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Σ

	 “την αγαθήν μερίδα” (Λουκ. ι΄ 42)

υχνά	οι	άνθρωποι	πολυπραγμονούμε.	Ζητούμε.	Επιδιώκουμε	πολλά	
και	διάφορα	πράγματα.

Η	Μαρία	ένα	είχε	αίτημα.	Να	θεωρεί	το	κάλλος	του	Κυρίου.	
Ν’	αντικρύζει	την	ομορφιά	του	Θεού.	
Εφ’	 όσον	 ο	Χριστός	 είναι	 η	 απόλυτη	αλήθεια,	 είναι	 και	 η	 απόλυτη	

ομορφιά.	
Η	Μαρία	ανακάλυψε	τούτο	το	μυστικό.	
Δεν	ήταν	ρομαντικός	οραματισμός	της.
Ήταν	ζωντανός.	Πρακτικός	άνθρωπος.	Δυναμικός.	Δραστήριος.	
Είχε	 ευκαιρίες	 μοναδικές	 στη	 ζωή	 της.	Όπως	 τώρα.	Θα	 την	 έχανε	

λοιπόν;	
Η	Μαρία	δεν	αποξενώνεται	από	τη	ζωή.	
Δεν	μεταβάλλεται	σε	κάποιον	αφηρημένον	εξωκόσμιον	οραματιστήν.



Είναι	πάντοτε	έτοιμη	για	τον	καθημερινό	αγώνα	της	ζωής.	
Για	να	τον	αντιμετωπίζει	αποκλειστικά	και	νικηφόρα,	αισθάνεται	την	

ανάγκη	να	εφοδιάζεται	μ’	αυτό	τον	τρόπο:	Ν’	αντικρύζει	το	Θεό	στη	δόξα	
και	την	ομορφιά	Του.	

Της	Μαρίας	η	ευχαρίστηση,	η	φιλοδοξία	της,	το	αίτημά	της	ήταν	ένα	
και	μοναδικό.

Να	κάθεται	στα	πόδια	του	Δασκάλου.	Να	τον	βλέπει.	Να	τον	ακούει.	
Να	τον	αντικρύζει.	Ν’	απολαμβάνει	την	ανυπέρβλητη	ομορφιά.	

Υπάρχουν	τρεις	στόχοι	στη	ζωή	του	Χριστιανού.	Να	βαδίζει	την	πορεία	
του	σωστά.	Να	υπομένει	χωρίς	γογγυσμό	ό,τι	φέρει	η	ζωή.	Να	αυξάνει	σε	
ομοιότητα	με	τον	Κύριό	του.	

Πώς	 όμως	 μπορεί	 να	 πετύχει	 τους	 στόχους	 του;	 Να	 βαδίζουμε	
σταθερά	και	αταλάντευτα	στη	ζωή	μας	με	συνέπεια	και	πιστότητα;	Να	
κατορθώσουμε	 τις	 δοκιμασίες	 και	 τις	 θλίψεις	 μας,	 τους	 διωγμούς,	 τις	
συμφορές	να	τις	περνούμε	χωρίς	γογγυσμό	και	ολιγοπιστία;	

Πώς	να	πετύχουμε	τον	πιο	βαθύ	πόθο	της	ψυχής	μας,	να	γίνουμε	όμοιοι	
μ’	Εκείνον;

Ασφαλώς	 όχι	 με	 φιλοσοφικούς	 στοχασμούς.	 Με	 σπασμωδική	
πολυπραγμοσύνη.

Ο	 δρόμος,	 που	 ο	 Λόγος	 του	 Θεού	 μας	 δείχνει,	 είναι	 πολύ	 απλός:	
Βλέποντας,	 αντικρύζοντας	 το	 κάλλος	 και	 την	 ομορφιά	 του	 Θεού.	
Ακολουθώντας	Εκείνον	που	προπορεύεται.

Εμείς	 τι	 βλέπουμε	μπροστά	μας;	Τους	πειρασμούς;	Τα	 εμπόδια;	Τα	
δολώματα,	που	έντεχνα	τοποθετεί	στο	δρόμο	μας	ο	πονηρός;	

Είναι	γεγονός,	πως	τα	βλέπουμε.	Νιώθουμε	όλη	την	πίεση,	που	ασκούν.
Όταν	όμως,	πέρα	απ’	όλα	αυτά	βλέπουμε	τον	αόρατο,	παντοδύναμο,	

αναστημένο	Κύριο,	τα	ξεπερνούμε	όλα.
Τότε	μ’	ένα	βλέμμα	προσήλωσης	σ’	Εκείνον,	που	προπορεύεται,	νικούμε.	

Προχωρούμε	στα	ίχνη	Του.	Γινόμαστε	όμοιοι	μ’	Εκείνον.	Αναζητούμε	τη	
σωτηρία.

Όσο	βλέπεις	τους	ανθρώπους,	τόσο	ανακαλύπτεις	τις	αδυναμίες	τους.	
Όσο	βλέπεις	τον	Κύριο,	στην	ανυπέρβλητη	ομορφιά	Του,	τόσο	θέλεις	

περισσότερο	να	δεις.	Για	ποια	όμως	ομορφιά	μιλούμε;
Είναι	μια	ομορφιά	που	δεν	ξεθωριάζει.	Δεν	μαραίνεται.
Οι	πνευματικές	ιδιότητές	του	συνιστούν	την	απόλυτη,	την	ανυπέρβλητη
ομορφιά.



Είναι	η	ομορφιά	που	βλέπουμε	στον	Ιησού.	Την	προσέχουμε	σ’	Αυτόν	
με	την	αγιότητα	του	χαρακτήρα	Του.	

	Την	καθαρότητά	του.	Την	αγνότητά	Του.	Την	αγάπη.	Το	έλεός	Του.
Αυτά	όλα	στο	Χριστό	είναι	δεμένα	άρρηκτα.
Είναι	άραγε	αυτά	στους	στόχους	μας	μέσα;	Στο	βλέμμα	μας;	Στα	βάθη	

των	οριζόντων	μας;	
Η	απάντηση	πρέπει	να	είναι	προσωπική.
Η	Μαρία	σήμερα	απαντά	θετικά.	
Εμείς	τι	απαντούμε;				
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	+ο	π.	Γ.

* * *

Mύρον το ακένωτον
ξια	 δίνει	 στην	Παναγία	 η	Ορθόδοξη	 υμνωδία	 τα	 ευωδιασμένα																					
ονόματα	«μύρον	το	ακένωτον,	χρυσούν	θυμιατήριον,	μαναδόχος	
στάμνος,	ρόδον	το	αμάραντον»	κι	άλλα.	

Από	την	ευωδία	της	Παναγίας	είναι	γεμάτη	όλη	η	κτίσις,	για	όποιον	
όμως	έχει	πνευματική	όσφρηση.	Ιδιαίτερα	η	Ελλάδα	είναι	ευωδιασμένη,	
από	τη	χάρι	της	Θεοτόκου	είναι	γεμάτη	όλη	η	κτίσις,	το	όνομά	της	κάνει	
να	σκιρτήσει	κάθε	καρδιά	ελληνική.	

Παντού,	σε	κάθε	μέρος	της	στεριάς	και	της	θάλασσας,	βρίσκονται	οι	
εκκλησιές	της,	οι	πιο	πολλές	ταπεινές	σαν	κι	Εκείνη,	ερημοκκλήσια,	άλλα	
χτισμένα	απάνω	στα	βουνά,	άλλα	στις	ακροθαλασιές,	που	μοναχά	με	το	
να	τα	δει	το	μάτι	αναπαύεται	κ	ημερεύει	η	ψυχή.	Η	ευωδία	της	Παναγίας	
γεμίζει	 την	 καρδιά	 μας,	 όπως	 γεμίζει	 τον	 αέρα	 που	 ανασαίνουμε	 η	
δροσερή	μυρουδιά	της	θάλασσας	που	έρχεται	από	το	πέλαγο	και	μπαίνει	
μέσα	στο	ερημοκκλήσι,	και	φθάνει	ως	την	αγία	Τράπεζα,	αρμυρίζοντας	το	
εικόνισμα	της	Παναγίας	που	στέκεται	στο	εικονοστάσι	και	προσκυνιέται	
από	χίλια	πεντακόσια	χρόνια.	

Και	πάλι	από	τα	βουνά	έρχεται	ένα	άλλο	αγέρι	μοσκοβολημένο	από	
τα	ταπεινά	κι	αγιασμένα	βότανα,	το	θυμάρι,	τη	ρίγανη,	τους	αβαγιανούς,	
τα	ψύλληθρα	και	τα	άλλα	τα	ξεροχόρταρα	της	ερημιάς.	

Από	 το	 θυρίδι	 του	 ερημοκκλησιού	 φυσά	 ο	 βοριάς	 του	
Δεκαπενταύγουστου,	και	τα	δύο	–	τρία	αστάχια	που	έχουνε	φυτρώσει	στ’	
άνοιγμά	του	σαλεύουνε	από	τον	αγέρα	χαροποιά,	και	γέρνουνε	ταπεινά
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σαν	 να	 προσκυνάνε	 τη	 Θεοτόκο	 όπου	 στέκεται	 στο	 παλιό	 τέμπλο	
κρατώντας	το	Χριστί	στην	αγκαλιά	της.	

Τώρα	 τον	 Δεκαπενταύγουστο	 τα	 έρημα	 εξωκκλήσια	 γίνουνται	
προσκυνήματα	 του	 λαού,	 κουβέλια	 που	 βουίζουνε	 από	 το	 σμάρι	
των	 ευλαβών	 χριστιανών	 όπου	 προστρέχουνε	 με	 πόθο	 στη	 μητέρα	
των	 ορφανών,	 στην	 προστασία	 των	 αδύνατων,	 στην	 παρηγοριά	 των	
θλιμμένων,	στην	ανακούφιση	των	βασανισμένων,	στο	ραβδί	των	τυφλών,	
στην	αγκούρα	των	θαλασσοδαρμένων,	στη	χαρά	των	πικραμένων,	στην	
ελπίδα	των	χαροκαμένων,	στο	στήριγμα	των	ζαλισμένων	από	την	ταραχή	
του	κόσμου.	

Κι	όπως	είναι	αγνή	και	πανάσπιλος	και	παναμώμητος	η	Θεοτόκος,	
έτσι	είναι	και	η	υμνωδία	με	την	οποία	την	υμνολογούμε	εμείς	οι	Ορθόδοξοι	
Χριστιανοί,	κι	όχι	με	τραγούδια	κοσμικά,	αταίριαστα	για	τη	μητέρα	του	
Χριστού,	όπως	κάνουνε	όσοι	δεν	έχουνε	την	ορθόδοξη	πίστη	όπου	θέλει	
λειτουργική	κατάνυξη	κι	όχι	θεατρική	τυμπανοκρουσία.	Αληθινά,	έξω	από	
την	Ορθόδοξη	Εκκλησία	μας,	έλειψε	η	πνευματική	λατρεία	και	στη	θέση	
της	μπήκε	η	κοσμική	ασεβής	σκηνοθεσία”.	(Φώτης	Κόντογλου,	Παναγία	
και	Υπεραγία,	Έκδοση	Αρμός,	Αθήνα,	2000)
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...Η κοίμησή της μας εστέρησεν εδώ την παρουσία της, αλλά 

μας εχάρισε μητέρα στον ουρανό.

Δεν την έχει η γη την έχει η καρδιά μας. Δεν τη βλέπει η 

Γεθσημανή, τη βλέπει όμως η οικουμένη, καθώς την είδε το 

προφητικό μάτι του μεγάλου Δαϋίδ, να στέκει στο θρόνο του Γιού 

της, “περιβεβλημένη, πεποικιλμένη”, με το πλήθος των αρετών της, 

βασίλισσα πραγματική και μητέρα της ζωής, επίσης πραγματική.

Μετέστης προς την ζωήν, μήτηρ υπάρχουσα της ζωής! - Επάξιος  

ύμνος προς την επάξιαν μητέρα. Η σκέπη της από τον Ουρανόν, ας 

σκέπη όλους. (“Η φωνή της ερήμου”, δημοτική) 


