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Έτοιμη...

Σ το μυστήριο της θείας οικονομίας ποια είναι η θέση μιας νέας γυναί-
κας, για την οποία μιλούν οι θείες Γραφές; Οι προφήτες; Τα Ευαγγέλια;  
Για την οποία δογματίζει σε Συνόδους η Εκκλησία; Παράλληλα όμως την 
μακαρίζουν στους αιώνες «πάσαι αι γενεαί»; 
Α. Η παρθένος Μαρία είναι πρώτα η δούλη Κυρίου. 
Αυτό δεν είναι ένας ξερός τίτλος που απονέμουμε στη Θεοτόκο.
Είναι απάντηση της ίδιας στον Άγγελο της Ευαγγελισμού.
Λόγος δικός της. 
Ομολογία. 
Ολοκληρωτική παράδοσή της στο Θεό. 

Όταν παρουσιάστηκε ο Άγγελος στην Παναγία, ήταν φυσικό Εκείνη 
να έχει τις απλές και δίκαιες επιφυλάξεις της.



Όταν όμως εκείνος της εξήγησε τη θεία βουλή, Εκείνη πείσθηκε. 
Άφησε τον εαυτό της στα χέρια του Θεού λέγοντας «ιδού η δούλη 

Κυρίου». 
Η στιγμή ήταν τόσο ακραία. Και ιερή. Και ο άγγελος έφυγε, χωρίς να 

προσθέσει τίποτε. 
Β. Η παρθένος είναι η μητέρα. 
Είναι η μητέρα της ζωής. Κι αυτό «εκ Πνεύματος αγίου».
Η Ελισάβετ την ονόμασε πρώτη μητέρα του Κυρίου. 
Η Παναγία γέννησε το Χριστό στη Βηθλεέμ.
Τον ανέθρεψε ως καλή μητέρα. 
Του έδωσε το όνομά Του σύμφωνα με τον μωσαϊκό νόμο.
Τον έσωσε με τη φυγή στην Αίγυπτο.
Τον μεγάλωσε στη Ναζαρέτ. 
Τον ακολούθησε στο έργο Του. 
Στάθηκε αμίλητη κάτω από τον σταυρό Του. 
Παρέλαβε την εντολή Του να πάει με τον Ιωάννη. 
Γ. Η Παρθένος Μαρία είναι η Θεοτόκος.
Ένα όνομα που εκφράζει και ερμηνεύει σωστά το θαύμα της σάρκωσης 

του θείου Λόγου.
Η Παρθένος Μαρία «εκ Πνεύματος Αγίου», γέννησε τον Υιό και Λόγο 

του Θεού.
Η Παναγία λοιπόν είναι η ανταπόκριση της γης προς τον ουρανό.
Η θύρα την οποία κρούει ο Θεός. Εκείνη που ανοίγει, για να μπει η 

σωτηρία.
Η βουλή του Θεού είναι να σωθεί ο κόσμος. 
Μα ο κόσμος δεν σώζεται, αν δεν το θελήσει.
Εμείς; 
Καταφεύγουμε στη μητέρα μας; 
Την παρακαλούμε;
Είναι έτοιμη να μας βοηθήσει. 
Φτάνει να της το ζητήσουμε. + ο π. Γ.

* * *

Μακαρίζειν σε ...
         ην πρώτη θέση μεταξύ των Αγίων της Εκκλησίας μας κατέχει η
       Υπεραγία Θεοτόκος. 

T



Είναι η «αγία αγίων μείζων», είναι η «τιμιωτέρα των Χερουβείμ και 
ενδοξοτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ».

Η Παναγία προφητεύθηκε αιώνες πριν γεννηθεί. Γι’ αυτό και η ζωή 
της είναι στο κέντρο όλων των αιώνων. 

Στη συνείδηση των Χριστιανών η μορφή της Παναγίας μας κατέχει 
πρωτεύουσα θέση. Δεν υπάρχει τόπος που να μην έχει καθιερωμένο ναό 
στη χάρη Της. Δεν υπάρχει ακολουθία της Εκκλησίας μας χωρίς να υμνεί 
τη μεγαλοπρέπειά Της. 

Και δεν νοείται και δεν στέκει η Εκκλησία χωρίς την Παναγία Μητέρα 
του Σωτήρος. Η Θεοτόκος είναι η Εκκλησία και η Εκκλησία είναι η 
Παναγία Θεοτόκος. Ο Άγιος Κύριλλος, Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας, την 
ονομάζει «το σκήπτρο της Ορδοδοξίας». Όπως ορθή πίστη δεν νοείται 
έξω από το πρόσωπο της Μαρίας, όπως Ορθοδοξία θα πει «Θεοτόκος», 
έτσι και αντίστροφα, από της πλευράς της Θεοτόκου, η Παναγία Μητέρα 
του Θεού είναι η προστάτις και η δύναμη της Ορθοδοξίας. 

Στην ιστορία της Ορθοδοξίας η Παναγία είναι η Υπέρμαχος του 
χριστωνύμου λαού, η Μεσίτρια προς το Σωτήρα, η Οδηγήτρια στους 
αγώνες, η Σκέπη στις συμφορές. «Άλλην γαρ ουκ έχομεν αμαρτωλοί προς 
Θεόν… αεί μεσιτείαν». Ψάλλει η Εκκλησία. 

«Αξιόν εστιν», λοιπόν, να υπάρχουν τα πετεινά του ουρανού, οι 
απλήρωτοι αυτοί τραγουδιστές, που με το κελάδημά τους κάνουν 
χαρούμενη την ατμόσφαιρα. 

«Αξιόν εστιν» να υπάρχουν τα λουλούδια, που με την ευωδιά τους και 
τα ποικίλα χρώματά τους ομορφαίνουν δωρεάν τη φύση.

«Αξιόν εστιν» να υπάρχουν δέντρα, βουνά, κάμποι, θάλασσες, για να 
ζωογονούν τη φύση. 

«Αξιόν εστιν» να υπάρχουν τ’ αστέρια, η σελήνη και ο ήλιος, για να 
φωτίζουν τη γη.

«Αξιόν εστιν» να υπάρχουν οι δίκαιοι και οι πράοι, για να μαλακώνουν 
τη ζωή. 

«Αξιόν εστιν» να υπάρχουν οι ήρωες για να βγάζουν τους ανθρώπους 
από το τέλμα και τα συνηθισμένα μέτρα. 

«Αξιόν εστιν» να υπάρχουν οι πρώτοι και οι δεύτεροι, οι μέτριοι και οι 
μεγαλοφυείς, για να εξασφαλίζεται  έτσι η αρμονία της ζωής.
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Όλα αξίζουν να υπάρχουν. Μα πιο πολύ απ’ όλα, «αξιόν εστιν» να 
υπάρχει η Παναγία μας, για χατήρι της οποίας, όπως λένε οι Πατέρες της 
Εκκλησίας, πλάσθηκε η δημιουργία. 

Γι’ αυτό και η Εκκλησία μας αναφωνεί «άξιον έστιν ως αληθώς 
μακαρίζειν σε την Θεοτόκον…». (Μητροπ. Διονύσιος)

 Πρότυπο 
Εκείνο που μπορούμε να αναφέρουμε ως επισφράγισμά Της, είναι η 

σιωπή Της. Η Υπεραγία Θεοτόκος είναι ο άνθρωπος της σιωπής και της 
εγκαρτέρησης. Πολύ λίγο την ακούμε να ομιλή· πρώτα στον Ευαγγελισμό, 
ύστερα κατά την παρουσία του δωδεκαετούς Ιησού στον ναό και έπειτα 
στον εν Κανά γάμο. Και όλα αυτά για την σωτηρία του ανθρώπου που 
πραγματοποιείται δια της μεσιτείας Της. Τα υπόλοιπα όσα έβλεπε και 
άκουε να συμβαίνουν γύρω σε αυτήν και τον Υιό Της τα έκρυβε μέσα Της. 
Ακόμη σιωπηλή και συντετριμμένη την βλέπουμε να στέκεται μαζί με τον 
αγαπημένο μαθητή κάτω από τον σταυρό του αναμάρτητου Υιού Της. 
Σιωπηλή ακόμη την βλέπουμε να ατενίζει τον Αναστάντα Κύριο και να 
δέχεται την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος.

Απο τα παραπάνω καθίσταται σαφές το πόσο η Παναγία ως πρότυπο 
αρετών συμβάλλει στην πενυματική μας πρόοδο, αφού οι αρετές είναι 
τα εφόδια της αιωνίου ζωής. Καθώς, λοιπόν, η Κυρία Θεοτόκος τυγχάνει 
μέλος της Εκκλησίας κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των κτιστών και 
οριοθέτησε το τέλος μιας εποχής, της εποχής της πτώσεως και την απαρχή 
μιας νέας, της εποχής της απολυτρώσεως. Έγινε εκείνη που μέσα στα 
πανάχραντα σπλάχνα Της τελετουργήθηκε το απόρρητο μυστήριο της 
ενώσεως της θείας και ανθρώπινης φύσης του Χριστού. Και με αυτόν τον 
τρόπο, κατά την ανθρωπότητα, ταυτίστηκε απολύτως και υποστατικώς με 
Εκείνον.[...] 

Το σύντομο σωματικό από την γη πέρασμά Της και η απαστράπτουσα 
ακτινοβολία της αγιότητάς Της, άφησαν θεοχάρακτα και αιώνια ίχνη, όσο 
κανείς άλλος άνθρωπος στον κόσμο, διότι όλη Της η ζωή ήταν μια αρετή.[...]

                                                                                 (Αρχ. Νεκτάριος Υφαντίδης)


