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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Ποὸπ
Τὸμ Ἱεοὸμ Κλῆοξμ καὶ ςὸμ ερεβῆ Λαὸμ
ςῆπ καθ’ ἡμᾶπ θεξρώρςξσ Μηςοξπόλεχπ
Ἀγαπηςξί ρσμεξοςαρςέπ Ἀδελτξί καί Παςέοεπ
Ὅλξ ςό υοόμξ, μέ ἑξοςέπ καί παμηγύοειπ ςιμξῦμε ξἱ οθόδξνξι υοιρςιαμξί ςό
Πάμρεπςξ καί παμρεβάρμιξ Ποόρχπξ ςῆπ Ὑπεοαγίαπ Θεξςόκξσ. Ὄυι μόμξ μέ ςίπ λεγόμεμεπ
θεξμηςξοικέπ ἑξοςέπ, ςίπ ἀτιεοχμέμεπ ἀπξκλειρςικά ρςήμ Παμαγία, ἀλλά ρυεδόμ ρέ κάθε
λαςοεσςική ρύμανή μαπ ρςό Ναό ἀματεοόμαρςε μέ ελάβεια ρςήμ ἁγία Μξοτή ςηπ. Εἴςε ρέ
ἑξοςέπ ςξῦ Χοιρςξῦ μαπ, εἴςε ρέ ἑξοςέπ ςῶμ Ἁγίχμ μαπ, εἴςε καί ρέ διάτξοεπ πεοιρςάρειπ ςῆπ
ζχῆπ μαπ. Παοαδείγμαςξπ υάοιμ ρςήμ Ἀκξλξσθία ςξῦ Γάμξσ ἤ ςῆπ Κηδείαπ.
Αςό ςό γεγξμόπ, δηλαδή ρυεδόμ ὅλξ ςό λειςξσογικό ἔςξπ ἡ κκληρία ρςή λαςοεσςική
ςηπ δοαρςηοιόςηςα μά ἀρυξλεῖςαι ςόρξ ἐπίμξμα, ςόρξ ρσυμά, μέ ςό Ποόρχπξ ςῆπ Παμαγίαπ,
δέμ εἶμαι ςσυαῖξ, ξὔςε τσρικά ἄμεσ ρημαρίαπ. Γιά κάπξιξ ρξβαοό πξιμαμςικό, παιδαγχγικό
ρκξπό, ξἱ Ἅγιξι Παςέοεπ, «ξἱ ςά πάμςα καλῶπ διαςανάμεμξι», ἀδιάκξπα μιλξῦμ γιά ςήμ
Ὑπεοαγία Θεξςόκξ. Ἔςρι,- ἄπ διεσκοιμίρχμε ἀκόμη πεοιρρόςεοξ -, ξἱ οθόδξνξι υοιρςιαμξί
γιά ςήμ Παμαγία ἀκξῦμ μά φάλλχμςαι ὕμμξι καί ςοξπάοια καί ςά Χοιρςξύγεμμα καί ςό
Πάρυα καί ὅςαμ ςιμξῦμ ςήμ μμήμη, παοαδείγμαςξπ υάοιμ, ςξῦ Ἁγίξσ Γεχογίξσ ἤ ςξῦ Ἁγίξσ
Δημηςοίξσ καί κάθε Ἁγίξσ. Ἤ ὅςαμ παμςοεύχμςαι ἡ ὅςαμ κηδεύξσμ γμχρςξύπ καί τίλξσπ.

Ἀλλά καί ἐμεῖπ ρςίπ κξρμικέπ μαπ πξθέρειπ, ὅςαμ ρέ κάςι ἐπιμέμχμε καί ἑρςιάζχμε ςήμ
ποξρξυή καί ςό ἐμδιατέοξμ μαπ, κάπξσ ρξβαοά δέμ ἀπξβλέπξμε; Γιά παοάδειγμα ὁ δάρκαλξπ
ρςό ρυξλεῖξ, ἐάμ ἐπιμέμη ρέ ἕμα μάθημα καί ςό ἐπαμαλαμβάμει, ςό κάμει διόςι πιρςεύει, ὅςι
ἐάμ μάθξσμ καλά αςό ξἱ μαθηςέπ ςξσ, θά μπξοέρξσμ μά μάθξσμ μέ ευέοεια καί ςά
πόλξιπα.
 ρξβαοόπ, λξιπόμ, λόγξπ εἶμαι, ὅςι ποέπει, εἶμαι πμεσμαςική ἀμάγκη, ξἱ υοιρςιαμξί
πξλύ καλά μά ἐμπεδώρξσμ, μά ρςεοεώρξσμ, ρςό πμεῦμα ςξσπ ὅ,ςι ρυεςίζεςαι μέ ςήμ Παμαγία
Μηςέοα ςξῦ Θεξῦ. Δέμ ἀοκεῖ ἡ ρατήπ ὁμξλξγία μαπ ρςό Σύμβξλξ ςῆπ πίρςεχπ, ὅςαμ
διακηούρρχμε μέ ὅλξσπ ςξσπ υοιρςιαμξύπ, ὅλχμ ςῶμ αἰώμχμ, ςήμ πίρςη μαπ ρςόμ Ἰηρξῦ
Χοιρςό λέγξμςαπ «ςόμ δι’ ἡμᾶπ ςξύπ ἀμθοώπξσπ καί διά ςήμ ἡμεςέοαμ ρχςηοίαμ καςελθόμςα
ἐκ ςῶμ ξὐοαμῶμ καί ραοκχθέμςα ἐκ Πμεύμαςξπ Ἁγίξσ καί Μαοίαπ ςῆπ Παοθέμξσ καί
ἐμαμθοχπήραμςα».
Ἡ μξμαδική αςή θοηρκεσςική πίρςη ρςήμ μαμθοώπιρη ςξῦ Υἱξῦ ςξῦ Θεξῦ
ρςηοίζεςαι ρςό Ποόρχπξ ςῆπ Παμαγίαπ μαπ.  Μξμξγεμήπ Υἱόπ καί Λόγξπ ςξῦ Θεξῦ, ςό
Δεύςεοξ Ποόρχπξ ςῆπ Παμαγίαπ Τοιάδαπ, εδξκία ςξῦ Ἀμάουξσ Παςοόπ καί ρσμεογία ςξῦ
Ἁγίξσ Πμεύμαςξπ, γίμεςαι Ἄμθοχπξπ «γίμεςαι ράον καί ρκημώμει ἐμ ἡμῖμ» (Ἰχάμ.). Ἡ ὅπχπ
θά θεξλξγήρη ὁ Ἀπόρςξλξπ Παῦλξπ «ὅςε ἦλθε ςό πλήοχμα ςξῦ υοόμξσ ἐναπέρςειλεμ ὁ Θεόπ
ςόμ Υἱόμ αςξῦ, γεμόμεμξμ ἐκ γσμαικόπ, γεμόμεμξμ πό μόμξμ..( Γαλ. 4,4).
Εἴδαςε, ἀγαπηςξί μξσ, ρέ πόρξ λίγεπ λένειπ, μέρα ρέ ἐλάυιρςεπ τοάρειπ, ξἱ ἅγιξι
Εαγγελιρςέπ καί Ἀπόρςξλξι πῶπ πεοιέκλειραμ ςόρξ φηλά, ξοαμξμήκη, πεοκόρμια,
πεοάμθοχπα μξήμαςα, ςά ὁπξῖα ποέπει μά ἀπξςελέρξσμ ρςαθεοή πίρςη ςξῦ κάθε
υοιρςιαμξῦ; Αςέπ, λξιπόμ, ξἱ φηλέπ καί πεοκόρμιεπ ἀλήθειεπ ποέπει μά ἐμςσπχθξῦμ ρςό
πμεῦμα καί ςή φσυή ςξῦ κάθε υοιρςιαμξῦ, ἄμ θέλη μά λξγίζεςαι υοιρςιαμόπ, ἄμθοχπξπ πξύ
πιρςεύει ρςό Χοιρςό. Καί εἶμαι ἀμάγκη μά γίμξσμ ξἱ ἀλήθειεπ αςέπ πίρςη μαπ ἀπαοαράλεσςη,
διόςι ὁ Χοιρςόπ δέμ εἶμαι ἁπλῶπ ἕμαπ ρξτόπ διδάρκαλξπ, ὅπχπ ςόμ θέλξσμ μεοικξί, ἤ ἁπλῶπ
ἕμαπ ἱδοσςήπ κάπξιαπ θοηρκείαπ ἐπάμχ ρςή γῆ, ἤ ἕμαπ μξμξθέςηπ.  Χοιρςόπ μαπ βέβαια εἶμαι
ὅλα αςά: καί ρξτόπ καί ἱδοσςήπ θοηρκείαπ καί μξμξθέςηπ.  πιό ρξτόπ ἀπό ςξύπ ρξτξύπ, ὁ
ἱδοσςήπ ςῆπ καλύςεοηπ καί ἁγιώςεοηπ θοηρκείαπ ἐπάμχ ρςή γῆ, ὁ ςέλειξπ μξμξθέςηπ.
Ποξπάμςχμ ὅμχπ εἶμαι ὁ Υἱόπ ςξῦ Θεξῦ, Θεόπ ἀληθιμόπ, ὁ πξῖξπ ἔγιμε ἄμθοχπξπ ἀπό ςά
ἄυοαμςα ρπλάγυμα ςῆπ Παμαγίαπ.
πειδή, λξιπόμ, ἡ ἀλήθεια αςή εἶμαι ςό βαρικώςεοξ δόγμα, ἡ κοηπίδα ςῆπ πίρςεώπ
μαπ, καί ἐπειδή ρςηοίζεςαι ρςό Ποόρχπξ ςῆπ Ὑπεοαγίαπ Θεξςόκξσ, γι’ αςό ὄυι μία, ὄυι δύξ,
ἀλλά ἄπειοεπ τξοέπ ςό υοόμξ ἐπαμαλαμβάμεςαι μέ ςά ςοξπάοια καί ςξύπ ὕμμξσπ ςξύπ
υαοιςχμέμξσπ καί παμέμξοτξσπ ποόπ ςήμ Κευαοιςχμέμη Παμαγία μαπ. Ἀκξύγξμςαπ λξιπόμ
ςξύπ ὕμμξσπ αςξύπ ὁ υοιρςιαμόπ, πξύ ἔουεςαι ρςήμ ἐκκληρία, ςξύπ ὕμμξσπ ὅπξσ πξιηςέπ

ἐμπμεσρμέμξι, ἄτθαρςξι καλλιςέυμεπ ςξῦ λόγξσ, ἀλλά καί μεγάληπ πίρςεχπ, ἐκθέςξσμ ὡοαῖα
αςή ςήμ ἀλήθεια, δέμ μπξοεῖ παοά μά ἐμπεδώρη ρςή φσυή ςξσ αςό πξύ ποέπει μά πιρςεύη
καί μά τοξμῆ ὡπ υοιρςιαμόπ.
Ἰδιαίςεοα ςό γεγξμόπ αςό, πξύ ρᾶπ ἐκθέραμε ἀμχςέοχ, ςό αἰρθαμόμαρςε ρήμεοα, πξύ
ἑξοςάζξμε ςήμ κξοσταία, ςήμ πιό μεγάλη καί λαμποή ἑξοςή ςῆπ Παμαγίαπ μαπ, ςήμ ἁγία
Κξίμηρή ςηπ. Οἱ ὕμμξι πξύ φάλλξμςαι ρήμεοα ρςή Μμήμη ςηπ, εἶμαι ἀπό ςά πιό ὡοαῖα, ςά πιό
εχδιαρςά λξσλξύδια ἀπό

ςόμ παμέμξοτξ κῆπξ ςῆπ Ὑμμξλξγίαπ μαπ. Μεγάλξι

ἐκκληριαρςικξί πξιηςέπ καί μμξγοάτξι, ὅπχπ ὁ Ἰχάμμηπ ὁ Δαμαρκημόπ, ἐπιρςοαςεύξμςαι
γιά μά ἐνσμμήρξσμ ςημ Ἔνξδξ ςῆπ Παμαγίαπ μαπ ἀπό ςήμ παοξῦρα ζχή. Μέ ἀγαλλόμεμη
καοδιά ἄπ ςξύπ ἀκξύρξσμε καί ἐμεῖπ ἄπ φάλλχμε ἔμθεξι ςόμ γμχρςό μαπ ὕμμξ, πξύ δερπόζει
μέ ςήμ ἁπλόςηςα καί ςήμ καλλιέπειά ςξσ ρςήμ ρημεοιμή μαπ ἑξοςή: «Ἐμ ςῆ γεμμήρει ςήμ
παοθεμίαμ ἐτύλαναπ, ἐμ ςή Κξιμήρει ςόμ κόρμξμ ξὐ καςέλιπεπ Θεξςόκε. Μεςέρςηπ ποόπ ςήμ
ζχήμ, Μήςηο ὑπάουξσρα ςῆπ Ζχῆπ καί ςαῖπ ποερβειαιπ ςαῖπ ραῖπ λσςοξσμέμη ἐκ θαμάςξσ ςάπ
φσυάπ ἡμῶμ». Ἀμήμ
ΕΤΗ ΠΟΛΛΑ! Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΖΙ ΣΑΣ
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