
 1 

    

 

Καστοριά, 15 Αὐγούστου 2022 

 

Ἑορτή Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 

Ἡ ἀφιέρωση τῆς Κυρίας Θεοτόκου 
  

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, 

Ἑορτάζουμε σήμερα τήν ἔνδοξη Κοίμηση καί τήν εἰς οὐρανούς Μετάσταση 
τῆς Κυρίας Δεσποίνης Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας, τῆς Παναγίας 
Μητέρας τοῦ Χριστοῦ. 

Ἡ Θεοτόκος Μαρία εἶναι ἡ ἐθελόθυτη λογική προσφορά, ἡ ἔλλογη θυσία, 
τό εὐῶδες θυμίαμα, τό μόνον ἄξιο δῶρο καί ἡ τελεία καί ἀποδεκτή καί 
ὁλοκληρωτική ἀφιέρωση τοῦ ἀνθρώπου πρός τόν Θεό.  

Εἶναι αὐτή πού μέ τήν προαίρεσή της ἀφιερώθηκε πλήρως στόν Θεό. 
Ἀφιέρωσε τόν νοῦ καί τήν καρδιά της, τήν ψυχή καί τό σῶμα της, τά νοήματα 
καί τούς λόγους της, τήν ἐπιθυμία καί τήν βούλησή της, τά πάντα.  

Καί ὁ Κύριος εἶδε τό κάλλος της καί τήν ἐρωτεύθηκε, ὅπως ἀναφέρει ὁ 
ἱερός Νικόλαος Καβάσιλας. Ὁ Κύριος εἶδε τήν ἀφιέρωσή της καί τήν 
ταπείνωσή της, καί τῆς ἀνταπέδωσε τά πάντα καί τήν ἐξύψωσε πάνω ἀπό 
κάθε κτίση.  

Ἡ Παναγία ἔλαβε τά πάντα ἀπό τόν Κύριο, χωρίς νά ζητήσει τίποτε, 
πέρα ἀπό τήν ἕνωσή της μαζί Του καί πέρα ἀπό τήν σωτηρία τῶν ἀδελφῶν 
της, τῶν ἀνθρώπων: 

Ὁ Κύριος προστάτευσε προνοητικῶς τούς προγόνους της, τήν ρίζα της, 
ὥστε νά μή πάθει κάτι κακό τό ἄνθος αὐτό τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, πού θά 
ἔδινε καρπό τήν Ἐνανθρώπηση τοῦ Λόγου.   

Ἡ Παναγία εἶχε δύο ἁγίους Γονεῖς, τόν Ἰωακείμ καί τήν Ἄννα. 

Ἔλαβε φύλακα ἄγγελο, τόν Ἀρχιστράτηγο Γαβριήλ.  

Ἀπαλλάχθηκε ἀπό μικρή ἡλικία ἀπό κάθε ἐφήμερο καί μάταιο.  

Ἀξιώθηκε τῆς εἰσόδου της στά Ἅγια τῶν Ἁγίων, πού εἶναι ἡ θέωση, κατά 
τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ.  
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Ἔλαβε τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία τήν ἔτρεφε μέσα στά Ἅγια τῶν 
Ἁγίων. 

Ἀπέκτησε τό ὑγιές φυσικό θέλημα, πού στράφηκε μέ ὅλη τήν δύναμή του 
πρός τόν Δημιουργό. 

Ἄκουσε τό κατ᾽ ἐξοχήν Εὐαγγέλιο γιά τήν ἀνθρωπότητα, ἀπό τόν 
Ἀρχάγγελο Γαβιήλ, γιά τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ. 

Ἔγινε Μητέρα τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, σωματικῶς, κρατώντας Τον 
στήν κοιλία της ἐννέα μῆνες.  

Χωρίσθηκε ὁ κόσμος καί ἡ δημιουργία στά δύο, ἀπό τόν ξένο τόκο της 
καί τήν ἀπείρανδρο κυοφορία της, σέ ἐποχή πρό Χριστοῦ καί μετά Χριστόν. 

Ἔγινε ἡ τιθηνός, ἡ τροφός, ἡ διακόνισσα, ἡ παιδαγωγός, ἡ προστάτης 
τοῦ Θεοῦ πού ἔγινε ἄνθρωπος. 

Δοκίμασε τήν παιδική ἀγάπη καί στοργική παρουσία τοῦ μικροῦ Χριστοῦ. 

Συμπορεύθηκε μαζί Του, ἀκολουθώντας Τον. 

Δέχθηκε τήν ἀγάπη καί τόν σεβασμό τῶν Μαθητῶν καί τῶν Μαθητριῶν 
τοῦ Χριστοῦ. 

Παραστάθηκε στό Πάθος, τόν Σταυρό καί τήν Ταφή Του. 

Τόν εἶδε πρώτη ἀναστημένο. 

Τόν εἶδε νά ἀναλαμβάνεται στούς οὐρανούς καί νά εὐλογεῖ τούς Μαθητές 
καί τόν κόσμο. 

Ἔγινε, ἡ Θεοτόκος, μετά τήν Ἀνάληψη τοῦ Χριστοῦ, τό κέντρο τῆς 
Ἐκκλησίας. 

Δέχθηκε τήν φροντίδα τῶν Ἀποστόλων καί τῶν Ἱεραρχῶν κατά τήν 
ἐκδημία της ἀπό τόν κόσμο αὐτό.  

Ἦρθε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός νά παραλάβει τήν ψυχή της, καί ἡ ψυχή της 
πέταξε μέ ὁρμή πρός τόν Χριστό. 

Ἔλαβε τό «ζωαρχικό καί θεοδόχο σῶμα» της ἀναστημένο. 

Ἀπολαμβάνει τήν παρά τοῦ Θεοῦ αἰώνια διαμονή της· τήν μετά τῶν 
Ἀγγέλων συγχοροστασία, μᾶλλον δέ προΐσταται τοῦ χοροῦ αὐτῶν· τήν μετά 
τῶν Ἁγίων Προφητῶν, Ἀποστόλων, Ἱεραρχῶν, Πατέρων, Μαρτύρων, Ὁσίων 
συμπαρεδρία, μᾶλλον αὐτή προΐσταται τοῦ θεόλεκτου αὐτοῦ οὐρανίου 
συνεδρίου.  
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Πρεσβεύει, ἡ Παναγία, γιά κάθε προσευχόμενο ἄνθρωπο καί διανέμει τίς 
δωρεές τοῦ Θεοῦ σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους. 

Δέχεται τήν ἀφιέρωση μυριάδων ἀνθρωπίνων καρδιῶν καί τίς προσφέρει 
πρός τόν Χριστό. 

Ἡ ἁγία μορφή της εἰκονίζεται σέ μυριάδες ἱερές εἰκόνες καί ἀκούει τίς 
προσευχές ὅλου τοῦ κόσμου. 

Ἀνεγείρονται πρός τιμήν της ἀναρίθμητοι Ναοί, ὅπου τελοῦνται τά θεῖα 
Μυστήρια καί ἁγιάζεται ὁ λαός.   

Ἐμπνέει καί εὐλογεῖ μάρτυρες, ὁσίους, ποιμένες, ἄρχοντες καί λαούς.  

Ἔλαβε τό πλήρωμα τῆς Χάριτος. 

Ἔδωσε τά πάντα στόν Χριστό καί ἔλαβε τά πάντα ἀπό τόν Δημιουργό 
τῶν ἁπάντων.  

Ἡ Παναγία δέν συμμορφώθηκε ἁπλῶς μέ κάποια ξερή διάταξη νόμου, 
δέν ἀμφιταλαντεύθηκε, δέν διαπραγματεύθηκε τά χαρίσματά της, δέν 
ἀπαίτησε δικαιώματα καί ἀντιμισθίες. Δέν ἔδωσε οὔτε ἕνα ἀπό τά 
τρισεκατομμύρια κύτταρά της στήν ματαιότητα, οὔτε καί κράτησε ἕνα ἀπό 
αὐτά φίλαυτα γιά τόν ἑαυτό της, ἀλλά τά χάρισε ὅλα στήν αἰωνιότητα. 

Μέ ἀταλάντευτο φρόνημα, μέ καθαρή ἀγάπη, μέ ὑψοποιό ταπείνωση, μέ 
ὑγιέστατο φυσικό θέλημα, στράφηκε δυναμικά στόν Δημιουργό, ἀφιερώθηκε 
ὁλοκληρωτικά σέ Αὐτόν καί ὁ Χριστός τήν γέμισε μέ τό πλήρωμα τῶν δωρεῶν 
Του.  

* 

Καί ἐμεῖς, ἀδελφοί μου, ἀντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα καί 
σκυθρωπές καταστάσεις.  

Συγχρόνως, ὡς ἀσύνετοι ξεχνοῦμε ὅτι ἔχουμε καί πολλά χαρίσματα καί 
ἄπειρες δωρεές. 

Πέρα ἀπό τά ἄπειρα φυσικά δῶρα τοῦ Θεοῦ, ἔχουμε, ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί, 
τήν Κυρία Θεοτόκο, τίς ἅγιες εἰκόνες της, τίς ζωηρές πρεσβεῖες της, τήν 
ἐπίκληση τοῦ ὀνόματός της, τήν ἐπίκληση τοῦ ὀνόματος τοῦ Υἱοῦ καί Θεοῦ 
της καί Θεοῦ μας, τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.  

Μή ἀφήνουμε τόν ἑαυτό μας χωρίς ἔμπνευση, χωρίς ἀγάπη, χωρίς 
προσευχή. 
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Μή ἀφήνουμε τά ἀθεράπευτα πάθη μας καί τούς ἀχαλίνωτους λογισμούς 
μας νά μᾶς πνίγουν τήν ψυχή καί τό σῶμα. 

Μή ἀφήνουμε τίς μικρότητες νά μᾶς κλέβουν τήν χαρά καί τήν ζωή. 

Μή ἀφήνουμε τήν ματαιότητα νά μᾶς κρύβει τήν αἰωνιότητα.  

Μή ἀφήνουμε τά μή ὄντα νά μᾶς ἐμποδίζουν ἀπό τήν ἕνωσή μας μέ τόν 
ὄντως Ὄντα Θεόν. 

Ἄς μιμηθοῦμε τήν Παναγία στήν ἀφιέρωσή της. Ὅσα περισσότερα 
ἀφιερώσουμε στήν Παναγία καί τόν Χριστό, τόση περισσότερη Χάρη θά 
λάβουμε, καί σέ αὐτή τήν ζωή καί τήν αἰωνιότητα.  

Κυρία Θεοτόκε, πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν, καί δῶσε τήν δύναμη νά σέ 
ἀκολουθοῦμε, γιά νά χαρεῖ ὁ ἄγγελός μας, νά χαρεῖτε ἐσεῖς, Κυρία Θεοτόκε, 
νά χαρεῖ ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, πού θέλημά Του εἶναι ἡ ἐλευθερία, ἡ 
ἀγάπη, ὁ ἁγιασμός μας. 

Μέ πατρικές εὐχές 

Ὁ Μητροπολίτης  

† Ὁ Καστορίας Καλλίνικος 

 


