Ἄνθη ἐκ τῶν λόγων τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου Δαµασκηνοῦ εἰς τήν Κοίµησιν τῆς
Θεοτόκου.
Ἐάν ἁπάντων τῶν δικαίων ἡ µνήµη µετ’ ἐγκωµίων γίνεται, εἰς τήν πηγήν
τῆς δικαιοσύνης καί τόν θησαυρόν τῆς ὁσιότητος, ποῖος δέν θά προσφέρῃ
ἔπαινον; Ὄχι διά νά δοξάσῃ, ἀλλά νά δοξασθῇ αίώνιον δόξαν. Τήν Θεοτόκον,
δέν εἶναι δυνατόν ἀνθρωπίνη γλῶσσα, οὔτε ἄγγελοι ἀξίως νά ὑµνήσουν. Οὐ
σιωπήσοµεν, µέ φόβον καί πόθον πλέκοµεν στέφανον εὐγνωµοσύνης καί
εὐχαριστίας.
Ἄνοιξον ἡµῖν, ὤ Λόγε τοῦ Θεοῦ, τό βραδύγλωσσον στόµα. Δός λόγον,
ἔµπνευσον τήν χάριν τοῦ Πνεύµατός Σου, µέ τήν ὁποίαν καί ἀγράµµατοι
λαλοῦν σοφίαν τήν ὑπέρ ἄνθρωπον, διά νά ἐγκωµιάσωµεν τήν Μητέραν Σου.
Ἡ Κοίµησις αὐτῆς ἔνδοξος καί ἱερά. Ταύτην ὁ Πατήρ προώρισε, προφῆτες
προεκήρυξαν, ἡ ἁγιαστική δύναµις τοῦ Πνεύµατος ἐπεφοίτησε, ἐκαθάρισε καί
ἡγίασε. Τότε ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ ἀπεριγράπτως ἐκατοίκησε εἰς τήν Θεοτόκον,
ἀναβιβάζων τήν ἡµετέραν φύσιν πρός τό ἄπειρον ὕψος τῆς θεότητος.
Ὁ Χριστός Θεός τέλειος καί ἄνθρωπος τέλειος, µία ὑπόστασις σύνθετος ἐκ
δύο φύσεων τελείων, θεότητος καί ἀνθρωπότητος καί ἐν δύο φύσεσι, θεότητι
καί ἀνθρωπότητι.
Εἷς Υἱός Θεοῦ καί Θεός σεσαρκωµένος, φέρων ἐν ἑαυτῷ ἀδιαιρέτως ἡνωµένων
τάς φυσικάς ἰδιότητας τῶν δύο φύσεων, τό κτιστόν καί τό ἄκτιστον, τό
θνητόν καί τό ἀθάνατον, τό ὁρατόν καί τό ἀόρατον, τό περιγραπτόν καί τό
ἀπερίγραπτον, θεῖον θέληµα καί ἀνθρώπινον θέληµα, θείαν ἐνέργειαν ἀλλά καί
ἀνθρωπίνην ἐνέργειαν. Δέσποτα Χριστέ, µεσίτης θεοῦ καί ἀνθρώπων
γενόµενος, τήν ἔχθραν ἔλυσας καί τῷ Σῷ Πατρί τούς ἀποστάτας ἀνθρώπους
καί πεπλανηµένους ἐπέστρεψας.
Τό φθαρτόν εἰς ἀφθαρσίαν µετέβαλες, τῆς πολυθέου πλάνης τήν κτίσιν
ἠλευθέρωσας, τέκνα Θεοῦ τούς ἀνθρώπους πεποίηκας καί κοινωνούς θείας
δόξης ἀνέδειξας. Τῶν ἀπείρων τούτων ἀγαθῶν, ἐργαστήριον γέγονεν ἡ
Ἀειπάρθενος !
Μακάριοι οἱ ὁρῶντες ταῦτα. Μακάριοι, οἱ ἔχοντες νοεράν αἴσθησιν. Ἄγγελοι,
ὡς φωτός ἀστραπές φαιδρύνουν τήν ἑορτήν. Ἀπόστολοι, τήν κηδείαν τοῦ
θεοδόχου σώµατος, µακαρίζουν. Ὁ Θεός Λόγος καί υἱός τῆς Θεοτόκου, εἰς τάς
χεῖρας Του, τήν ψυχήν τῆς Μητρός Του ὑποδέχεται. Ἐάν – ὡς ἡ θεία Γραφή
λέγει – ψυχαί δικαίων ἐν χειρί Θεοῦ, πόσον µᾶλλον αὐτή (Θεοτόκος) εἰς χεῖρας
Χριστοῦ, τήν ψυχήν της παραδίδει.
Πόνος µέν προπορεύεται, ἀκολουθεῖ δέ µακαριότης αἰώνιος. Ὁ Ἰωακείµ, ὁ
πατήρ τῆς Θεοτόκου, τούς λογισµούς του ἐποίµαινε, ἐν τόπῳ χλόης (=ἱερά
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λόγια Γραφῆς), ἐπί ὕδατος δέ ἀναπαύσεως εὐφραινόµενος ἐκ τῆς θείας
χάριτος. Ἄννα δέ, χάρις ἑρµηνεύεται ἀπ’ τά Ἑβραϊκά, ὁµότροπος ἦτο τοῦ
συζύγου Ἰωακείµ εἰς εἰς τάς ἀρετάς. Προῆλθε ἐξ αὐτῶν ἡ Θεοτόκος ἡ ὁποία
ἐγέννησε τόν Ἰησοῦν Χριστόν. Εὐλογηµένη ἐν γυναιξί, ἡ µόνη ἀξιοµακάριστος
! Σύ εἶσαι ὁ βασιλικός θρόνος. Σύ Ἐδέµ νοητή.
Εἰς τόν αἰσθητόν παράδεισον (Ἐδέµ), ὁ χοϊκός Ἀδάµ ἦτο, ἐν σοί Θεοτόκε, ὁ
Κύριος ἐξ οὐρανοῦ… Σέ βάτος προέγραψε, ἡ κιβωτός τοῦ Μωσαϊκοῦ νόµου,
προϊστόρησε, ράβδος Ἀαρών ἡ βλαστήσασα σέ προετύπωσε.
Σέ, προεµήνυσε κάµινος τῶν τριῶν παίδων, πῦρ δροσίζον καί συγχρόνως
φλογίζον.
Σύ εἶσαι ἡ προφητευθεῖσα παρθένος ὑπό Ἡσαΐου, ἔτεκες τόν µεθ’ ἡµῶν
ὑπάρχοντα Θεόν, δηλαδή τόν Ἐµµανουήλ… Σέ εἶδε ὁ Δανιήλ ὄρος.., ὅπου
ἐτµήθη- ἐκόπη λίθος, δηλαδή ὁ Χριστός, ἀσπόρως κυήσασα καί πάλιν
παρθένος µείνασα. Σέ εἶδεν ὁ Ἰεζεκιήλ πύλην κεκλεισµένην, ἀπ’ τήν ὁποίαν
µόνος ὁ Κύριος ὥδευσε. Ἐκ σοῦ ἐσαρκώθη ὁ Θεός Λόγος καί τήν πύλην τῆς
παρθενίας οὐκ ἤνοιξε.
Ὤ! Σήµερον Θεοτόκε πρός τόν Υἱόν σου ὁδεύεις, ἀγγέλων, ἀποστόλων,
θεοφόρων πατέρων πληθύς, δορυφορούντων… Ὤ! Πῶς ἡ πηγή τῆς ζωῆς πρός
τήν ζωήν διά θανάτου µετάγεται ! Ὁ Χριστός θάνατον ἐγεύθη. Θνῄσκει γάρ
σαρκί καί θανάτῳ λύει τόν θάνατον, τήν ἀφθαρσίαν εἰς ἡµᾶς χαρίζει καί τήν
νέκρωσιν ποιεῖ πηγήν τῆς ἀναστάσεως. Φυσικῶς, ἡ µακαρία σου ψυχή
Θεοτόκε, χωρίζεται τοῦ σώµατος τό ὁποῖον ἐνταφιάζεται, ὅµως δέν παραµένει
ἐν τῷ θανάτῳ, οὐδέ διαλύεται ὑπό τῆς φθορᾶς. Ἡ Θεοτόκος ἔτεκε τόν
Χριστόν, µείνασα παρθένος. Μέ τόν θάνατόν της ἀδιάλυτον τό σῶµα της
διεφυλάχθη. Σύ Κεχαριτωµένη Μαρία, ἡ πηγή τοῦ ἀληθινοῦ φωτός, ὁ
ἀδάπανος θησαυρός τῆς αὐτοζωῆς, ἡ πάντων τῶν ἀγαθῶν ἡµῖν αἰτία, ἄν καί
µικρόν χρονικόν διάστηµα καλύπτῃ σωµατικῶς τῷ θανάτῳ, ἀλλά βρύεις εἰς
ἡµᾶς ποταµούς χάριτος. Λοιπόν, οὐ θάνατον λέγω τήν ἱερά σου µετάστασιν
ἀλλά κοίµησιν ἤ ἐκδηµίαν ἤ ἐνδηµίαν. Ἐκδηµοῦσα τῶν τοῦ σώµατος, ἐνδηµεῖς
πρός τά κρείττονα.
Τήν ψυχήν σου, ὁ οὐρανός χαίρων ὑποδέχεται. Οὐ γάρ ὡς ὁ Ἠλίας, ὡς εἰς
οὐρανόν έπορεύθης, οὐχ ὡς ὁ Παῦλος ἕως τρίτου οὐρανοῦ ἀνῆλθες, ἀλλά ἕως
αὐτοῦ τοῦ θρόνου τοῦ Υἱοῦ Σου ἔφθασας. Ὤ! Θαύµατος! Ὁ πάλαι µισούµενος
θάνατος µακαρίζεται, νῦν χαρᾶς καί πανηγύρεως αἴτιος!
Πάντων σύ Θεοτόκε, τῶν ὑπέρ νοῦν ἀγαθῶν ἀρχή καί µεσότης καί τέλος,
ἀσφάλεια καί ἀληθής βεβαίωσις, ἡ ἄσπορος σύλληψις, ἡ θεία ἐνοίκησις, ὁ
τόκος ὁ ἄφθορος γέγονεν. Σέ οἱ Ἀπόστολοι τήν ἀληθῆ κιβωτόν τοῦ Θεοῦ –
ὡς οἱ ἱερεῖς πάλαι τήν κιβωτόν µετέφεραν -, εἰς τόν τάφον εἰς Γεθσηµανῆ

	
  

2	
  

ἐνταφιάζουν. Οὐ κατῆλθε ἡ ψυχή σου (Δέσποινα Μαρία) εἰς τόν ᾅδην, οὐδέ ἡ
σάρξ σου εἶδε διαφθοράν. Οὐ παρέµεινεν ἐν γῇ τό ἄχραντόν σου σῶµα, ἀλλ’
εἰς τήν βασιλεία τῶν οὐρανῶν, ἡ Βασιλίς, ἡ Κυρία, ἡ Θεοµήτωρ, ἡ ἀληθής
Θεοτόκος µετετέθη. Ὤ! Ἱεροῦ καί θαυµαστοῦ καί προσκυνητοῦ µνήµατος.
Ὅπως ὁ ἔχων µύρον εἰς τά ἱµάτιά του, ἐναποµένει εὐωδία καί µετά τήν
ἀφαίρεσιν τοῦ µύρου, οὕτω καί τό σῶµα τῆς Θεοτόκου, πλῆρες θείας εὐωδίας,
ἐν τάφῳ τεθέν καί πάλιν ἁρπασθέν πρός κρείττονα χῶρον, µεταδίδει ὁ τάφος
εὐωδία καί χάριν, γενόµενος πηγή ἰαµάτων καί πάντων τῶν ἀγαθῶν. Ἄγγελοι
συγχορεύουν µετά ἀρχαγγέλων, δυνάµεις δοξάζουν, ἀρχαί συναγάλλονται,
ἐξουσίαι εὐφραίνονται, ἀνυµνοῦν τά Χερουβείµ, δοξολογοῦν τά Σεραφείµ.
Σήµερον ἡ Παρθένος ἡ ἄχραντος, οὐκ εἰς γῆν ἀλλ’ εἰς οὐρανόν ἐνοικίζεται, ὁ
θησαυρός τῆς ζωῆς θανάτῳ ζωηφόρῳ καλύπτεται. Εὐθεία ἡ πρός οὐρανόν
πορεία, ἐάν ὅπου ἐγώ εἰµι ἐκεῖ καί ὁ διάκονος ὁ ἐµός ἔσται – εἶπε ὁ Χριστός –
πῶς οὐχί µᾶλλον ἡ µήτηρ σύν αὐτῷ αὐλισθήσεται; Τίµιος ὁ θάνατος τῶν
ὁσίων Θεοῦ, ὑπέρτιµος δέ ἡ µετάστασις τῆς µητρός τοῦ Θεοῦ. Ἐνταῦθα λόγοι
θεόπνευστοι. Ἐνταῦθα ὕµνοι θεοπρεπεῖς καί ἐξόδιοι. Τότε Ἀδάµ καί Εὔα, οἱ
προπάτορες µέ χαρά ἔκραξαν: «Σύ µακαρία θύγατερ τῆς παραβάσεως ἡµῶν
τά ἐπιτίµια ἔλυσας. Ἡµεῖς ἐκλείσαµεν τόν παράδεισον, σύ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς
τήν εἴσοδον ἤνοιξας.
Ἐκ τῶν χρηστῶν δι’ ἡµῶν ἦλθε τά λυπηρά, διά σοῦ ἐπανῆλθον ἡµῖν τά
χρηστότερα.
Σύ κλῖµαξ πρός οὐρανόν! Διά σοῦ τῶν δεσµῶν τοῦ θανάτου ἐλύθηµεν. Ἐλθέ
πρός ἡµᾶς, ὤ ζωηφόρον κειµήλιον. Μεῖνον µεθ’ ἡµῶν, ἡ ἡµετέρα παράκλησις,
ἡ µόνη ἐπί γῆς παρηγορία».
Ἡ τοῦ Χριστοῦ πρός τήν οἰκίαν λοχεύτριαν (Θεοτόκον) ἔλευσις γίνεται. Αὕτη
ἀνεβόησε: «Εἰς χεῖρας Σου, τέκνον ἐµόν, τό πνεῦµα µου τίθηµι, δέξαι τήν
ψυχήν µου, σοί τό ἐµόν σῶµα κ’ οὐ τῇ γῇ δίδω…».
Εὐλογήσας τούς συγκεντρωµένους ἐκεῖ ἀποστόλους καί πιστούς, ἀκούσασα τό
: «Δεῦρο εὐλογηµένη Μου Μήτηρ εἰς τήν ἀνάπαυσίν µου, ἡ καλή ἐν γυναιξί,
µῶµος οὐκ ἔστιν ἐν σοί, ὀσµή µύρων σου ὑπέρ πάντα τά ἀρώµατα»,
παρέδωκε τό πνεῦµα της εἰς τόν Υἱόν της. Τί γίνεται τότε;
Ἀγγέλων ὕµνοι ἐπάξιοι, προτρεχόντων, συνοδευόντων τήν Παναγίαν τῆς
ψυχήν ἕως τῷ θρόνῳ του Θεοῦ. Οἱ δέ ἀπόστολοι µέ δάκρυα ἀγαλλιάσεως
ἠσπάζοντο τό σῶµα τῆς Θεοτόκου. Τότε νόσοι ἐδραπέτευον, δαίµονες
ἔφευγον, ἀήρ καί οὐρανός ἠγιάσθησαν µέ τήν ἀνάβασιν τῆς ψυχῆς τῆς
Θεοτόκου, γῆ δέ ἠγιάσθη µέ τήν ταφήν. Ἔπειτα τί; Μέ καθαράς σινδόνας
καλύπτουν τό σῶµα της καί εἰς τήν νεκρικήν κλίνην τοποθετοῦν αὐτό, µετά
λαµπάδων καί µύρων καί ὕµνων.
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Ἡ νεκρική κλίνη βασταζοµένη εἰς τούς ὤµους τῶν Ἀποστόλων, πρός τήν
Γεθσηµανῆ µεταφέρεται, ἄγγελοι δέ µετ’ αὐτῶν! Ἦσαν ἐκεῖ καί Ἰουδαῖοι
εὐγνώµονες. Ἑβραῖος κακότροπος προσπαθῶν ν’ ἀνατρέψῃ τόν κράββατον
ὅπου µετέφερον τό σῶµα τῆς Θεοτόκου, ἐκόπησαν τά χέρια του. Μετενόησε
καί εὐθύς ὑγιής ἐγένετο. Ἔπειτα τό πανάγιον σῶµα της, εἰς τόν τάφον τῆς
Γεθσηµανῆ ἐνταφιάζεται. Ἐν συνέχειᾳ τήν τρίτην ἡµέραν µετά τόν θάνατόν
της, τό σῶµα τῆς Θεοτόκου εἰς οὐρανόν µετεωρίζεται. Ὅπως ὁ Χριστός τῇ
τρίτῃ ἡµέρᾳ ἀνέστη ἐκ τοῦ τάφου, οὕτω καί ἡ Θεοτόκος. Ἡ Παναγία ἔτεκε τόν
Χριστόν καί ἔµεινε παρθένος, µετά τόν θάνατόν της διετηρήθη τό σῶµα της
ἀδιάφθορον. Θεοῦ µητέρα τήν παρθένον Μαρίαν γινώσκοντες, τήν κοίµησιν
Αὐτῆς πανηγυρίζοµεν. Αὕτη τήν ἄβυσσον τῆς θείας Ἀγάπης πρός ἡµᾶς
ἐδηµοσίευσεν. Ἐκ ταύτης τόν βότρυν τῆς ζωῆς ἐτρυγήσαµεν. Ἐν ταύτῃ ὁ Θεός
µέν ἄνθρωπος καί Θεός ὁ ἄνθρωπος ἔγινε. Τί τούτου παραδοξότερον; Τί
τούτου µακαριώτερον; … Μετά τυµπάνων χορεύσωµεν, νεκροῦντες τά µέλη
τά ἐπί τῆς γῆς, τοῦτο γάρ τό µυστικόν τύµπανον. Κράξωµεν (µέ εὐχάς) καί τά
τείχη τῆς Ἱεριχοῦς (δηλ. τῶν δαιµονικῶν δυνάµεων) καταπίπτουν. Μετά τοῦ
Γαβριήλ βοήσωµεν: «Χαῖρε, κεχαριτωµένη, ὁ Κύριος µετά σοῦ. Χαῖρε τό
ἀδαπάνητον πέλαγος τῆς χαρᾶς. Χαῖρε φάρµακον, πού καταπραΰνει τούς
πόνους τῆς ψυχῆς».
Πρός τόν τάφον τῆς Θεοτόκου λέγω:
Ποῦ εὑρίσκεται τό σῶµα τῆς Ἀειπαρθένου, τό ὁποῖον χεῖρες Ἀποστόλων ἐν σοί
ἐθησαύρισαν; Ποῦ ἡ ἔµψυχος τράπεζα, ἡ ἄβυσσος τῆς χάριτος, τό πέλαγος
τῶν ἰαµάτων; ( ὁ τάφος ἀποκρίνεται):
Τί ζητεῖτε ἐν τῷ τάφῳ, τήν εὑρισκοµένην εἰς τά οὐράνια σκηνώµατα; Τάς
σινδόνας ἄφησε τό ἱερόν καί ἅγιον σῶµα τῆς Θεοτόκου, µοῦ µετέδωσε
ἁγιασµόν καί εὐωδίαν, αὐτό δέ τό σῶµα ἀνελήφθη εἰς τήν Βασιλείαν τῶν
Οὐρανῶν, συνοδευόντων τῶν ἀγγελικῶν δυνάµεων. Νῦν εἰς ἐµέ (τόν τάφον
της) θεία χάρις αὐλίζεται, ἰατρεῖον καί πηγή θαυµάτων ὑπάρχω, δαίµονες
ἐκδιώκονται… προσέλθετε πιστοί καί λάβετε θεοῦ χαρίσµατα. Ὁ διψῶν
νοσηµάτων ἴασιν καί παθῶν θεραπείαν, µέ πίστιν, ἄς προσέλθῃ εἰς ἐµέ,
ἀναλόγως πρός τήν ἑκάστου χρείαν, λαµβάνει εὐργεσίας. Τήν χάριν ταύτης
οὐκ ἔχω ἐκ φύσεως (ὁ κάθε τάφος δυσωδίας πλήρης καί εὐφροσύνης
ἀντίπαλος. Μύρον πολύτιµον, (τό ἅγιον σῶµα της) ἐδέχθην, τήν πηγήν τῆς
εὐφροσύνης καί ἐπλούτισα τήν ἀνάβλυσιν ταύτης. Βλέπετε, φίλοι πατέρες καί
ἀδελφοί αὐτά πού εἶπε ὁ τάφος.
Ἡ βασίλισσα Πουλχερία ἔκτισε εἰς τήν Κωνσταντινούπολιν ἐν Βλαχέρναις
ναόν, εἰς τιµήν τῆς Θεοτόκου. Ἐζήτησε ἀπ’ τόν πατριάρχην Ἰουβενάλιον τῶν
Ἱεροσολύµων, τό λείψανον τῆς Θεοτόκου νά µεταφέρουν εἰς τήν
Κωνσταντινούπολιν. Ὁ Ἰουβενάλιος ἀπεκρίθη ὅτι: «Εἰς τήν θεόπνευστον Ἁγίαν
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Γραφήν, δέν ἀναφέρεται εἰς τήν τελευτήν τῆς ἁγίας θεοτόκου Μαρίας. Ἐξ
ἀρχαίας παραδόσεως γνωρίζοµεν ὅτι κατά τόν καιρόν τῆς κοιµήσεώς της, οἱ
ἅγιοι Ἀπόστολοι εὑρισκόµενοι εἰς τήν οἰκουµένην διά τό κήρυγµα τοῦ
Εὐαγγελίου, εὑρέθησαν µετάρσιοι, (µετεφέρθησαν ὑπό ἀγγέλων) εἰς
Ἱεροσόλυµα. Ἀφοῦ παρέδωκε τήν ψυχήν της ἡ Ἀειπάρθενος εἰς χεῖρας τοῦ
Χριστοῦ, τό σῶµα της µετεφέρθη καί ἐκηδεύθη εἰς τό µνῆµα τῆς Γεθσηµανῆ.
Ἐκεῖ ἐπί τρεῖς ἡµέρας ,ἡ τῶν ἀγγέλων χοροστασία καί ὑµνωδία διέµεινε
ἄπαυστος. Ὁ Θωµᾶς δέ ἦτο παρών, µετά τήν τρίτην ἡµέρα ἦλθε, θέλοντος νά
προσκυνήσῃ τό σῶµα τῆς Θεοτόκου ἤνοιξαν τόν τάφον. Τό σῶµα της δέν
εὑρέθη, µόνο τά ἐντάφια αὐτῆς εὗρον εὐωδιάζοντα. Τοῦ µυστηρίου τό θαῦµα
ἐκπλαγέντες, ἐλογίζοντο ὅτι ὁ Θεός Λόγος ἔλαβε σάρκα ἐκ τῆς Θεοτόκου,
γεννηθείς ἐξ αὐτῆς διεφύλαξε ἄφθορον τήν παρθενίαν της, αὐτός διεφύλαξε
µετά τόν θάνατόν της ἄφθαρτον τό σῶµα της καί µετέθεσε αὐτό εἰς τήν
βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν, πρό τῆς κοινῆς καί καθολικῆς ἀναστάσεως. Μεταξύ
τῶν Ἀποστόλων παρευρέθη ὁ τιµιώτατος Τιµόθεος ἀπόστολος Ἐφεσίων καί ὁ
Διονύσιος ὁ Ἀεροπαγίτης καί ὁ Ἰερόθεος ἐπίσκοπος Ἀθηνῶν». Οἱ βασιλεῖς
Μαρκιανός καί Πουλχερία ἀκούσαντες ταῦτα ἐζήτησαν ἀπ’ τόν Ἰουβενάλιον
τήν ἁγίαν ἐκείνην σορόν µετά τῶν νεκρικῶν σινδόνων. Ἀπεστάλησαν εἰς
Κωνσταντινούπολιν καί κατετέθησαν εἰς τόν ναόν τῆς Θεοτόκου τῶν
Βλαχερνῶν.
Τήν µνήµην τήν ἡµετέραν, ταµεῖον τῆς Θεοτόκου κατασκευάσωµεν.
Πῶς; Παρθένος αὕτη (ἡ Θεοτόκος) καί φιλοπάρθενος, ἁγνή καί φίλαγνος
ὑπάρχει. Ἄν λοιπόν σύν τῷ σώµατι καί τήν µνήµην ἁγνίσωµεν, φεύγοντες τά
βορβορώδη πάθη καί τούς πονηρούς λογισµούς.
Ὁ µέν οἶνος εὐφραίνει, ὁ δέ ἄρτος καρδίαν ἀνθρώπου στηρίζει… Ἀλλά τί τῆς
Μητρός τοῦ Θεοῦ µου γλυκύτερον ; Ταύτης τήν κοίµησιν ἑορτάζοµεν, δεῦτε
τῶν βιωτικῶν µεριµνῶν γενόµενοι ἀνώτεροι. Ἰδού ἡ Παρθένος, ἡ θυγάτηρ
Ἀδάµ καί Μήτηρ Θεοῦ, δι’ Ἀδάµ τό σῶµα παραπέµπει εἰς τήν γῆν, τήν δέ
ψυχήν οὐρανίαις σκηναῖς διά τόν Υἱόν ἀναδίδει.
Ἀγαλλιάσθω ἡ γῆ τῇ καταθέσει τοῦ σώµατος. Πᾶσα ἡ κτίσις πανηγυριζέτω τήν
ἄνοδον τῆς θεοµήτορος. Δεῦτε πρός τόν τάφον αὐτῆς συγκαταβῶµεν καρδίας
πόθῳ, ψάλλοντες: «Χαῖρε, Κεχαριτωµένη ὁ Κύριος µετά σοῦ. Χαῖρε ὁ ποταµός
πλήρης τῶν ἀρωµάτων τοῦ Πνεύµατος, χαῖρε ἡ ἀµνάς ἡ τεκοῦσα τόν Ἀµνόν
τοῦ Θεοῦ, τόν αἴροντα τήν ἁµαρτίαν τοῦ κόσµου. Χαῖρε τῆς σωτηρίας ἠµῶν
τό ἐργαστήριον. Χαῖρε ἡ ὑπερτέρα τῶν ἀγγελικῶν δυνάµεων». Συνεισέλθωµεν
ἐντός τοῦ µνήµατος καί συννεκρωθῶµεν τῶν παθῶν, συζῶντες δέ ζωήν
ἀπαθείας.
Δέχου, ὤ Δέσποινα Μαρία, τήν προθυµίαν ἡµῶν καί δίδου τήν σωτηρίαν,
φωτισµόν Πνεύµατος, εὐάρεστον Χριστῷ τόν βίον ἠµῶν κατάστησον.. Δόξα
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τῷ ἐν τριάδι Θεῷ, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς ἀτελευτήτους αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀµήν.

Διά χειρός, λιθοκαρδίου Γέρ. Ἀλυπίου, σταχυολόγηµα ἐκ τῶν λόγων τοῦ ἁγ.
Ἰωάννου τοῦ Δαµασκηνοῦ. Πατρολογία Migne PG: 96, 700 – 761
Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν. Αὔγ.2022

	
  

6	
  

