Η κοίμηση της Θεοτόκοσ – Ένας θάνατος θρίαμβος
Δνξηή κεγάιε θαη παλήγπξηο ιακπξά ε ενξηή ηεο Κνηκήζεσο ηε Θενηόθνπ.
Τε γηνξηάδεη κε πνιιή ραξά ν Οξζόδνμνο θόζκνο ζ’ όιε ηελ νηθνπκέλε.
Τξέρνπκε νη πηζηνί ζηνπο Νανύο καο, κάιηζηα ζ’ απηνύο πνπ είλαη αθηεξσκέλε
ζηελ Κνίκεζε ηεο Θενηόθνπ, ηξέρνπκε κε αγαιιίαζε θαη επθξνζύλε λα
ςάινπκε ηνπο ζαπκάζηνπο ύκλνπο ηεο ενξηήο θαη λα γηνξηάζνπκε κε ραξά ηε
κεγαιύηεξε ζενκεηνξηθή ενξηή ηνπ έηνπο, ην Πάζρα ηνπ θαινθαηξηνύ.
Φαξά, ενξηή, παλεγύξη! Γηαηί όκσο; Γηαηί όιε απηή ε ιακπξόηεηα θαη ν
ελζνπζηαζκόο; Γηαηί νη ύκλνη θαη νη επρέο, ε ηόζε ραξά ζηα πξόζσπα θαη ζηηο
ςπρέο;
Θάλαην έρνπκε, θαη ν ζάλαηνο πάληνηε ήηαλ ζιηβεξό γεγνλόο. Από ηόηε
όκσο πνπ γεύζεθε ηνλ ζάλαηνο ν Υηόο ηνπ Θενύ, ν Κύξηνο Ιεζνύο Φξηζηόο, θαη
αλέζηε εθ λεθξώλ, θαηήξγεζε ηνλ ζάλαην γηα όιν ην αλζξώπηλν γέλνο. Όζνη
πηζηεύνπλ ζηνλ ζηαπξσζέληα θαη αλαζηάληα Κύξην δελ θνβνύληαη πιένλ ηνλ
ζάλαην, δηόηη γλσξίδνπλ όηη απηόο είλαη έλα πέξαζκα από ηα επίγεηα ζηα
νπξάληα, από ηα πξόζθαηξα ζηα αηώληα, από ηα ιππεξά ζηα επράξηζηα, ζηα
καθάξηα θαη δνμαζκέλα.
Ο ζάλαηνο ηνπ πηζηνύ δελ είλαη κόλν γεγνλόο πνπ πξνθαιεί ηνλ πόλν θαη ηα
δάθξπα. Δίλαη γεγνλόο πνπ πξνθαιεί πην πνιύ ηε ραξά. Πνιύ πεξηζζόηεξν ν
ζάλαηνο ησλ αγίσλ είλαη ε εκέξα ηεο ιπηξώζεώο ηνπο από ηα ζιηβεξά ηεο
επηγείνπ δσήο θαη ηεο ζξηακβεπηηθήο εηζόδνπ ηνπο ζηνλ άθζαξην θαη παλέλδνμν
θόζκν ηνπ νπξαλνύ, ζηα καθάξηα δσή ηεο Βαζηιείαο ηνπ Θενύ. Γη’ απηό ηνπο
αγίνπο ηνπο γηνξηάδνπκε ζηελ εκέξα ηεο Κνηκήζεώο ηνπο.
Αιι’ αλ απηά ηζρύνπλ γηα θάζε πηζηό θαη πην πνιύ γηα ηνπο αγίνπο καο, ηη
πξέπεη λα ηζρύεη γηα ηελ «Κεραξηησκέλε», ηε ζηνιηζκέλε κε εμαηξεηηθέο ράξηηεο
από ηνλ Θεό γπλαίθα, πνπ έθεξε ζηνλ θόζκν ηνλ ληθεηή ηνπ ζαλάηνπ, γηα εθείλε
πνπ ν νπξαλόο ηελ αλαγλώξηζε σο «επινγεκέλελ ελ γπλαημί», επινγεκέλε από
ηνλ Θεό όζν θακηά άιιε γπλαίθα, γη’ απηήλ πνπ αμηώζεθε λα γίλεη ε Μεηέξα
ηνπ Θενύ;
Ο ζάλαηνο ηεο ππεξεπινγεκέλεο Μεηέξαο ηνπ Θενύ είλαη έλαο ζξίακβνο, ε
θνίκεζή ηεο ε πην κεγάιε γηνξηή.
«Η ησλ νπξαλώλ πςεινηέξα ππάξρνπζα, θαη ησλ Φεξνπβίκ ελδνμνηέξα, θαη
πάζεο θηίζεσο ηηκησηέξα», απηή πνπ είλαη πην ςειά από ηνπο νπξαλνύο, θαη
έρεη δόμα κεγαιύηεξε από ηε δόμα ησλ ρεξνπβηθώλ δπλάκεσλ, απηή πνπ είλαη
πην ηηκεκέλε απ’ όιε ηε δεκηνπξγία ηνπ Θενύ, πνπ ιόγσ ηεο ππεξζαύκαζηεο
θαζαξόηεηάο ηεο δέρζεθε κέζα ηεο ηνλ αΐδην Θεό, «ελ ηαηο ηνπ Υηνύ ρεξζί
ζήκεξνλ ηελ παλαγίαλ παξαηίζεηαη ςπρήλ, θαη ζπλ απηή πιεξνύληαη ηα
ζύκπλαηα ραξάο», ςάιιεη ζξηακβεπηηθά ν ηεξόο πκλνγξάθνο. Τελ παλαγία, ηελ
παλάκσκε, ηελ ειεύζεξε από θάζε θειίδα θαθνύ ςπρή ηεο ηελ παξαδίδεη ζηα

άγηα θαη άρξαληα ρέξηα ηνπ Θενύ θαη Θενύ ηεο, ραίξεη, ραίξεη κεγάιε ραξά ε
ίδηα πνπ βξίζθεηαη ζηνπο θόζκνπο ηνπ νπξαλνύ, δέρεηαη ηα αηώληα βξαβεία ηεο
απαξάκηιιεο αξεηήο ηεο θαη ηελ ακνηβή ηεο ηαπεηλήο ππαθνήο ηεο θαη
απνιακβάλεη θαη αληαλαθιά ηελ απεξίγξαπηε δόμα ηνπ Υηνύ ηεο. Μαδί ηεο
γεκίδνπλ από αλεθιάιεηε ραξά ηα ζύκπαληα, όινο ν θόζκνο ηνπ νπξαλνύ θαη
ηεο γεο ζπκκεηέρεη ζηα ραξά ηεο.
Φαίξνπλ νη άγγεινη ηνπ νπξαλνύ θαη δνμάδνπλ ηελ Κνίκεζή ηεο «Δμνπζίαη,
Θξόλνη, Αξραί, Κπξηόηεηεο, Γπλάκεηο θαη Φεξνπβίκ θαη ηα θξηθηά Σεξαθίκ». Ο
Κύξηνο καο δηαβεβαίσζε όηη κεγάιε ραξά έρνπλ νη άγγεινη ηνπ νπξαλνύ όηαλ
έλαο ακαξησιόο άλζξσπνο κεηαλνεί θαη επίζεο όηη άγγεινη ζπλνδεύνπλ απηνύο
πνπ πνξεύνληαη πξνο ηε δσή ηεο αησληόηεηαο. Πόζε επνκέλσο ραξά έρνπλ, πώο
παλεγπξίδνπλ θαη πώο ππνδέρνληαη ζηνπο νιόθσηνπο θόζκνπο ηνπ νπξαλνύ
απηήλ πνπ έγηλε ε Μεηέξα ηνπ Λπηξσηή όινπ ηνπ θόζκνπ! Οη άγγεινη πνπ
δηαθνλνύλ πξόζπκα ηε κεγάιε ππόζεζε ηεο ζσηεξίαο καο θαη ραίξνληαη πνιύ
γηα ηε ζσηεξία καο, πόζν πεξηζζόηεξν ραίξνπλ θαη ηηκνύλ απηήλ πνπ δηαθόλεζε
θαηά κνλαδηθό ηξόπν ηε ζσηεξία ηνπ θόζκνπ, πνπ ππήξμε ε Μεηέξα ηνπ
Σσηήξνο ηνπ θόζκνπ!
Αγάιινληαη όκσο θαη νη «γεγελείο», νη άλζξσπνη, νη θάηνηθνη ηεο γεο
ραηξόκαζηε καδί κε ηνπο αγγέινπο, θαζώο κε ηεξό δένο βιέπνπκε ζήκεξα «εθ
δσήο εηο δσήλ κεζηζηακέλελ ηελ ηεθνύζαλ ηνλ αξρεγόλ ηεο δσήο», απηήλ πνπ
γέλλεζε ηνλ αξρεγό ηεο δσήο λα θεύγεη από ηελ πξόζθαηξε δσή ηεο γεο θαη λα
εηζέξρεηαη ζηελ αηώληα δσή ηεο νπξαλίνπ Βαζηιείαο. Δίλαη δίθαην θαη πξέπνλ λα
απνιαύζεη ηώξα ηελ νπξάληα ηηκή πνπ ηεο αμίδεη, λα έρεη ηε κεγαιύηεξε δόμα
απ’ όινπο ηνπο αλζξώπνπο, λα είλαη αλσηέξα απ’ όινπο ηνπο αγγέινπο,
βαζίιηζζα ησλ νπξαλώλ. Όια απηά καο δίλνπλ ραξά, δηόηη ε Μεηέξα ηνπ Θενύ
είλαη ό,ηη επγελέζηεξν θαη αλώηεξν είρε λα πξνζθέξεη ν θόζκνο ησλ αλζξώπσλ
ζηνλ Θεό. Καη ν Θεόο ηώξα ηελ ηηκά κε αζύγθξηηε νπξάληα δόμα· θαη απηή ε
δόμα αληαλαθιά ζ’ όινπο καο θαη είλαη απηό αθνξκή ραξά γηα όινπο καο.
«Αγάιινληαη γεγελείο επί ηε ζεία ζνπ δόμε θνζκνύκελνη».
Φαηξόκαζηε νη πηζηνί, δηόηη ε Μεηέξα ηνπ Θενύ είλαη Μεηέξα όισλ καο θαη
γη’ απηό κε ηελ Κνίκεζή ηεο δελ εγθαηαιείπεη ηνλ θόζκν, αιιά πνιύ
πεξηζζόηεξν ηώξα, κε ηελ παξξεζία πνπ έρεη, πξεζβεύεη ζηνλ Υηό ηεο γηα καο
θαη κε ηηο πξεζβείεο ηεο ζθεπάδεη όινπο ηνπο πηζηνύο «ιπηξνπκέλε εθ ζαλάηνπ
ηαο ςπράο εκώλ».
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