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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 

                               

«Η   ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ  ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ» 

   

Ὅλξ  ςό ἐκκληριαρςικό ἔςξπ, ἀγαπηςξί ἀδελτξί, ἰδιαίςεοα ὅμχπ ςό καλξκαίοι, καί μάλιρςα 

μέρα ρςήμ καοδιά ςξῦ καλξκαιοιξῦ, ὁ οθόδξνξπ υοιρςιαμόπ ἀπξδίδει ὁλόφσυα ςήμ ςιμή καί ςήμ 

ελάβειά ςξσ ρςό Ποόρχπξ ςῆπ Ὑπεοαγίαπ Θεξςόκξσ.  Αὔγξσρςξπ μήμαπ, ὁ «καλόπ» ὁ μήμαπ, γιά 

ςόμ ὁπξῖξμ εὔυξμςαι ξἱ σἱξί ςῶμ ἀμθοώπχμ μά ἦςαμ δσό τξοέπ ςό υοόμξ, - ςόρξ ἀγαπηςόπ καί 

πεοιπόθηςξπ μήμαπ εἶμαι! - εἶμαι ὁ μήμαπ ὁ ἀτιεοχμέμξπ ὅλξπ ρυεδόμ ρςήμ ςιμή καί ςή δόνα ςῆπ 

Παμαγίαπ. 

  Τί εςσυία γιά ςόμ οθόδξνξ υοιρςιαμό αςή ἡ ἐγκάοδια, αθόομηςη πίρςη καί ελάβεια ποόπ 

ςό Πάμρεπςξ Ποόρχπξ ςῆπ Ὑπεοαγίαπ Θεξςόκξσ! Δέμ νέοξμε ἄμ πάουη κάςι παοαπλήριξ ρέ ἄλλεπ 

θοηρκεῖεπ ρςόμ κόρμξ ρήμεοα. Ἕμα ἀμθοώπιμξ Ποόρχπξ, Μία Γσμαίκα, ἡ ὁπξία μά ἔυη ςέςξια 

κεμςοική, πεοίξπςη, κσοιαουική θέρη ρςήμ καοδιά καί ςή ζχή ςῶμ κξιμῶμ θμηςῶμ, ὅρξ ἡ Παμαγία 

μαπ! 

  Καί αςή ἡ θέρη ςῆπ Παμαγίαπ μαπ ρςή ζχή ςῶμ υοιρςιαμῶμ δέμ εἶμαι κάςι ςό πεοβξλικό καί 

ἐνεζηςημέμξ καί ἄοα ἀπόβληςξ, ὅπχπ θέληραμ μά ςό ἐμταμίρξσμ ἄλλχμ δξγμάςχμ υοιρςιαμξί, ξἱ 

ὁπξῖξι ἀπό ἐρταλμέμη ἐκςίμηρη μίληραμ  γιά  «Μαοιξλαςοεία». Αςό ςό ἐναιοεςικό γεγξμόπ εἶμαι ἡ 

ποαγμαςικόςηςα. Καί μάλιρςα ὄυι ὁλόκληοη. Τό πλῆθξπ ςῶμ υαομόρσμχμ Θεξμηςξοικῶμ ἑξοςῶμ, ξἱ 

πάμπξλλξι καί ἀμέςοηςξι ὕμμξι ποόπ ςιμήμ Τηπ, ςά θασμάρια, θεξλξγικά ἀλλά καί λσοικώςαςα 

Θεξςξκία, πξύ ρςξλίζξσμ ὅλεπ ςίπ ἑξοςέπ καί ςίπ Ἀκξλξσθίεπ ςῆπ κκληρίαπ μαπ, δέμ ἐκτοάζξσμ κάςι 



 
ςό πεοβξλικό καί ςό λαμθαρμέμξ, ἀλλά πξδηλώμξσμ ἕμα μόμξ μέοξπ ςῆπ Ἀλήθειαπ, πξύ κούβεςαι 

ρςό Παμάυοαμςξ Ποόρχπξ ςῆπ Παμαγίαπ. 

  Ναί! Ἕμα μόμξ μέοξπ. Διόςι μπξοεῖ ἄοαγε μξῦπ ἀμθοώπιμξπ, ἀπό ςξύπ πιό ποξμξμιξύυξσπ καί 

φιπεςεῖπ, μά ρςαθμίρη καί μά διαςσπώρη μέ ἀμθοώπιμα ἐγκχμιαρςικά λόγια ςό πμεσμαςικό μέγεθξπ 

καί ςήμ ἀνία καί ςό μεγαλεῖξ, πξύ κούπςεςαι ρςό Ποόρχπξ ςῆπ Ὑπεοαγίαπ Θεξςόκξσ; Δέμ εἶμαι 

καθόλξσ ἄδικξπ ἐκεῖμξπ πξύ ἐςόλμηρε μά γοάφη, ὅςι «ἰλιγγιᾶ καί πεοκόρμιξπ μξῦπ», δηλαδή 

καςαλαμβάμεςαι ἀπό ἴλιγγξ, ζαλάδα, ἀκόμη καί μξῦπ, πξύ νετεύγει ἀπό ςά κξιμά ἀμθοώπιμα μέςοα, 

ὅςαμ θελήρη μά ρκετθῆ, μά ρσλλξγιρθῆ ἐπάμχ ρςό θέμα ςῆπ Παμαγίαπ! 

  Ὄυι δέμ ἔυει ἄδικξ! Ὄυι ἄμθοχπξπ, ἀλλά ξὔςε καί ἄγγελξπ καί ἀουάγγελξπ δέμ ἔυει ςήμ 

δσμαςόςηςα μά ἐοεσμήρη ἀρταλῶπ καί μά ρσμπεοάμη ἐπιςσυῶπ γιά ςό Ποόρχπξ καί ςό Ἔογξ πξύ 

ἐπιςέλερε ρςόμ κόρμξ αςό ἡ Ὑπεοαγία Θεξςόκξπ! Ὅλα αςά ἀμήκξσμ ρςό  «ἀπ’ αἰῶμξπ ἀπόκοστξμ 

καί ἀγγέλξιπ ἄγμχρςξμ μσρςήοιξμ», ρςό «υοόμξιπ αἰχμίξιπ ρεριγημέμξμ» (Ρώμ. 14,24 ). δῶ εἶμαι 

«πάμςα ὑπέο ἔμμξιαμ, πάμςα ὑπεοέμδξνα» ὅρα ἀματέοξμςαι ρςήμ Παμαγία μαπ! 

  Τό Ἔογξ ςηπ ἐπάμχ ρςή γῆ δέμ υχοᾶ ρςή διάμξιά μαπ. Ἡ Παμαγία, ςαπειμή καςά κόρμξμ 

Κόοη ςῆπ Ναζαοές, διεδοαμάςιρε μξμαδικό οόλξ μεςανύ ςῶμ ἀμθοώπχμ. Μξμαδικό καί ἀρύλληπςξ.  

οόλξπ ςηπ αςόπ ποξτηςεύθηκε ποίμ ἀπό πξλλξύπ αἰῶμεπ καί ἀμαγγέλθηκε ἐπιρήμχπ ἀπό ςόμ 

Ἀουάγγελξ Γαβοιήλ. Ρόλξπ πεοάμθοχπξπ, ὁ ὁπξῖξπ ἐκπληοώθηκε υάοιπ ρςό Πμεῦμα ςό Ἅγιξμ καί ςή 

Δύμαμη ςξῦ Ὑφίρςξσ. Ἡ ἴδια ἡ Παμαγία διεοχςήθηκε ἔμςοξμη καί καςάπληκςη γιά ςόμ οόλξ αςό, 

πξύ ἐπιτξοςίρθηκε μά ἐπιςελέρη ἀπό ςόμ Θεό καί παοά ςήμ ἀκοάδαμςη θοηρκεσςική πίρςη ςηπ 

ἐςόλμηρε καί ἐοώςηρε ςόμ Ἄγγελξ Ποχςξρςάςη: «Πῶπ ἔρςαί μξι ςξῦςξ… Τό παοάδξνόμ ρξσ ςῆπ 

τχμῆπ δσρπαοάδεκςόμ μξσ ςῆ φσυῆ ταίμεςαι…». 

  Καί ὅμχπ αςό ἔγιμε! Καί ξἱ ποξτηςεῖεπ ξἱ ποίμ ἀπό πξλλξύπ αἰῶμεπ διακηοσγμέμεπ ἔγιμαμ 

ποαγμαςικόςηςα καί ὁ οόλξπ ςῆπ θείαπ Ποξμξίαπ, ὁ μξμαδικόπ καί ἀρύλληπςξπ, ἐκπληοώθηκε. Ἡ 

Παοθέμξπ Μαοιάμ διακόμηρε μέ ςή Χάοη ςξῦ Θεξῦ «ςό ἀπ’ αἰῶμξπ ἀπόκοστξμ καί ἀγγέλξιπ 

ἄγμχρςξμ Μσρςήοιξμ».  Καί ἐγέμμηρε ςόμ Θεάμθοχπξμ δαμείζξμςαπ ςήμ πάμαγμη Σάοκα ςηπ ςῷ 

Παμςευμήμξμι Λόγχ… 

  Μεγάλξ ςό Μσρςήοιξμ, ςό ὁπξῖξμ πεοιπλέυθηκε γύοχ ἀπό ςό Ποόρχπξ ςῆπ Ὑπεοαγίαπ 

Θεξςόκξσ! Μσρςήοιξ, ςό ὁπξῖξ εἶμαι «ἐρτοαγιρμέμξ» ρέ ὅρξσπ ἐπιυειοξῦμ μέ ςό μικοό ςξσπ ςό μσαλό 

μά ςό ἐοεσμήρξσμ. Πξλλά πῶπ, πξύ ἀμαβλύζξσμ ἀπό ςή ρκέφη καί αςξῦ ςξῦ ερεβξῦπ ἀμθοώπξσ, γιά 

πάμςα θά μείμξσμ ἀμαπάμςηςα. «Ὁ ἀυώοηςξπ παμςί πῶπ ἐυχοήθη ρῆ γαρςοί…». 

Πῶπ, λξιπόμ, ὕρςεοα ἀπό ἕμα ςέςξιξ Μσρςήοιξ, ρσμδεδεμέμξ μέ ςήμ Παμαγία μαπ, μά μήμ 

καςέυη ςέςξια πεοίξπςη, νευχοιρςή θέρη ρςήμ καοδιά καί ςή ζχή ςξῦ κάθε πιρςξῦ υοιρςιαμξῦ;  

 

ΕΤΗ  ΠΟΛΛΑ!  Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΖΙ ΣΑΣ 

  

†Ο  ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 


