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Έ ρ χ ε τ α ι
ρχεται. Ναι. Η Παναγία. Σε μυστικό ψιθύρισμα. Κρουσταλλιασμένο 
“χειμωνιάτικο ουρανό. Στο σκοτάδι το βαθύ. Μια γη αμαρτωλή, μ’ 

αίματα γεμάτη. Θεάματα φρικτά. Πολέμους. Μια οικουμένη καταραμένη 
κι άσπλαχνη. 

Έρχεται, γιατί λυπήθηκε τον άνθρωπο. 
Έκρινε ο νοητός Ήλιος, ότι έπρεπε να μπει στην πονεμένη σάρκα των 

ανθρώπων. 
Να έλθει στον φτωχό κόσμο Του, για να τον αναπλάσει εκ των έσω. 
Να τον ξαναδημιουργήσει. 
Μπορεί εκείνος, γλυκά, ν’ ανοίξει τα μάτια του και πάλι στη ζωή. Να 

τους προσφέρει ακόμη μια ευκαιρία. 

Ε



Τη δυνατότητα μιας εκ νέου επανασύνδεσης μαζύ Του. 
Την άρση της ρίξης, που ο άνθρωπος έφερε με την πηγή της ζωής. 
Να ξυπνήσει συνειδήσεις. Την ειλικρίνεια. Την ελπίδα για σωτηρία. 
Να διώξει μακριά τους λογισμούς. Τις νοερές εικόνες.
Τα πάθη, που είναι ασύμβατα με την παρουσία Του. 
Να μας καθαρίσει. Να μας φλογίσει. Να δώσει το δικό Του ιδιαίτερο 

χρώμα στη ζωή μας. 
Την ατέλειά μας. 
Την αρνητικότητά μας. 
Να σηματοδοτήσει την οικειοποίηση, που θέλει με τον καθένα. 
Να οδηγήσει στην Νέα Ιερουσαλήμ. Την αχειροποίητη και μόνιμη.  
Να χύσει βάλσαμο σε κάθε πληγωμένη καρδιά. 
Να ξεδιψάσει με το νερό του το γάργαρο τον κάθε διψασμένο από 

της ζωής το λιοπύρι. 
Να δείξει την αξία της Αγάπης. Της θυσίας. Της προσφοράς στο 

συνάνθρωπο. Να οδηγήσει την “ουρανιοδρομούσαν ναυν”διαπλέοντας 
του βίου τη θάλασσα και φθάνοντας στο υπήνεμο λιμάνι της Βασιλείας 
του Θεού. Χωρίς κλύδωνες στην ποντοπορία τούτη.

Πώς; Μα με του εαυτού μας το άδειασμα. 
Την ταπείνωση.    
Την απόρριψη των “ψεκτών” παθών. 
Την καθαρή διαγραφή του ίσαλου της ζωής μας με κατάληξη τον 

εύδιο λιμένα της του Χριστού Αναστάσεως. 
Έρχεται λοιπόν. 
Ποντοπόροι, κουράγιο. 
Η φωνή Του ακούεται: “Ναι, έρχομαι ταχύ”.
Κι εμείς; 
“Ναι, έρχου, Κύριε Ιησού”.
Κι η Παναγία περιμένει.         +ο π.Γ.

Κι έγινες η Αρχόντισσα,
Κυρία των αγγέλων.
Κι έγινες μάνα του φτωχού,
Μάνα του κάθε αρρώστου,
του κάθε απελπισμένου
            Αικατερίνη μοναχή



Ο καθαρώτατος Ναός του Σωτήρος 

α ιερά Εισόδια, την είσοδο και την αφιέρωση της Παρθένου Μαρίας 
εις τον Ναόν του Θεού εορτάζει, κατά την παρούσα εορτή, η Αγία 

μας Εκκλησία και με την ευκαιρία αυτή αφ’ ενός μεν προβάλλει ενώπιόν 
μας την αγίαν Προσωπικότητά της, η οποία αποτελεί το σταθερό και 
αμετάθετο οδοδείκτη της πνευματικής μας ζωής, αλλά και την ισχυρά 
Προστασία και Βοηθό στις δυσκολίες του βίου μας και το ασφαλές 
καταφύγιο, εις το οποίο αισθανόμαστε ασφαλείς. 

Αφετέρου καλούμαστε να διαπιστώσουμε και τη σπουδαία σημασία, 
την οποία διαδραματίζει στη ζωή μας ο Ναός του Θεού, εφ’ όσον 
εντός αυτού η αγνή Παρθένος έγινε ο έμψυχος και καθαρώτατος 
Ναός του Σωτήρος και η πολύτιμη νυμφική παστάδα, επί της οποίας 
πραγματοποιήθηκε το μέγα Μυστήριον της ένωσης του Θεού με τον 
άνθρωπο, από το οποίο προήλθεν η σωτηρία του ανθρώπινου γένους 
και εντός αυτού συνεχώς ιερουργείται η σωτηρία των πιστών. 

Καρπός της θερμής προσευχής των ευσεβών θεοπατόρων Ιωακείμ 
και Άννης υπήρξε η Θεοτόκος. Ο Θεός εισήκουσε και ικανοποίησε την 
προσευχή τους και τήρησαν την υπόσχεσή τους. 

Μόλις η κόρη τους, η Μαρία, έγινε τριών ετών, ξεπλήρωσαν την 
υπόσχεσή τους και επισήμως οδήγησαν Αυτήν στο Ναό του Θεού, όπου 
έμεινε εννέα έτη, σύμφωνα προς την πρόβλεψη του αρχιερέα του έτους 
εκείνου, ο οποίος ήταν ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του Τιμίου Προδρόμου. 
Εκείνος είδε στο αρχιερατικό του εγκόλπιο ότι ήταν θέλημα του 
Θεού να παραμείνει στον Ναό, και μάλιστα εις τα Άγια των Αγίων η 
Παρθένος. Και Εκείνη τίμησε τον ιερό αυτό χώρο. 

Εκεί κατά την Παράδοση, η Παρθένος τρεφόταν με άρτο, τον οποίο 
έφερεν σε Αυτή ο Άγγελος του Θεού (ο Αρχάγγελος Γαβριήλ) για να 
γίνει η Μητέρα του Άρτου της Ζωής και είχε ως απασχόληση την 
προσευχή, τη μελέτη του θείου λόγου και το εργόχειρο. 

Εκεί με την αγνότητα της ψυχής και του σώματός της αποδείχθηκε 
άξια να γίνει ο καθαρώτατος και έμψυχος Ναός του Θεού, να γίνει η 
Μητέρα του Κυρίου, να γίνει η τιμιωτέρα των Αγγέλων, η υψηλοτέρα 
των ουρανών, αλλά και η ακαταίσχυντος προστασία και η βοήθεια των 
πιστών, στην οποία με εμπιστοσύνη αποθέτουμε όλοι τις ελπίδες μας. 

Πολυάριθμα είναι τα μηνύματα τα οποία αναμφίβολα στέλλει προς 
όλους μας σήμερα ο ιερός Άμβωνας. 

Μας διδάσκει ότι δεν πρέπει να αποκαρδιωνώμαστε, όταν στην
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Μάνα Γλυκύτατη!
Αφιερωμένο στη  Χριστιανική Μητέρα

Μάνα, η στοργή σου μεγάλη κι’ απέραντη όσο κι’ η πλάση!
Ποιός θα μπορέσει, ως βαθιά την καρδιά σου ποτέ να διαβάσει;
Μάνα η στοργή σου πασίχαρη σαν τις αχτίδες του ήλιου,
μεσ’ στη χαρά του χρυσού προσκαλεί μαγικού σου βασίλειου.
Πως με βελούδινα δάχτυλ’ αγγίζεις τους πόνους μας και τους γλυκαίνεις.

       Γ. Βερίτη

προσευχή μας δεν ικανοποιούνται αμέσως τα αιτήματά μας, αλλά 
πρέπει να επιμένουμε σε αυτή. 

Μας διδάσκει να τηρούμε τις υποσχέσεις, τις οποίες δίνουμε στο 
Θεό, διότι  από την τήρηση τους αποδεικνύεται η δύναμη της πίστης 
μας. 

Μας διδάσκει κυρίως ότι δεν πρέπει να περιφρονούμε το Ναό του 
Θεού. 

Και μπορεί ο Θεός να προτιμά να κατοικεί στις ψυχές και τις καρδιές 
των πιστών, παρά σε χειροποίητους Ναούς, αλλά και ο χειροποίητος 
Ναός είναι ο οίκος του Θεού και το πνευματικό εργαστήριο, εντός 
του οποίου καλλιεργούμεθα πνευματικώς. Λαμβάνομεν τας δωρεάς 
του Αγίου Πνεύματος. Πραγματοποιείται η ένωσή μας με τον Κύριο. 
Αγιαζόμεθα και μεταβαλλόμεθα εις καθαρό, ζωντανό και έμψυχο 
Ναό, εις τον οποίο ευχαριστείται να κατοικεί ο Θεός. Γεγονός το 
οποίο αποτελεί την απαραίτητο προϋπόθεση της σωτηρίας μας. 

Εάν δεν γίνωμε άξιοι να κατοικήσει μέσα μας ο Θεός εις την παρούσα 
ζωή μας, τότε δε θα ημπορέσωμε ποτέ να κερδίσουμε την αιώνιο ζωή. 

Αυτή τη μεγάλη αλήθεια μας διδάσκει μεταξύ άλλων η παρούσα 
Εορτή και δεν πρέπει να την αντιπαρέλθωμεν  με αδιαφορία. 

Ναό του ζώντος Θεού μας ονομάζει ο Απόστολος Παύλος. Αλλά 
τούτο μόνον εντός του  χειροποίητου Ναού θα το επιτύχωμεν. 

Συχνάζομεν, όμως εις αυτόν; 
Αγωνιζόμεθα να γίνωμεν έμψυχος και καθαρός Ναός του Θεού, 

όπως έγινεν η Υπεραγία Θεοτόκος; 
     (Αρχιμ. Δαμασκηνός Καζανάκης)


