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εν μπορούμε να γνωρίσουμε τον Ιησού, αν δεν Τον μάθουμε: Μέρα 
με τη μέρα. Ώρα με την ώρα. Λίγο - λίγο. Προσπάθεια υποταγής και 

επιμονής. Κάτι που προϋποθέτει την καθημερινή οικειότητα μαζύ Του. 
Απαιτεί να είμαστε κοντά Του. Να τον ακούουμε. Εκείνος ποθεί αυτή 

την άμεση. Την προσωπική. Την εσωτερική σχέση με την κάθε ψυχή. 
Οι άλλοι μπορεί να μας προετοιμάζουν στην αποδοχή του μηνύματός 

Του. Να μας το επαναλαμβάνουν μ’ επιτυχία. Να μένουν όμως εκεί. 
Ο Χριστός είναι ο μοναδικός δάσκαλος.
Συγκεντρώνει στο πρόσωπό Του τη διδασκαλία Του. Που αναβλύζει 

από την ίδια. Την πρώτη της πηγή. Που γίνεται ένα. Που ταυτίζεται με 
τον διδάσκοντα. Και η αληθινή αποδοχή του μηνύματός Του συμπίπτει με 
την ανακάλυψη του προσώπου Του. 

Θέλει λοιπόν να μας αποκαλύψει τον εαυτό Του.

Δ
H Mητέρα



Τι ακριβώς επιθυμεί να μάθουμε σχετικά με τον ίδιο; Κάτι πολύ απλό. 
Που μπορεί να το παρακολουθήσει κι ο τελευταίος άνθρωπος. 

Που μας στρέφει στην πραότητα και την ταπείνωσή Του. Που πίσω 
από τούτες τις λέξεις θα μπορούσαμε ν’ ανακαλύψουμε τη Βηθλεέμ και 
τον Γολγοθά. 

Απαιτεί να είμαστε κοντά Του. Να τον ακούουμε. 
Εκείνος ποθεί αυτή την άμεση, την προσωπική, την εσωτερική σχέση 

με την κάθε ψυχή. 
Οι άλλοι μπορεί να μας προετοιμάζουν στην αποδοχή του μηνύματός 

Του. Να μας το επαναλαμβάνουν μ’ επιτυχία. Να μένουν όμως εκεί. 
Ο Χριστός είναι ο μοναδικός δάσκαλος.
Συγκεντρώνει στο πρόσωπό Του τη διδασκαλία Του. Που αναβλύζει 

από την ίδια. Την πρώτη την πηγή. Που ταυτίζεται με τον διδάσκοντα. 
Και η αληθινή αποδοχή του μηνύματός Του συμπίπτει με την ανακάλυψη 
του προσώπου Του. 

Θέλει λοιπόν να μας αποκαλύψει τον εαυτό Του.
Τι ακριβώς επιθυμεί να μάθουμε σχετικά με τον ίδιο; Κάτι πολύ 

σύντομο. Που μπορεί να το παρακολουθήσει κι ο τελευταίος άνθρωπος. 
Αυτά που μαθαίνουμε για τον ίδιο τον εαυτό μας. Κι αυτό, διότι η μορφή 

του Κυρίου μας βοηθά αυτόματα και άμεσα ν΄αποκτήσουμε συνείδηση και 
των δικών μας διαστάσεων και της κατάστασής μας. Κι απ’ τη Μορφή 
αυτή απορρέει η δυνατότητα. Κάτι παραπάνω: η δραστική δύναμη της 
μεταμόρφωσής μας. Που πρέπει να μας γοητεύει και να μας αιχμαλωτίζει. 
Είναι προ παντός η εσωτερική. Η απέραντη ομορφιά του προσώπου Του.

Τελικά άραγε ο Χριστός είναι γνωστός μας; Και πόσο; Ή 
μήπως είναι ακόμη ένας άγνωστος; Κι ότι ξέρουμε γι’ Αυτόν 
είναι ένα τίποτε σε σύγκριση μ’ αυτό που μας μένει να μάθουμε; 

Μας κινεί σωστά το ενδιαφέρον, ώστε να θέλουμε ν’ αφιερώσουμε τον 
καιρό που μας απομένει, για να Τον γνωρίσουμε; Κάτι για το οποίο δεν 
αρκεί να πούμε, ότι η γνώση Του θα πραγματοποιηθεί στην αιώνια ζωή. 
Είναι η αιώνια ζωή. Η αιωνιότητα, που αρχίζει απ’ εδώ. Η γέφυρα που 
ενώνει το χρόνο με το επέκεινα.

Συνειδητοποιούμε άραγε τούτη την πραγματικότητα; 
Πρότυπό μας η Μητέρα Του. Και δική μας.
Γιορτάζουμε σήμερα την Κοίμησή Της.
Μας πρόσφερε τόσα! Και εξακολουθεί να πρεσβεύει για μας. Μεταφέρει 

στον Υιό της ως δικές μας προσευχές και αιτήσεις.



Ευχαριστίες λοιπόν προς τη μεγάλη Μητέρα.
Της αξίζει                                                                                 +ο π. Γ.      

[...] Στα νεάμερα τ’ αγαπημένα
της δοξασμένης μεταστάσεώς σου

ήθελα να’μαι να ψάλω το “Πεποικιλμένη”
στο πανηγύρι το σεμνό.

Να βλέπω, να θαυμάζω τη μορφή σου,
με τα ματάκια τα κλειστά,

με τα χεράκια σταυρωμένα;
κι ο Υιός σου να κρατή την άμωμη ψυχή σου,

ως τρυγόνα στα χεράκια.
Αλ. Παπαδιαμάντης

Η Μια μετά τον Ένα
ήνας της Παναγιάς ο Αύγουστος σηματοδοτείται από την ευλάβεια 
του λαού προς την σεπτή και πανάχραντη μορφή της. Τα θυμιάματα 

των Παρακλήσεων διαχέουν την ευωδία της Παναγίας Μητέρας του Κυρίου 
μας, που έγινε και δική μας μητέρα, και διαποτίζουν με την χάρη της τον 
Δεκαπενταύγουστο, με αποκορύφωμα την γιορτή της Κοιμήσεώς της, που είναι 
η Πασχαλιά του καλοκαιριού.  

Πάμπολλοι και συγκινητικοί οι πατερικοί λόγοι που προσπαθούν να 
εισδύσουν στο μυστήριο της Θεοτόκου. Λυρικώτατοι οι εκκλησιαστικοί ύμνοι, 
που την εξυμνούν και την εγκωμιάζουν. Αμέτρητοι οι στίχοι και τα κείμενα, 
που για χάρη της συνέθεσαν επώνυμοι και ανώνυμοι δημιουργοί·. Αδιάκοπες οι 
επικλήσεις μικρών και μεγάλων στην προστασία και σκέπη της. 

Μα όλα αποδεικνύονται μικρά και ασήμαντα μπρος στην ουρανομήκη μορφή 
της. Παιδικά ψελλίσματα κι αδέξιες αντιγραφές του βαρυσήμαντου τίτλου με 
τον οποίο την τίμησε ο ίδιος ο Θεός: “η Κεχαριτωμένη”!

Κανένα πρόσωπο της ανθρώπινης ιστορίας δεν μπορεί να συγκριθεί ή να 
παραβληθεί μαζί της. Αυτό ακριβώς δηλώνει και το όνομά της. Απ’ όλους τους 
αγίους “υπερτέρα”. 

Η Παναγία είναι το απόσταγμα των εκλεκτών του Θεού. 
Μετά την έξοδο των πρωτοπλάστων από τον παράδεισο, για την επίτευξη 

του σχεδίου της σωτηρίας των ανθρώπων ο Θεός διάλεξε ένα πρόσωπο, τον 
Αβραάμ. 

M
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Και τον διάλεξε για την πίστη του την μοναδική, που πιστοποιήθηκε με την 
απόλυτη και πολυδοκιμασμένη υπακοή του. Είναι ο πατέρας της πίστεως .

Από αυτον γεννήθηκε ο εκλεκτός λαός του Θεού, ο Ισραήλ, που το στοιχείο 
γνησιότητάς του είναι η πίστη. Από τις αμέτρητες γενιές των Ισραηλιτών ένα 
μικρό μέρος αποτελεί το εκλεκτό λείμμα, το κατάλοιπο, τους εκλεκτούς του 
Θεού. Και τούτων των εκλεκτών το απόσταγμα είναι η κόρη της Ναζαρέτ, η 
Παρθένος Μαρία! 

Είναι η μοναδική συνεργάτρια του Θεού. Ο Θεός “είπε και εγενήθησαν” τα 
σύμπαντα. Δημιούργησε τα πάντα με μόνον τον δημιουργό λόγο του. Την καινή 
κτίση όμως, τον νέο παράδεισο της Εκκλησίας, δεν θέλησε να τον δημιουργήσει 
μόνος του, αλλά ζήτησε συνεργάτες. 

Πολλοί είναι οι χοροί των αγίων: προφήτες, απόστολοι, μάρτυρες, ασκητές, 
πατέρες και διδάσκαλοι, νεομάρτυρες και ομολογητές και τόσοι άλλοι. Πλήθος 
αναρίθμητο. 

Συνεργάστηκαν όλοι με τον Θεό στο έργο της σωτηρίας, αλλά η Παρθένος 
Μαρία είναι μοναδική! Ο τρόπος, το είδος της συνεργασίας της είναι 
ανεπανάληπτο: Δάνεισε στον Θεό τον εαυτό της, ώστε να γίνει Θεάνθρωπος, 
για να μπορέσει να μας πλησιάσει, να μας σώσει, να έχει σώμα και αίμα και να 
μπορεί να τα θυσιάσει για μας (Εβ 2, 15).

Τι καταπληκτικό! Μία Κόρη κυοφόρησε στα σπλάχνα της τον Θεό εννιά 
μήνες. Κι έπειτα τον θήλασε. Και τον μεγάλωσε σαν όλα τα παιδιά του κόσμου. 

Τι υπερφυής συνεργασία! 
Κανείς ποτέ στους αιώνες δεν συνεργάστηκε έτσι με τον Θεό. Ιλιγγιά ο νους· 

αδυνατεί να συλλάβει τούτο το μέγα μυστήριο.
Αλλά η Παναγία δεν είναι μόνο Θεοτόκος. Είναι και Θεόνυμφη. Εκλεκτή του 

Θεού. Δηλαδή ο Θεός θέλησε να βρει από την ανθρωπότητα μία παρθένο για να 
γεννηθεί ο Υιός του. Έψαξε μέσα στους αιώνες και διάλεξε την Μαρία. 

Από τα δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων των ανθρώπων όλων των αιώνων 
το πρόσωπο που απέσπασε την συμπάθεια του Θεού, την εύνοιά του, ήταν η 
Παρθένος Μαρία. 

Της το αποκαλύπτει ο θεϊκός απεσταλμένος, ο άγγελος Γαβριήλ. 
Γι’ αυτό, η Παναγία είναι η Μία μετά τον Ένα. Και με αυτή την έννοια 

ονομάζεται Παναγία. (Στέργιος Ν. Σάκκος) 


