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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. 
 

«Ὢ τοῦ παραδόξου θαύµατος! ἡ πηγή τῆς ζωῆς, ἐν µνηµείῳ τίθεται, 
καί κλῖµαξ πρός οὐρανόν, ὁ τάφος γίνεται.» 

(Στιχηρόν ἰδιόµελον ἑσπερινοῦ ἑορτῆς) 
 
Ἀγαπητοί µου ἀδελφοί, 
 

Μέ βαθειά κατάνυξιν καί ἀγαλλίασιν ψυχῆς ἑορτάζουµε σήµερον τό σπουδαῖον 
γεγονός τῆς Κοιµήσεως τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου 
Μαρίας. Ἡ Κοίµησις τῆς Θεοτόκου ἀποτελεῖ σηµεῖον ἀναφορᾶς εἰς τήν ζωήν ἡµῶν τῶν 
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, καθώς ἡ Παναγία Μητέρα τοῦ Κυρίου εἶναι καί ἡ Μητέρα ὅλων 
τῶν ἀνθρώπων. Ἡ Θεοµητορική αὐτή ἑορτή δεσπόζει εἰς τό ἐκκλησιαστικόν ἡµερολόγιον 
ἀλλά και εἰς τίς καρδιές τῶν πιστῶν ὅπου γῆς, καθότι ἡ Παρθένος Μαρία εἶναι ἴσως τό 
γλυκύτερον καί ἁγνότερον πρόσωπον εἰς τήν πνευµατικήν ζωήν τῶν Ὀρθοδόξων, µετά 
βεβαίως τό Θεανδρικόν Πρόσωπον τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.   

 
 Μελετῶντας τήν Ἁγίαν Γραφήν γίνεται ἀντιληπτόν ὅτι τό πρόσωπον τῆς Παναγίας 
περιγράφεται καί προτυπώνεται πολλάκις ἀπό τούς ἱερούς Προφήτας εἰς τήν Παλαιάν 
Διαθήκην, τόσον ὡς «ἡ ράβδος τοῦ Ἀαρών», «ἡ Κιβωτός τοῦ Νώε», καί «ἡ Σκηνή τοῦ 
Ἀβραάµ», ὅσον καί ὡς «ἡ Κλῖµαξ τοῦ Ἰακώβ» καί «ἡ ἄφλεκτος Βάτος τοῦ Σινᾶ», γιά νά 
ἀναφέρουµε µόνον λίγες ἀπό τίς θαυµαστές ἀναφορές εἰς τό Πρόσωπον Της. Ἡ πλήρωσις 
αὐτῶν τῶν Προφητειῶν πραγµατοποιεῖται εἰς τήν Καινήν Διαθήκην, ὅπου ἡ ταπεινή Κόρη 
τῆς Ναζαρέτ  ἀναλαµβάνει περίλαµπρα νά φέρει εἰς πέρας τό σωτηριολογικόν ἔργον τοῦ 
Θεοῦ καί γίνεται Ἐκείνη ἡ Μητέρα τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.  
 
 Αὐτήν λοιπόν τήν Παναγίαν Μητέρα τοῦ Θεοῦ, πού περιέγραψαν οἱ Προφήτες, 
δόξασαν οἱ Ἄγγελοι καί ὕµνησαν οἱ Ἅγιοι, προπέµπωµεν σήµερον εὐλαβικά, πρός 
ἐνταφιασµόν τοῦ σεπτοῦ Της Σώµατος· Ἐκείνης πού δέχθηκε µέσα Της Αὐτόν τόν Υἱόν τοῦ 
Θεοῦ. Ἀναφέρει σχετικά ὁ Ἅγιος Λουκᾶς Ἐπίσκοπος Κριµαίας, ὁ Ἰατρός, εἰς τόν Λόγον του 
περί τῆς Κοιµήσεως τῆς Θεοτόκου: «Ἡ Ὑπεραγία Παρθένος Μαρία ὑπῆρξεν ἄχραντος ναός  



τοῦ Σωτῆρος καί εἰς αὐτήν κατοίκησε τό Ἅγιον Πνεῦµα καί ἀπό τήν ἁγιότατη µήτραν της 
ἔλαβε τό ἀνθρώπινον σῶµα ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος κατέβηκε ἀπό τούς Οὐρανούς. Γι' αὐτό 
ὁ σωµατικός της θάνατος δέν ἦταν θάνατος ἀλλά Κοίµησις, δηλαδή ἕνα ἄµεσο πέρασµα ἀπό 
τήν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐντός της, εἰς τήν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν καί τήν αἰώνιον ζωήν.» Τά 
θεόπνευστα λόγια τοῦ συγχρόνου αὐτοῦ Ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας µας, ταυτίζονται ἀπόλυτα 
µέ τήν θεολογίαν τῆς Ἐκκλησίας µας καί µέ τήν διδασκαλίαν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἀνά τούς 
αἰῶνας. Ἡ Κοίµησις τῆς Θεοτόκου ἔγινε τό πέρασµα Της εἰς τήν ἀληθινήν ζωήν: «µετέστης 
πρός τήν ζωήν, µήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς».  Ὡς ἐκ τούτου, τό τέλος τῆς ἐπιγείου ζωῆς τῆς 
Θεοτόκου ἔγινε πηγή χαρᾶς καί θριάµβου: «τήν σήν δοξάζουσι Κοίµησιν, Ἐξουσίαι θρόνοι, 
Ἀρχαί Κυριότητες, Δυνάµεις καί Χερουβίµ, καί τά φρικτά Σεραφίµ. Ἀγάλλονται γηγενεῖς ἐπί 
τῇ θείᾳ σου δόξῃ κοσµούµενοι». Ὅλες οἱ Δυνάµεις τῶν Οὐρανῶν χαίρονται καί δοξάζουν τήν 
Κοίµηση τῆς Παναγίας, ἐνῶ ἡµεῖς «οἱ γηγενεῖς» συµµετέχουµε µέ ὅλην τήν δύναµιν τῆς 
ψυχῆς µας εἰς αὐτόν τόν ἑορτασµόν. Χαιρόµαστε δέ, διότι ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ δεν 
ἐγκαταλείπει τόν κόσµον, ἀλλά πρεσβεύει εἰς τόν Υἱόν Της γιά τόν κόσµον καί µέ τίς 
πρεσβείες Της σκεπάζει ὅλους τούς πιστούς «λυτρουµένη ἐκ θανάτου τάς ψυχάς ἡµῶν». 
 
 Ἀγαπητοί µου ἀδελφοί, 
 

Κατά τήν εὔσηµον καί ἁγίαν ταύτην ἡµέραν τῆς Κοιµήσεως τῆς Θεοτόκου, ἀς 
δοξολογήσουµε τόν Θεόν καί ἀς τόν εὐχαριστήσουµε διότι µᾶς ἐχάρισε ὡς Μητέρα µας ὅ,τι 
εὐγενέστερον, ὅ,τι γλυκύτερον καί ὅ,τι ἀνώτερον εἶχε νά προσφέρει τό ἀνθρώπινον γένος: 
τήν Κυρίαν Θεοτόκον. Ἀς τήν παρακαλέσουµε νά µήν παύσῃ νά µεσιτεύῃ πρός τόν Υἱόν 
Της διά τούς ἀνθρώπους, νά χαρίζῃ εἰρήνην καί φωτισµόν εἰς τόν κόσµον µας καί ὑγείαν 
εἰς τούς ἀσθενεῖς µας, καί µαζί µέ τόν Ἅγ. Ἰωάννην τόν Δαµασκηνόν ἀς ἀνακράξουµε: «Ἀπό 
σένα καί ἡµεῖς σήµερα κρατιόµαστε, ὦ Κυρά µας, Θεοτόκε ἀνύµφευτη, µέ ἀγκιστρωµένες τίς 
ψυχές εἰς τήν ἐλπίδαν πού ἐσύ µᾶς δίνεις, ὠσάν τήν πιό γερή ἄγκυραν, παραδίδοντας εἰς 
ἐσένα τόν νοῦν, τήν ψυχήν, τό σῶµα, ὅλον µας τόν ἐαυτόν». 

 
 

Χρόνια πολλά καί εὐλογηµένα! 
 

Μετά πατρικῆς ἀγάπης καί εὐχῶν, 
 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

 
† Ὁ Νέας Ἰερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 


