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Ἐγθύθιηνο 

δηά ηήλ παξακνλήλ ηῆο Ἑνξηῆο ηῆο Παλαγίαο καο. 

Ἀγαπεηνί κνπ Ἀδειθνί, 

Ἡ θθιεζία καο κέ ηήλ Ὑκλνινγία ηεο κᾶο θαιεῖ λά ἑηνηκαζζνῦκε δηά 

λά ἑνξηάζνπκε ηήλ κεγάιε Θενκεηνξηθή ἑνξηή ηῆο Κνηκήζεσο ηῆο 

Θενηόθνπ. Ἤδε ἀπό ηήλ πξώηε ηνῦ κελόο κέ ηίο Ἱεξέο Παξαθιήζεηο, ηήλ 

κηθξή θαί ηήλ κεγάιε, ζηξέθεη ηήλ πξνζνρή καο ζηό πξόζσπν ηό 

εὐινγεκέλν ηῆο Παλαγίαο καο. Ἡ ξζόδνμε θθιεζία καο ὡο ηαπηόηεηα 

ἀιεζείαο ηῆο ξζνδόμνπ Πίζηεώο καο ἔρεη ηήλ ηηκή ζηήλ Παλαγία καο θαί 

αὐηή ἡ ηηκή δηαθνξνπνεῖ ηήλ ὀξζόδνμε πίζηε ἀπό θάζε αἵξεζε θαί πιάλε. 

 ιόγνο γηά ηόλ ὁπνῖν ηηκᾶηαη ἡ Παλαγία καο εἶλαη ἕλαο θαί βαζηθόο. 

Ἡ Παλαγία εἶλαη θαί ιέγεηαη θαί ηηκᾶηαη ὡο ΘΕΟΣΟΚΟ. Ὡο θείλε 

δειαδή ἡ ὁπνία ἐγέλλεζε ηόλ Θεό. Καλέλα ἄιιν πξόζσπν ζηήλ ἱζηνξία 

δέλ ἔρεη αὐηή ηήλ ἰδηόηεηα θαί αὐηό ηό ὄλνκα. κεῖο ηηκᾶκε ηήλ Παλαγία 

ὡο αἰηία ηῆο ηῶλ πάληωλ ζεώζεωο, ἄξα θαί ηῆο δηθῆο καο. Γἶλαη ἡ 

Παγθόζκηνο ραξά, ἡ ηηκσηέξα ηῶλ ρεξνπβείκ θαί ἐλδνμνηέξα ἀζπγθξίησο 

ηῶλ Σεξαθείκ, εἶλαη ἡ θαζαξσηέξα ιακπεδόλσλ ἡιηαθῶλ.  

Ἡ ηηκή ζηό πξόζσπν ηῆο Θενηόθνπ δηαθνξνπνηεῖ ηήλ ξζόδνμε 

θθιεζία ἀπό ὅιεο ηίο αἱξέζεηο. Οἱ πνηθίιεο αἱξέζεηο, παξά ηίο ἐπί κέξνπο 

δηαθνξέο ηνπο, ἔρνπλ κόλν κία ὁκνηόηεηα, ἡ ὁπνία θαί θαλεξώλεη πνηά 

εἶλαη ἡ θνηλή πεγή ηνπο. Κακκία αἵξεζε δέλ ηηκᾶ ηήλ Παλαγία. Ἔηζη ἡ 

ἄξλεζε ηηκῆο ζηήλ Παλαγία ἀπό ὁπνηαδήπνηε ζξεζθεπηηθή ὁκάδα δείρλεη 

ὅηη πξόθεηηαη γηά αἱξεηηθή ὁκάδα. Σό Μπζηήξην ηνῦ Υξηζηνῦ εἶλαη 

ἀδηαίξεην ἀπό ηό Μπζηήξην ηῆο Θενηόθνπ.  Φξηζηόο εἶλαη ὁ 

ἐλαλζξσπήζαο Υἱόο θαί Λόγνο ηνῦ Θενῦ. Πίζσ ὅκσο ἀπό ηήλ ιέμε 

ἐλαλζξώπηζε εὑξίζθεηαη ἡ Παλαγία, δηά ηῆο ὁπνίαο ὁ Θεόο ἔγηλε 

ἄλζξσπνο. Ὅηαλ κηιᾶκε γηά ηήλ Παλαγία ὁκηινῦκε γηά θείλελ δηά ηῆο 

ὁπνίαο ὁ Θεόο πέξαζε ζηόλ θόζκν ηόλ δηθό καο.  



κεῖο νἱ ὀξζὀδνμνη ηηκᾶκε ηήλ Παλαγία δηόηη πξῶηνο ηήλ ἐηίκεζε ὁ 

Θεόο, ἀλαδεηθλύνληάο Τελ Θενηόθν. Ὅηαλ ἀξλνύκεζα λά ηηκήζνπκε ηήλ 

Παλαγία ὡο Θενηόθν ἀξλνύκεζα ὅηη θεῖλνο πνύ γελλήζεθε ἀπό αὐηήλ 

εἶλαη ὁ ἴδηνο ὁ Θεόο. Τό Ἱεξό Γὐαγγέιην ὅκσο ιέγεη πνιύ θαζαξά ὅηη 

ὅπνηνο δέλ δέρεηαη, ὅηη ὁ Υξηζηόο εἶλαη ὁ Θεόο πνύ ἦιζε ζηόλ θόζκν 

θαί ὡο ἄλζξωπνο ηέιεηνο, θαί ἦιζε δηά ηῆο Θενηόθνπ, ἐθ ηνῦ 

Δηαβόινπ ἐζηί. Ὅιεο, ινηπόλ, νἱ αἱξέζεηο πνύ ἀξλνῦληαη ηήλ ηηκή ζηήλ  

Θενηόθν εἶλαη ἐθ ηνῦ Δηαβόινπ.  Δηάβνινο κηζεῖ ηήλ Παλαγία δηόηη κέ ηήλ 

ὑπαθνή Τεο ζηό ζέιεκα ηνῦ Θενῦ θαηέζηξεςε ηό ἔξγν ηνπ. Ὅηαλ, ινηπόλ, 

ζπλαληᾶηε ηόλ ὁπνηνλδήπνηε ἄλζξσπν θαί ζέιεηε λά θαηαιάβεηε ἄλ εἶλαη 

αἱξεηηθόο ἤ ξζόδνμνο ξσηήζαηέ ηνλ ἄλ ηηκᾶ ηήλ Παλαγία καο ὡο 

Θενηόθνλ.  

Ἡ Κπξία Θενηόθνο εἶλαη ηό πξῶην ἀλζξώπηλν πξόζσπν πνύ ἐπέηπρε 

ηήλ Θέσζε. Σηό ἔξγν δέ ηῆο δηθῆο καο ζσηεξίαο δηεδξακάηηζε ὄρη ἁπιῶο 

βαζηθό ιόγν, ἀιιά ἀλαγθαῖν θαί ἀλαληηθαηάζηαην. άλ ἡ Παλαγία δέλ εἶρε 

πξνζθέξεη  κέ ηήλ ὑπαθνή Τεο, ηήλ ιεπζεξία Τεο ζηόλ Θεό, ἄλ δέλ εἶρε πεῖ 

ηό «λ α ί» ζηόλ Θεό, δέλ ζά κπνξνῦζε λά ζαξθσζεῖ ὁ Θεόο. Δηόηη ὁ Θεόο 

πνύ ἔδσζε ηήλ ἐιεπζεξία ζηόλ ἄλζξσπν δέλ ζά κπνξνῦζε λά ηήλ 

παξαβηάζεη. Δέλ ζά κπνξνῦζε λά ζαξθσζεῖ ἐάλ δέλ εὑξίζθεην κηά ηέηνηα 

ἁγλή, παλαγία, ἀθειίδσηε ςπρή ζάλ ηήλ Θενηόθν, ἡ ὁπνία ζά πξόζθεξε 

ὁινθιεξσηηθά ηήλ ἐιεπζεξία Τεο, ηήλ ζέιεζή Τεο, ηόλ ἑαπηό Τεο ὅιν ζηόλ 

Θεό, ὥζηε  λά Τόλ ἑιθύζεη πξόο ηόλ ἑαπηό Τεο θαί πξόο ἐκᾶο.  

θείινπκε πνιιά ζηήλ Παλαγία καο. Γη’αὐηό θαί ἡ θθιεζία καο ηηκᾶ 

θαί εὐιαβεῖηαη ηόζν πνιύ ηήλ Θενηόθν. Οἱ Παηέξεο ηῆο θθιεζίαο καο ηήλ 

ὀλνκάδνπλ ὡο «Θεόλ κεηά ηόλ Θεόλ» θαί ὁ Ἅγηνο Γξεγόξηνο ὁ Θενιόγνο 

κᾶο ιέγεη ὅηη ἡ Παλαγία «ἔρεη ηά δεπηεξεῖα ηῆο Ἁγίαο Σξηάδνο». Ἡ 

Παλαγία καο εἶλαη ηό κεζόξηνλ, ηό ζύλνξν, κεηαμύ ηνῦ θηηζηνῦ θόζκνπ θαί 

ηνῦ ἀθηίζηνπ Θενῦ. Ἡ ζάξθσζε ηνῦ Λόγνπ θαί ἡ ζέσζε ηνῦ ἀλζξώπνπ 

εἶλαη ηό κέγα κπζηήξην ηῆο Πίζηεσο θαί ηῆο Θενινγίαο καο, εἰο ηό ὁπνῖν ἡ 

Παλαγία καο ἔρεη ἀλαληηθαηάζηαηε ζέζε. πεηδή ὁ Θεόο ἔγηλε ἄλζξσπνο 

δηά ηῆο Θενηόθνπ εἰθνλίδνπκε ηήλ Θενηόθν ζηήλ θόγρε ηνῦ Ἱεξνῦ 

Βήκαηνο, γηά λά δείμνπκε ὅηη δη’ αὐηῆο ὁ Θεόο ἔξρεηαη ζηή γῆ καο θαί ζέ 

κᾶο ηνύο ἀλζξώπνπο. Αὐηή εἶλαη ἡ γέθπξα δηά ηῆο ὁπνίαο ὁ Θεόο θαηέβεθε 

ζηή γῆ θαί θείλε πάιη πνύ ὁδεγεῖ ηόλ ἄλζξσπν ζηόλ νὐξαλό. Γἶλαη ἡ 

ρώξα ηνῦ ἀρσξήηνπ, ἡ Πιαηπηέξα ηῶλ νὐξαλῶλ, πνύ ἐρώξεζε κέζα ηεο 

ηόλ ἀρώξεην Θεό γηά ηήλ ζσηεξία καο.   



θεῖλν πνύ ἔθεξε ζηήλ Παλαγία ηήλ ἰδηαίηεξε γη’ αὐηήλ ράξε ηνῦ 

Θενῦ ἦηαλ ὁ ἡζπραζηηθόο ηξόπνο ηῆο δσῆο Τεο. Ἡ λεζηεία Τεο, ἡ δηαξθήο 

πξνζεπρή Τεο, ἡ κειέηε ηνῦ ιόγνπ ηνῦ Θενῦ, ἡ ζησπή Τεο. Σπλεξγάζηεθε ἡ 

ἄδνιε αὐηή παηδνύια ἀπό πνιύ κηθξή κέ ηήλ ράξε ηνῦ Θενῦ. Ἡ ζέιεζή 

ηεο ἦηαλ δηαξθῶο θαηαηεζεηκέλε ζηήλ ὑπαθνή ηνῦ Θενῦ. θεῖ δέ πνύ 

θαλέξσζε ηήλ ἀπόιπηε ὑπαθνή Τεο ἦηαλ ὅηαλ θιήζεθε λά γίλεη κεηέξα 

ηνῦ Υἱνῦ Τνπ. Τό «Ἰδνύ ἡ δνύιε Κπξίνπ γέλνηηό κνη θαηά ηό ξῆκα ζνπ», 

ζπληζηᾶ ηήλ καξηπξηθή ἐπηινγή Τεο, πξνθεηκέλνπ λά κείλεη πηζηή ζηό 

ζέιεκα ηνῦ Θενῦ. Γηαηί εἶπα καξηπξηθή ὑπαθνή;  πεηδή ἐθείλε ηήλ ἐπνρή 

ηό ηίκεκα ηῆο γέλλαο, γηά κηά ἀλύπαληξε θνπέιια, ἦηαλ ὁ ζάλαηνο. 

            Ἡ ὑπαθνή Τεο κέρξη ζαλάηνπ δείρλεη ηό κέγεζνο ηῆο ἁγηόηεηόο ηεο. 

Ὑπαθνή ζεκαίλεη ηαπείλσζε θαί ηαπείλσζε εἶλαη ὁ δξόκνο ηνῦ Θενῦ. Ἡ 

ηαπείλσζή Τεο δείρλεη ηό πλεπκαηηθό ὕςνο εἰο ηό ὁπνῖνλ εὑξίζθεηαη. Γἶλαη 

ὅπσο εἴπακε «ηηκηωηέξα ηῶλ Υεξνπβείκ θαί ἐλδνμνηέξα ηῶλ 

εξαθείκ». Ὡο ἐθ ηνύηνπ ἡ Παλαγία ἔρεη κέζα Τεο θαί ηήλ κεγαιύηεξε 

ράξε, ἄξα θαί ηήλ κεγαιύηεξε ἀγάπε θαί ηήλ κεγαιύηεξε παξξεζία 

ἐλώπηνλ ηνῦ Θενῦ. Γἶλαη θνληά καο θαί θνληά ζηόλ Υἱό Τεο πεξηζζόηεξν 

ἀπό ὅινπο ηνύο Ἁγίνπο. Ὅ, ηη ινηπόλ κέ πίζηε ηῆο δεηνῦκε, κᾶο ηό δίδεη θαί 

κάιηζηα ἐθ πεξηζζνῦ. 

Ἡ ἀπνδνρή, ὅκσο, ηῆο Παλαγίαο κέ ἕλα ηέηνην ηξόπν θαί ἡ 

ἐπηζήκαλζε ηῆο ράξεο πνύ ἡ ἴδηα ἔρεη, ἀπαηηεῖ θαί ηήλ δηθή καο ζπκκεηνρή 

ζηή ράξε ηνῦ Θενῦ. Μόλν ὁ ἔρσλ ράξε Θενῦ ἀπνδέρεηαη ηήλ Παλαγία. Γη’ 

αὐηό θαί ὅπσο εἴπακε ὅινη νἱ αἱξεηηθνί πνύ ἀκθηζβεηνῦλ ηήλ ζέζε ηῆο 

θθιεζίαο ἀπέλαληη ζηήλ Παλαγία καο ἔρνπλ ζηεξεζεῖ ηήλ ράξε ηνῦ Θενῦ. 

Ἡ Παλαγία καο εἶλαη πνιύ θνληά καο. Τό ὁκνινγνῦκε δηαξθῶο ζηό 

ἀπνιπηίθην ηῆο νξηῆο Τεο: «ἐλ ηῇ Κνηκήζεη ηόλ  θόζκνλ νὐ θαηέιηπεο 

Θενηόθε» θαί ζηνύο ραηξεηηζκνύο Τεο ςάιινπκε: «ἡ ηνύο πηζηνύο 

ἀπαύζηωο ἐπηζθηάδνπζα». 

            Ἄο ἑηνηκαζζνῦκε, ινηπόλ, λά ἑνξηάζνπκε ηή κεγάιε ἑνξηή Τεο. Τήλ 

Γἴζνδό Τεο ζηήλ δόμα θαί ζηή Βαζηιεία ηνῦ Θενῦ θαί ἄο ραξνῦκε, γηαηί κᾶο 

θαλεξώλεη ηόλ δξόκν θαί ηόλ ηόπν, ηόλ ὁπνῖν ἡ ἀγάπε ηνῦ Θενῦ ἑηνίκαζε 

θαί γηά κᾶο. Τήλ Βαζηιεία θαί ηήλ Δόμα Τνπ.   

Γὐρόκελνο ἐλ ἀγάπε 

ὁ πίζθνπόο Σαο 


