµα Της γιά λίγο µόνο παρέµεινε στόν τάφο καί κατόπιν 
ἀκολούθησε τήν ψυχή Της στούς οὐρανούς. Ὁ τάφος καί ὁ θάνατος δέν µπόρεσαν νά 
κρατήσουν τό πάνσεπτο σῶµα Της, πού ἔγινε δοχεῖο τοῦ Θεοῦ καί πηγή τῆς ζωῆς, ὅπως 
ἀναφέρεται στό Κοντάκιο τῆς ἡµέρας: «Τάφος καί νέκρωσις οὐκ ἐκράτησεν». Τό ἀδειανό 
θεοµητορικό µνῆµα ἀποτελεῖ τή µεγαλύτερη διαβεβαίωση ὅτι ὁ τάφος δέν σκεπάζει τήν 
ἀνθρώπινη ὕπαρξη γιά πάντα καί µᾶς κάνει νά δοῦµε τόν θάνατο ὅπως ὁ πατριάρχης 
Ἰακώβ, σάν µία σκάλα πού πατάει σταθερά στόν ἀνοιχτό τάφο καί φτάνει στόν οὐρανό. Τό 
µνῆµα γίνεται κλῖµαξ «ἡ µετάγουσα τούς ἐκ γῆς πρός οὐρανόν». 

 



Ἡ Παναγία µας ὅµως, µέ τήν Κοίµηση καί τήν Μετάστασή της, δέν ἐγκατέλειψε τή γῆ 
καί τούς ἀνθρώπους. Στό ἀπολυτίκιο τῆς ἑορτῆς ψάλλουµε: «ἐν τῇ κοιµήσει τόν κόσµον οὐ 
κατέλιπες, Θεοτόκε». Εἶναι πάντα κοντά µας, δίπλα µας. Ἀφουγκράζεται τόν πόνο µας, 
γνωρίζει τά προβλήµατά µας, βλέπει τήν ἀγωνία καί τόν ἀγῶνα µας. Τρέχει γιά νά µᾶς 
βοηθήσει. Ἐνδιαφέρεται γιά µᾶς, τά παιδιά της. Πρεσβεύει γιά ὅλους µας. Εἶναι «πρεσβεία 
θερµή καί τεῖχος ἀπροσµάχητον», ὅπως ψάλλαµε τίς προηγούµενες µέρες στίς 
Παρακλήσεις πρός τιµήν Της. Κι ἐµεῖς ἀπό τή µεριά µας, καλούµαστε νά αὐξήσουµε τήν 
ἀγάπη, τήν προσευχή καί τήν ἀφοσίωσή µας πρὸς τό πρόσωπο τῆς Μητέρας τῆς ζωῆς, ὥστε 
µέ παρρησία νά ἐπικαλούµαστε τό πανάγιο ὄνοµά Της, ἐκζητώντας τή µεσιτεία Της πρός 
τόν Κύριο τῆς δόξης.  
 
Ἀδελφοί µου ἀγαπητοί· 
 

Ὡς Ἐπίσκοπος καί Ποιµενάρχης τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας τῆς Νέας Ἰερσέης, εὔχοµαι 
ὁλόθερµα σέ ὅλους ἐσᾶς, καί στόν καθένα ξεχωριστά, ἡ Παναγία µας νά εἶναι προστάτης 
καί βοηθός, στήριγµα καί ὁδηγός στό πνευµατικό ταξίδι πρός τή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. 
Νά σκέπει καί νά προστατεύει τίς οἰκογένειές σας, τό ἑλληνορθόδοξο Ἔθνος µας καί τή 
φιλόθεη Ὁµογένειά µας καί νά εἶστε βέβαιοι ὅτι ὡς «ἐλέους πηγή» θά πρεσβεύει στόν 
παντοκράτορα Υἱό Της γιά µᾶς· γιά τή σωτηρία µας, γιά τή σωτηρία ὅλου τοῦ κόσµου. 

 
Χρόνια πολλὰ κι εὐλογηµένα! 

 
Διάπυρος πρὸς τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ Μητέρα τοῦ Φωτός εὐχέτης 

 
 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

 
† Ὁ Νέας Ἰερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 


