
	 Φίλοι Του

ια	 μια	ακόμη	φορά	βρισκόμαστε	 μπροστά	στης	Γέννησής	 της	 το	
μεγάλο	γεγονός.

Για	μια	ακόμη	φορά	προβάλλει	μπροστά	μας	το	πύρινο	ερώτημα:
Ποιό	νόημα	έχει	για	τον	καθένα	μας	το	πέρασμα	της	Παναγίας;		Της	

μητέρας	του	Χριστού;	
Τί	σημαίνει	τούτο	για	μας;
Μπορεί	ν’	απόκτησε	νόημα	ως	υπαρξιακό	γεγονός	στον	κάθε	άνθρωπο.	

Στην	ιδιαιτερότητα	και	τη	μοναδικότητά	του.	Τη	στιγμή	του	προσωπικού	
προβλήματος	και	της	αγωνίας	του.

Μπορεί	ακόμη	να	δούμε	μέσα	στο	φως	της	παρουσίας	του	ν’	αντιφεγγίζεται	
ο	φόβος	του	ανθρώπου	για	τον	αφανισμό.	Και	η	ελπίδα	του	για	τη	ζωή.
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Η	διαπίστωση	είναι	ότι	όσο	ο	“ήλιος	της	Δικαιοσύνης”	δεν	ανατέλλει	
στην	ψυχή	του	κάθε	ανθρώπου,	άδικα	αυτός	περιμένει	της	ανθρωπότητας	
το	φωτισμό.

Όσο	 η	 σωτηρία	 δεν	 γίνεται	 του	 καθενός	 συμβάν,	 αδικαιολόγητη	 θα	
είναι	η	απορία	και	η	διαμαρτυρία	για	τη	γενική	επικράτηση	του	μίσους.	
Του	εγκλήματος.	Του	πολέμου.	

Όσο	ο	Χριστός	μένει	απλώς	ένα	ιστορικό	μεν,	αλλά	μακρινό	γεγονός,	
χωρίς	να	συντελείται	μέσα	στον	καθένα	μας	η	αλλαγή	που	Εκείνος	φέρνει,	
μάταια	θ’	αναζητούμε	τις	εμφανείς	συνέπειές	της.

Ο	Θεός	της	αγάπης	ενσαρκώθηκε	μέσα	στην	Ιστορία	τέμνοντάς	την	
αποφαστικά,	σαν	ορόσημο	φωτεινό,	 	σε	προχριστιανικό	σκοτάδι	και	σε	
χριστιανικό	φως.	Σε	προχριστιανικό	 μίσος	 και	 σε	Χριστιανική	 	Αγάπη.	
Σε	 προχριστιανική	 ατμόσφαιρα	 “οσμής	 θανάτου”	 και	 σε	 Χριστιανική	
ελπίδα	 αναστάσιμη.	 	 Αν	 όμως	 η	 ζωή	 του	 ανθρώπου	 σήμερα	 φέρει	 τα	
προχριστιανικά	 τούτα	 χαρακτηριστικά,	 η	 αιτία	 δεν	 βρίσκεται	 έξω	 απ’	
αυτούς.	

Αλλάζοντας	τον	άνθρωπο	λοιπόν,	ο	καθένας	τον	εαυτό	του,	θα	φέρουμε	
την	 αλλαγή.	 Και	 τούτο	 δεν	 σημαίνει	 τίποτε	 άλλο	 παρά	 το	 προσωπικό	
ταπεινό	γονάτισμα	του	καθενός	μας	μπροστά	στα	μεγάλα	Γεγονότα.	Μα	
και	η	διημιουργία	διαλόγου	υπαρξιακού	με	τον	γεννηθέντα	και	πάντοτε	
παρόντα	μέσα	στον	κόσμο	Σωτήρα.

Τότε	όλα	θ’	αλλάξουν.	Θα	γίνουν	καινούργια.
Κι	η	Παναγία;	Η	μητέρα	μας;	
Περνά	αθόρυβα	ανάμεσα	στους	αιώνες.
Συμβάλλει	με	τον	τρόπο	της.	Τη	ζωή	της.	Το	παράδειγμά	της.	 	Την	

υπακοή.	Την	ταπείνωσή	της.	Στοιχεία	τόσο	απαραίτητα	στον	άνθρωπο,	
ειδικώτερα	σήμερα.

Τί	 αποδεικνύει	 τούτο;	 Ότι,	 ναι,	 είναι	 δυνατό	 να	 ζήσει	 κανείς	
χριστιανικά.	Ακόμη	και	σήμερα.

Ναι.	 Είναι	 δυνατή	 η	 αγιότητα.	Φτάνει	 να	 θέλουμε.	Να	 μπούμε	 στη	
δική	Του	στρατεία.

Αρχηγός	ο	Χριστός.
Κι	εμείς;	
Όχι	οπαδοί	Του.	Μα	φίλοι		Του.
	Έτσι	δεν	είπε	ο	ίδιος;
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Η καρδιά της

Θεοτόκος	δεν	προσευχήθηκε	και	δεν	έκλαψε	μόνο	πριν	από	χίλια	
χρόνια,	αλλά	προσεύχεται	και	κλαίει	εδώ	και	τώρα,	σε	κάθε	τόπο,	

και	θα	το	κάνει	αυτό	μέχρι	τα	τέλη	των	αιώνων.	
Το	πέπλο	της	δεν	προστατεύει	μόνο	αυτούς	που	ήσαν	παρόντες	τότε,	

αλλά	κάθε	γενιά,	ολόκληρο	τον	κόσμο,	όλους	εμάς	τους	αμαρτωλούς.	
Το	πέπλο	της	Θεοτόκου,	που	ευλογεί	και	σώζει,	λάμπει	σε	κάθε	εποχή,	

κι	όταν	ακόμη	τα	μάτια	μας	δεν	μπορούν	να	το	δουν.	
Η	Θεοτόκος	στέκεται	ανάμεσα	στη	γη	και	στον	ουρανό.
Μεσιτεύει	για	τον	κόσμο	και	μεταφέρει	τα	αιτήματά	μας	μπροστά	στον	

θρόνο	του	Θεού.	
Είναι	 αγάπη	 και	 συμπάθεια,	 έλεος	 και	 φροντίδα,	 	 μεσίτρια	 και	

υπέρμαχος.	Δεν	κρίνει,	αλλά	συμπαθεί	τους	πάντες.	
Το	 καθήκον	 της	 δεν	 είναι	 να	 γίνει	 ο	 δίκαιος	 κριτής,	 ή	 ο	 κριτής	 της	

δικαιοσύνης,	 αλλά	 να	 παρακαλεί	 όπως	 κάθε	 μητέρα.	 Και	 στο	 φοβερό	
δικαστήριο	του	Υιού	της	θα	μεσιτεύει	στον	Δίκαιο	Κριτή	για	χάρη	μας,	για	
να	μας	δοθεί	άφεση.

Οι	αμαρτίες	και	οι	θλίψεις	του	κόσμου	τραυματίζουν	την	καρδιά	Της	
που	αγαπά	τους	πάντες,	ενώ	Εκείνη	με	αγάπη	και	δάκρυα	ανταπαντά	στη	
μοχθηρία	και	στην		αμαρτία.	

Ακόμη	και	σήμερα	ένα	ξίφος	διαπερνά	την	καρδιά	της.	
Η	Θεοτόκος	κλαίει	για	τον	κόσμο.	Τι	σημαίνει	αυτό	το	μυστήριο;	Ο	

κόσμος	κλαίει	για	τον	εαυτό	του	μέσω	των	δακρύων	της.	Τα	βάσανα	και	η	
στενοχώρια	του	είναι	δικά	της,	τα	δάκρυά	του	είναι	δικά	της	δάκρυα.	

Είναι	Μητέρα!	Είναι	καρδιά.	Είναι	η	εύφορη	γη	που	αναζητεί	το	νερό...	
Αν	 τ’	 ανθρώπινα	 μάτια	 μπορούσαν	 να	 συλλάβουν	 την	 παρουσία	

της	 Θεοτόκου	 στον	 κόσμο,	 τότε	 θα	 γνώριζαν	 τί	 είδους	 μυστηριώδης	
μεταμόρφωση	λαμβάνει	χώρα.	Αν	οι	άνθρωποι	μπορούσαν	μόνο	τα	δάκρυά	
της	να	δουν,	οι	απάνθρωπες	καρδιές	τους	θα	ζεσταίνονταν	λίγο.	Επειδή	
καμμιά	καρδιά	δεν	 	είναι	τόσο	παγωμένη,	ώστε	να	παραμένει	ασάλευτη	
μπροστά	στη	στοργική	φροντίδα	της.	

Στη	μοχθηρία	απαντά	με	αγάπη.	
Στην	αμαρτία	με	δάκρυα.	
Στην	κατάχρηση	με	συγγνώμη.	
Στις	ύβρεις	με	ευλογία.
Ο	κόσμος	δεν	είναι	εγκαταλελειμμένος	στα	βάσανά	του.	Ο	άνθρωπος	

δεν	είναι	μόνος	στη	θλίψη	του.	

Η
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Η	καρδιά	της	Μητέρας	είναι	κι	αυτή	πληγωμένη	και	συντετριμμένη·	η	
Θεοτόκος	κλαίει	μαζί	μας.

Μια	μέρα	θα	μάθουμε	ποιανού	καρδιά	πληγώνουμε	με	τις	αμαρτίες	μας	
και	με	ποιανού	δάκρυα	αυτές	αποπλένονται...	(π.	Αλέξ.	Σμέμαν)		

										

Παναγία
Οι Ορθόδοξοι τιμούν την Παρθένο Μαρία όχι μόνο επειδή είναι 

Θεοτόκος, αλλ’ επειδή είναι και Παναγία. Ανάμεσα σε όλα τα 
δημιουργήματα του Θεού είναι το υψηλότερο παράδειγμα συνεργείας 
μεταξύ του θεϊκού σχεδίου και τη ανθρώπινης ελευθερίας. 

Ο Θεός, που πάντοτε σέβεται την ελευθερία επιλογής που έχουμε, 
δεν ήθελε να σαρκωθεί χωρίς την εκούσια συγκατάθεση της Μητέρας 
Του. Περίμενε τη συνειδητή της ανταπόκριση: “Ιδού η δούλη Κυρίου· 
γένοιτό μοι κατά το ρήμα σου” (Λουκ. 1.38). Η Παναγία θα μπορούσε 
να είχε αρνηθεί. 

Δεν ήταν απλώς κάποιος παθητικός, αλλ’ ένας ενεργητικός 
συνεργάτης του μυστηρίου. Σύμφωνα με το αγ. Νικόλαο Καβάσιλα: 
Η Σάρκωση δεν ήταν μόνον έργο του Πατρός, της Δυνάμεως και 
του Πνεύματός του...  αλλ’ ήταν επίσης έργο του θελήματος  και 
της πίστεως της Παρθένου... Όπως ακριβώς ο Θεός σαρκώθηκε 
εκουσίως, με τον ίδο τρόπο επιθυμούσε και η Μητέρα Του να Τον  
γεννήσει εκουσίως, με την πλήρη συγκατάθεσή της.

Αν ο Χριστός είναι ο νέος Αδάμ, τότε η Παναγία είναι η νέα Εύα, η 
υπακοή της οποίας στο θέλημα του Θεού εξισορρόπησε την ανυπακοή 
της πρώτης Εύας στον Παράδεισο. “ Έτσι ο κόμβος της ανυπακοής 
της Εύας λύθηκε με την υπακοή της Παναγίας. Επειδή ότι έδεσε η 
παρθένος Εύα με την απιστία της, το έλυσε η παρθένος Μαρία με την 
πίστη της”. “Ο θάνατος δια της Εύας, η ζωή δια της Μαρίας”. (Ο 
Διοκλείας Κάλλιστος Ware)


