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Η ΕΥΛΑΛΗ ΣΙΩΠΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ.

«Ρητορεύουσα ου σθένει γλῶσσα Δέσποινα ὑμνολογεῖσαι σε..»
αυτές τις μέρες της Μεγάλης Σεσσαρακοστής, η Εκκλησία έχει
αφιερώσει μία ξεχωριστή υμνολογία για το πρόσωπο εκείνο που
υπήρξε πολύτιμο σκεύος εκλογής για την ενσάρκωση του Θεού
Λόγου, την Βασίλισσα του κόσμου και των καρδιών μας, την
Παναγία.( την ακολουθία των Χαιρετισμών και του Ακαθίστου
ύμνου, ο ιερός υμνογράφος δεν κοσμίζει απλώς την Παναγία με
γλαφυρά επίθετα ,αλλά δογματίζει παράλληλα ,καθώς αποδίδει
όλο το ασύλληπτο μυστήριο της σύλληψης του Ιησού και το
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μεγαλείο της Θείας Οικονομίας για τη σωτηρία του ανθρώπου)
Όλο το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου ενσαρκώθηκε χάρη
στην ανενδοίαστη προσφορά της Παναγίας, που γι’ αυτό το λόγο
κατέχει στην Εκκλησιαστική λατρεία τα δευτερεία της Αγίας
Σριάδος. Αν προσπαθήσει κανείς να μεταφερθεί νοητά στη
στιγμή που ο Αρχάγγελος Γαβριήλ ανακοινώνει στην Παναγία ότι
θα γίνει μητέρα του Αχώρητου, δε νιώθει απλά δέος αλλά εστιάζει
και στο ήθος της Παναγίας. Η μικρή κόρη ,καθαρή στο σώμα και
στο νου, μεγαλώμενη από μικρή στο άδυτο του ναού στο οποίο η
παράδοση μας λέει ότι τρεφόταν με ουράνια τροφή, δέχεται
ανεπιφύλακτα

την

είδηση

και

από

τη

στιγμή

αυτή

αρχίζει υπομονετικά την αποστολή της και την πορεία της μέχρι
την κοίμησή της. Κανένα άλλο πρόσωπο δεν μας διδάσκει τη χρυσή
αξία της υπομονής όσο η Παναγία. Ξαφνικά βρέθηκε να κυοφορεί,
δεν ήξερε τι να απολογηθεί, σίγουρα θα αισθάνθηκε αμήχανα
στην παρουσία του Ιωσήφ, βρέθηκε κυνηγημένη μέχρι να κρατήσει
στην αγκαλιά της το Θείο βρέφος. Ήξερε όμως να περιμένει, να μη
διαμαρτύρεται ,να αφήσει τον Θεό να δώσει την απάντηση του.
Πόσο μεγαλείο ψυχής και πόση δύναμη! Πουθενά δεν την ακούμε
να αντιδρά, να ξεσπά, να γογγύζει, ακριβώς γιατί η υπομονή της
στηρίζεται στη ακλόνητη πίστη. Χάρη σ’αυτή παρακολουθεί
διακριτικά την πορεία του Τιού της, αν και ξέρει ότι θα έρθει η
στιγμή που την καρδιά της θα την διαπεράσει ρομφαία του
σπαραγμού, όπως προφητικά είχε ειπωθεί. την ταινία του Μελ
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Γκίπσον «Σα Πάθη του Χριστού» σε μία κορυφαία σκηνή ο Ιησούς
ξαφνικά υψώνει το βλέμμα στην οροφή της αίθουσας που τον
βασανίζουν, γιατί αυτή τη στιγμή επικοινωνεί νοητά με τη μητέρα
του. Εκείνη πάλι ακουμπά την καρδιά της στο δάπεδο στο σημείο
ακριβώς που βρίσκεται ο Τιός της.Κανείς δεν μπορεί να βοηθήσει
τον άλλον για την ώρα ,παρά μόνο και πάλι με την υπομονή και
την προσμονή της στιγμής της Ανάστασης. Αλλά και στην
μαρτυρική πορεία στο Γολγοθά, και κάτω από το ταυρό η
Παναγία δεν καταριέται, δε γογγύζει και εξακολουθεί να
προσμένει. Ο Θεός δε διευκόλυνε το δρόμο και τη ζωή της
Παναγίας. Σης έστειλε μία είδηση και την άφησε να περιμένει και
να υπομένει. Και εκείνη όμως δε ζητούσε αποδείξεις της βοήθειας
του και της παρουσίας του. Σον είχε μέσα της με την ακλόνητη
πίστη της, γι’αυτό και της αποκαλύφθηκε. Γιατί ο Θεός δεν
ανακαλύπτεται με απαιτήσεις και συμβιβασμούς ,αποκαλύπτεται
ξαφνικά και μυστηριακά στον καθένα που ξέρει να περιμένει και
να υποτάσσεται τυφλά στο Θέλημα του. τις δύσκολες μέρες που
όλοι βιώνουμε ,η ζωή και η στάση της Παναγίας ας γίνει καταφυγή
και βίωμα ,αφορμή για ανασυγκρότηση και αυτοκριτική, ελπίδα
και προσμονή της κατάλληλης στιγμής που ο Θεός θα μιλήσει για
μας. Εμείς με χαρμολύπη ας βιώσουμε την πορεία προς τον
Γολγοθά, εστιάζοντας όχι στις δυσκολίες αλλά στη θετική
αντιμετώπισή τους. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς θλίψεις, δεν υπάρχει
ζωή χωρίς χαρά και Ανάσταση. Αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε
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,είναι μάταιη η πίστη μας ,όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος. Αν
αντιληφθούμε τι σημαίνει νίκη του Θανάτου, τότε όλα θα πρέπει
να ωχριούν και μόνο η υπομονή και η ελπιδοφόρα προσμονή θα
πρέπει να μας κυριεύσουν,όπως σοφά μας διδάσκει η πιο
μεγαλειώδης και η πιο ταπεινή Βασίλισσα, η Παναγία μας!
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Πότε η υπομονή είναι τέλεια (Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος)

H υπομονι ςασ πρζπει να είναι τζλεια και να κρατιςει ωσ το τζλοσ. Και πότε
είναι τζλεια θ υπομονι;
Όταν ςθκϊνει κανείσ τισ δοκιμαςίεσ όχι μόνο καρτερικά, αγόγγυςτα, αλλά και
με χαρά, ευγνωμονϊντασ το Θεό για ό,τι παραχωρεί, όςο βαρφ κι αν είναι, όπωσ
κα Τον ευγνωμονοφςε για μια μεγάλθ ευεργεςία. Πιςτζψτε ακράδαντα -γιατί
αυτι είναι θ αλικεια- πωσ, υπομζνοντασ τθν άδικθ κατθγορία, αξιϊνεςτε να
ςυμπεριλθφκείτε ςτθ χορεία των μαρτφρων. Δεν πρζπει να χαίρεςτε γι’ αυτό;
Απεναντίασ, αφινοντασ τθν καρδιά ςασ να κυριεφεται από τθ λφπθ και το
παράπονο, εκμθδενίηετε τθν άξια και τθν ωφζλεια του κείου δϊρου…
Όλοι οι άνκρωποι κα κρικοφν από τον Κφριο ςτθ δευτζρα παρουςία Του. Οι
δίκαιοι, όμωσ, κα παραςτακοφν ςτο κεϊκό Κριτιριο με αγαλλίαςθ ανζκφραςτθ,
κακϊσ κα οδθγθκοφν ςτθν αγκαλιά του Θεοφ και ςτθν αιϊνια χαρά. «Είςελκε εισ
τθν χαράν του Κυρίου ςου» (Ματκ. 25:21), κ’ ακοφςει τότε κάκε γνιςιοσ δοφλοσ
του Χριςτοφ, όποιοσ δθλαδι ζχει πίςτθ ορκι και ηωι κεάρεςτθ. Πίςτθ και ηωι,
βλζπετε, είναι οι δφο απαραίτθτεσ προφποκζςεισ τθσ ςωτθρίασ. Όπωσ είπε ο
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ίδιοσ ο Ιθςοφσ, «ου πασ ο λζγων μοι, Κφριε, Κφριε, ειςελεφςεται εισ τθν
βαςιλείαν των ουρανϊν, αλλ’ ο ποιϊν το κζλθμα του πατρόσ μου του εν
ουρανοίσ» (Ματκ. 7:21).
«Υπομονισ ζχετε χρείαν» (Εβρ. 10:36). Η ςοφι ςυμβουλι δεν είναι δικι μου,
αλλά του αποςτόλου Παφλου. Να υπομείνετε, λοιπόν. Με τθν υπομονι
κερδίηεται θ ςωτθρία τθσ ψυχισ, ι μάλλον αγοράηεται ςαν ακριβό εμπόρευμα.
Υπομονι! Υπομονι και γενναιοψυχία! Πιςτζψτε πωσ όλα από το Θεό
προζρχονται και όλα για το καλό ςασ παραχωροφνται, ζςτω κι αν δεν μπορείτε
να το δείτε κακαρά. Άλλωςτε, θ πίςτθ χρειάηεται ς’ εκείνα που δεν βλζπουμε και
δεν καταλαβαίνουμε. Τα ορατά και κατανοθτά δεν απαιτοφν πίςτθ. Γιϋ αυτό λζει
ο απόςτολοσ: «Ζςτι πίςτισ… πραγμάτων ζλεγχοσ ου βλεπομζνων» (Εβρ, 11:1).
Ο Κφριοσ ασ ςασ ελειςει και ασ ςασ ανακουφίςει, όπωσ Εκείνοσ ξζρει, με τισ
πρεςβείεσ τθσ πολυεφςπλαχνθσ Παναγίασ Μθτζρασ Του και του ακοίμθτου
φφλακα αγγζλου ςασ. Να ςκζφτεςτε όςουσ υποφζρουν, όςουσ καταδιϊκονται,
όςουσ βαςανίηονται, όςουσ καταπιζηονται… και να παίρνετε κουράγιο από τθν
υπομονι τουσ.
Η υπζρβαςθ τθσ δυςκολίασ τί ςθμαίνει; Ότι υπομζνετε. Υπομζνοντασ, φυςικά,
πονάτε. Αλλά δεν γίνεται αλλιϊσ.
Είςτε, είναι αλικεια, πολφ ευαίςκθτθ και πλθγϊνεςτε βακιά από τθν τραγικι
κατάςταςθ που αντιμετωπίηετε. Βζβαια, για τθν ψυχοςφνκεςι ςασ δεν ζχετε
καμιά ευκφνθ. Ευκφνθ, όμωσ, ζχετε για τθν πικανι υποταγι ςασ ςε εμπακι
αιςκιματα. Αν οργίηεςτε, μαλϊνετε, κατθγορείτε, βαρυγγωμάτε, τότε
αμαρτάνετε ενϊπιον του Θεοφ. Αν μονάχα πονάτε, αλλά υπομζνετε δίχωσ
γογγυςμό, δεν αμαρτάνετε.
Πάνω απ’ όλα αςκθκείτε ςτθν αγάπθ. Το αίςκθμα τθσ αγάπθσ ασ κυριαρχεί
ςτθν καρδιά ςασ. Τα ζργα τθσ αγάπθσ ασ κυριαρχοφν ςτθ ηωι ςασ. Αγάπθ να
νιϊκετε για όλουσ και να δείχνετε ςε όλουσ, ακόμα κι εκείνουσ που ςασ
πικραίνουν.
Να λζτε: Δόξα τω Θεω για όλα! Δόξα τω Θεϊ, που μου ςτζλνει κάτι για να
υπομζνω! Δόξα τω Θεϊ, που μου δίνει μια ακόμα ευκαιρία για να μπω ςτθ βαςιλεία Του, τθ βαςιλεία που ανικει ς’ όςουσ υπομείνουν ωσ το τζλοσ: «Ο
υπομείνασ εισ τζλοσ, οφτοσ ςωκιςεται» (Ματκ, 24:13). Εμείσ βάηουμε τθν
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υπομονι. Και ο Θεόσ τθ ςωτθρία.
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ΚΑΙ ΣΩ ΘΕΩ ΔΟΞΑ
Ευχαριστούμε θερμά τον εβασμιωτατο Ποιμενάρχη μας
κ.κ. Δανιήλ,
που από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε και στήριξε την
έκδοση του Ψηφιακού Περιοδικού της Ενορίας μας.
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