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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. 
 
 

«Ἡ µετά τόκον Παρθένος, καί µετά θάνατον ζῶσα, σῴζεις ἀεί,  
Θεοτόκε, τήν κληρονοµίαν σου» (Θ΄ ὠδή κανόνα ἑορτῆς) 

 
Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,  
 

Μέ µεγάλη λαµπρότητα καλούµαστε σήµερα ὅλοι οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί νά 
ἑορτάσουµε τήν πολυύµνητο καί ἔνδοξο Κοίµηση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί τή 
Μετάστασή Της στούς οὐρανούς. Ὅλη ἡ ὑµνολογία τῆς µεγάλης αὐτῆς ἑορτῆς ἀναφέρεται 
σέ µία «ἀθάνατο κοίµηση», σέ ἕνα µνῆµα πού ἔγινε κλίµακα «ἡ µετάγουσα τούς ἐκ γῆς πρός 
οὐρανόν», σέ µία «ζῶσα καί ἄφθονο πηγή», σέ µία ἁγία κοίµηση, διά τῆς ὁποίας ὁ κόσµος 
«ἀνεζωοποιήθη».  

 
Ἡ Θεοτόκος, ἄν καί ἔγινε ἡ πηγή τῆς ζωῆς, συλλαµβάνοντας και κυοφορορώντας τό 

δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος καί νικώντας «τῆς φύσεως τούς ὅρους», ἐντούτοις 
ὑποκύπτει στόν θάνατο, καθώς δέν ὑπάρχει ἄνθρωπος «ὅς ζήσεται καί οὐκ ὄψεται θάνατον» 
(Ψαλµ. 88, 49).  Ἐφόσον µάλιστα ὁ Υἱός της, ὁ κυρίαρχος τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου, ἀπέθανε 
καί ἐτάφη, εἶναι πολύ φυσικό καί ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος νά ὑποστεῖ καί αὐτή τόν ἀνθρώπινο 
θάνατο, ὡς ἀπόρροια τῆς ἀνθρώπινης φύσης της. Ὅµως δὲν  µποροῦσαν ἡ γῆ, ὁ τάφος καὶ 
ὁ θάνατος νὰ κρατοῦν τὸ σῶµα της, πού ἔγινε δοχεῖο τοῦ Θεοῦ καί πηγὴ τῆς ζωῆς. Ὅπως, 
λοιπόν, ἡ παρθενία της δέν καταστράφηκε ὅταν γέννησε τόν Χριστό, ἔτσι καί ἡ σάρκα της 
ἔµεινε ἄφθαρτη ἀπό τίς συνέπειες τοῦ θανάτου. Ἡ ψυχή της βαστάζεται στίς παλάµες τοῦ 
Υἱοῦ της καί τό σῶµα της µεθίσταται πρός Αὐτόν. Ὡς µητέρα της ζωῆς, «µετέστη πρός τήν 
ζωήν», ὅπως πανηγυρικά ψάλλουµε στό ἀπολυτίκιο τῆς ἑορτῆς, καί ὁ θάνατός της εἶναι 
«ὑπέρ ἡµῶν» καί «ζωηφόρος», κατά τόν Ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαµᾶ. 

 
Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος ἀνεχώρησε γιά τόν οὐρανό, ἀλλά δέν ἐγκατέλειψε τόν κόσµο. 

Γέννησε τή Ζωή τοῦ κόσµου σάν µητέρα καί ἐπέστρεψε στόν Ζωοδότη, ἀλλά δέν ξεχνᾶ τούς 
ἀνθρώπους πού ζητοῦν τή βοήθειά της καί τήν παρακαλοῦν νά πρεσβεύει στόν Υἱό της. 



Εἶναι µητέρα τοῦ Θεοῦ καί ταυτόχρονα Μητέρα ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Ὡς Μητέρα ὅλων 
µας, εἰσακούει τίς προσευχές µας καί ὡς Μητέρα τοῦ Θεοῦ, µεσιτεύει πρός τόν Υἱό της. Αὐτή 
µέ τίς πρεσβείες της µᾶς βοηθᾶ στίς δύσκολες περιστάσεις τῆς ζωῆς µας, µιᾶς καί, ὅπως 
ψάλλαµε στίς Παρακλήσεις, εἶναι «ἀδικουµένων προστάτις, καὶ πενοµένων τροφή, ξένων τε 
παράκλησις, καὶ βακτηρία τυφλῶν, ἀσθενούντων ἐπίσκεψις, καταπονουµένων σκέπη καὶ 
ἀντίληψις, καὶ ὀρφανῶν βοηθός», µά πάνω ἀπό ὅλα εἶναι ἡ Πύλη τῆς σωτηρίας µας. Γι’ αὐτό, 
µετά τήν Κοίµηση καί Μετάστασή της, πιστεύουµε, ὁµολογοῦµε καί ψάλλουµε: «ἡ µετά 
τόκον Παρθένος, καί µετά θάνατον ζῶσα, σῴζεις ἀεί, Θεοτόκε, τήν κληρονοµίαν σου». 
Ἀδελφοί µου ἀγαπητοί, 
 

Εὔχοµαι ὁλόθερµα ἡ Παναγία µητέρα µας, ἡ ὁποία βρίσκεται στά δεξιὰ τοῦ 
Παντοδυνάµου Ἰησοῦ Χριστοῦ, νά σκέπει καί νά προστατεύει τήν ἱερά µας Μητρόπολη, τίς 
οἰκογένειές µας, τό ἑλληνορθόδοξο Ἔθνος καί τή φιλόθεη Ὁµογένειά µας. Νά τήν 
παρακαλοῦµε κάθε ἡµέρα νά µεσιτεύει ὡς στοργική µητέρα στόν ἀγαπηµένο Υἱό της, ὥστε 
βαδίζοντας στόν δρόµο τοῦ Θεοῦ, νά ὁδηγηθοῦµε κοντά Του καί νά ἀναδειχθοῦµε «ταῖς 
πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου», ἄξιοι κληρονόµοι τῆς ἐπουρανίου Βασιλείας Του. Ἀµήν!   

 
Χρόνια πολλά καί εὐλογηµένα! 

 
Διάπυρος πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί Μητέρα τοῦ Φωτός εὐχέτης 

 
 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

 
† Ὁ Νέας Ἰερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 


