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Η κοίμηση της Θεοτόκου. Ρωσική εικόνα του
Θεοφάνη του Έλληνα (14ος αιώνας).

+Πρωτοπρεσβυτέρου Αλεξάνδρου Σμέμαν
Τον Αύγουστο η Εκκλησία τιμά το τέλος της επίγειας ζωής της Παρθένου Μαρίας,
τον θάνατο της, την κοίμηση της όπως είναι πια γνωστή και σε αυτή τη λέξη
περικλείονται το όνειρο, η ευλογία, η ειρήνη, η ηρεμία και η χαρά.
Δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες για τις συνθήκες της κοίμησης της Παναγίας, της
Μητέρας του Κυρίου. Διάφορες ιστορίες και διηγήσεις, γεμάτες αγάπη και
τρυφερότητα διασώθηκαν μέχρι τις μέρες μας από την εποχή της πρώτης
Εκκλησίας, ακριβώς όμως λόγω της ποικιλότητας τους, δεν είμαστε υποχρεωμένοι
να υποστηρίξουμε την «ιστορικότητα» καμιάς από αυτές. Με τη γιορτή της
Κοιμήσεως η μνήμη και η αγάπη της Εκκλησίας επικεντρώνονται όχι στην
ιστορικότητα και πραγματικότητα του γεγονότος, την ήμερα και τον τόπο όπου
αυτή η μοναδική γυναίκα, η Μητέρα όλων των μητέρων συμπλήρωσε την επίγεια
ζωή της. Όπου και όποτε και αν συνέβη, η Εκκλησία αντίθετα τονίζει την ουσία και

το νόημα του θανάτου της, μνημονεύοντας τον θάνατο αυτής της οποίας ο Υιός,
σύμφωνα με την χριστιανική μας πίστη, νίκησε τον θάνατο, αναστήθηκε εκ των
νεκρών και υποσχέθηκε σε μας την τελική ανάσταση και τη νίκη της αιώνιας ζωής.
Ο θάνατος της ερμηνεύεται με τον καλύτερο τρόπο μέσα από την εικόνα της
Κοιμήσεως που τοποθετείται στα προσκυνητάρια των εκκλησιών μας εκείνη την
ημέρα, ως το κέντρο της όλης γιορτής. Η Μητέρα του Θεού έχει πεθάνει και
βρίσκεται ξαπλωμένη στο νεκροκρέβατο. Οι απόστολοι του Χριστού είναι
συγκεντρωμένοι γύρω της και πάνω ψηλά, στο κέντρο, βρίσκεται ο Χριστός, ο
οποίος κρατά στα χέρια του τη Μητέρα του, ζωντανή και αιώνια ενωμένη μαζί
του. Εδώ βλέπουμε μαζί τον θάνατο και αυτό που ξεπεράστηκε με τον
συγκεκριμένο θάνατο της Θεοτόκου: όχι το διχασμό αλλά την ένωση· όχι τη λύπη
αλλά τη χαρά και κυρίως όχι τον θάνατο αλλά τη ζωή. «Εν τη γεννήσει την
παρθενίαν εφύλαξας, εν τη κοιμήσει τον κόσμον ου κατέλιπες Θεοτόκε…»., ψάλλει
η Εκκλησία ατενίζοντας αυτή την εικόνα. (περισσότερα…)

