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■ Ἡ Πάνσεπτος Κοίμησις καὶ Ζωηφόρος Μετάστασις τῆς Θεοτόκου (α' )

Ἅπαντες ᾄσωμεν τῇ Μητρὶ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ᾄσωμεν...
 Εἰς δόξαν τῆς Μητρὸς τοῦ Θεοῦ καὶ ἡμῶν ἁπάντων 

Προστάτιδός τε καὶ Παντευεργέτιδος...
Ὁ Ὅσιος Νικόδημος Θεομητορικὸς Μυσταγωγὸς

῞Οταν ὁ ἐν σοφοῖς Βασιλεὺς καὶ ἐν Βασιλεῦσι σοφὸς Σολομὼν  
 οἰκοδόμησε τὸν πολυθρύλλητον ἐκεῖνον καὶ ὑπερθαύμαστον 

Ναὸν εἰς τὴν πόλιν Ἱερουσαλήμ, ἠβουλήθη νὰ μεταθέσῃ τὴν Κι-
βωτὸν τῆς Διαθήκης Κυρίου ἀπὸ τὴν πόλιν Δαβὶδ τοῦ Πατρὸς 
αὐτοῦ, ἤτοι ἀπὸ τὸ ὄρος Σιών, τὸ ὁποῖον ἦτον Ἀκρόπολις τῆς 
Ἱερουσαλήμ, καὶ νὰ ἐνθρονίσῃ Αὐτὴν μέσα εἰς τὸ Δαβίρ, ἤτοι 
εἰς τὸ ἐσώτατον μέρος τοῦ Ναοῦ, ταὐτὸν εἰπεῖν νὰ τὴν μεταθέσῃ 
μέσα εἰς τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων, ὑποκάτω εἰς τὰς πτέρυγας τῶν 
Χερουβίμ.

Τότε λοιπὸν ἐσυνάθροισεν ὅλον τὸν λαὸν τοῦ Ἰσραήλ, καὶ 
μὲ προπομπὴν μεγάλην καὶ δόξαν ὑπερβολικὴν μετέθηκαν τὴν 
Κιβωτὸν καὶ τὰ ἐν Αὐτῇ Μαρτύρια (οἱ πλάκες τῆς Διαθήκης, ἡ 
ράβδος τοῦ Ἀαρὼν καὶ τὸ Μάννα), τῶν μὲν Ἱερέων αἰρόντων 
αὐτήν, τοῦ δὲ Βασιλέως προπορευομένου ἔμπροσθεν, ὁμοίως καὶ 
ὅλου τοῦ λαοῦ, καὶ θυσιαζόντων διαφόρους θυσίας, καθὼς εἶναι 
γεγραμμένον· 
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«Καὶ ἐγένετο ὡς συνετέλεσε Σαλωμὼν τοῦ οἰκο-
δομῆσαι τὸν οἶκον Κυρίου, καὶ τὸν οἶκον Αὐτοῦ μετὰ 
εἴκοσι ἔτη, τότε ἐξεκκλησίασεν ὁ Βασιλεὺς Σαλωμὼν 
πάντας τοὺς πρεσβυτέρους Ἰσραὴλ ἐν Σιὼν τοῦ ἀνε-
νεγκεῖν τὴν Κιβωτὸν Διαθήκης Κυρίου ἐκ πόλεως Δα-
βίδ· αὕτη ἐστὶ Σιών· ... καὶ ᾖραν οἱ Ἱερεῖς τὴν Κιβωτόν, 
καὶ ὁ Βασιλεὺς καὶ πᾶς Ἰσραὴλ ἔμπροσθεν τῆς Κιβω-
τοῦ, θύοντες πρόβατα καὶ βόας ἀναρίθμητα· καὶ εἰσφέ-
ρουσιν οἱ Ἱερεῖς τὴν Κιβωτὸν εἰς τὸν τόπον αὐτῆς εἰς 
τὸ δαβίρ τοῦ οἴκου, εἰς τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων ὑπὸ τὰς 
πτέρυγας τῶν Χερουβίμ» (Βασιλ. Γ΄, η΄ 1, 3-6).

* * *
Τώρα ἄν, ὅταν ἔμελλε νὰ μετατεθῇ ἡ ἄψυ-

χος ἐκείνη καὶ τυπικὴ Κιβωτὸς μέσα εἰς τὰ 
αἰσθητὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων, ἔγινε συνάθροισις 
καὶ προπομπὴ τοῦ λαοῦ, παρόντος καὶ αὐτοῦ 
τοῦ Βασιλέως Σολομών, πῶς δὲν εἶναι δί-
καιον νὰ συναχθοῦν σήμερον ὅλα τὰ πλήθη 
τῶν Ὀρθοδόξων διὰ νὰ ἑορτάσουν χαρμο-
σύνως τὴν πάνσεπτον Κοίμησιν τῆς Θεοτό-
κου τῆς ἀληθινῆς καὶ ἐμψύχου Κιβωτοῦ τοῦ 
Θεοῦ; ἢ πῶς δὲν χρεωστοῦν νὰ πανηγυρίσουν 
λαμπρῶς τὴν ἁγίαν Αὐτῆς καὶ ζωηφόρον Μετάστασιν; 

Σήμερον γὰρ ὁ τῆς σοφίας χορηγὸς καὶ εἰρηνικὸς Βασιλεύς, ὁ 
Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Υἱὸς τῆς Ἀειπαρθένου Μαρίας, 
ἠθέλησε νὰ παραλάβῃ τὴν Παναγίαν Μητέρα Του, καὶ νὰ μετα-
θέσῃ Αὐτὴν εἰς τὰ ἐν Οὐρανοῖς ἀχειροποίητα Ἅγια τῶν Ἁγίων, 
καθὼς τὰ ὠνόμασεν ὁ Παῦλος, ἵνα ὅπου ἐστὶν ὁ Υἱός, ἐκεῖ εὑρί-
σκεται καὶ ἡ Μήτηρ, καὶ ὅπου Βασιλεύει ὁ Υἱός, ἐκεῖ νὰ συμβασι-
λεύῃ καὶ ἡ Τοῦτον γεννήσασα. 

Καὶ ἄν, ὅπου εἶναι ὁ Δεσπότης Χριστός, ἐκεῖ εἶναι καὶ ὁ τοῦ 
Χριστοῦ διάκονος, καθὼς Αὐτὸς μόνος ὑπεσχέθη ὁ ἀψευδέστα-
τος: «Ἐὰν Ἐμοὶ διακονῇ τις, Ἐμοὶ ἀκολουθείτω, καὶ ὅπου εἰμὶ 
Ἐγώ, ἐκεῖ καὶ ὁ διάκονος ὁ Ἐμὸς ἔσται» (Ἰωάν. ιβ΄ 26)· 

πῶς δὲν ἦτον δίκαιον μυριάκις νὰ παραλάβῃ ὁ Δεσπότης 
Χριστὸς τὴν ἁγιωτάτην Μητέρα Του εἰς τὰ ἰδικά Του Βασίλεια, 
ἵνα μετ᾿ Αὐτοῦ συμβασιλεύῃ αἰώνια; 

Ὅθεν, καθὼς ὁ Χριστὸς δὲν εἰσῆλθεν εἰς χειροποίητα Ἅγια, 
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ἀλλ᾿ εἰς αὐτὸν τὸν Οὐρανὸν 
ἐμφανισθῆναι τῷ προσώπῳ 
τοῦ Θεοῦ, ὡς λέγει ὁ Παῦλος 
(Ἑβρ. θ΄ 24), οὕτως ἔπρεπε καὶ ἡ 
Μήτηρ Αὐτοῦ ἐκεῖ νὰ εἰσέλθῃ, 
ἵνα μένῃ ἀπὸ τὸν Υἱὸν Αὐτῆς 
ἀχώριστος.

* * *
Διὰ τοῦτο λοιπόν, ἂς ἑορ-

τάσωμεν καὶ ἡμεῖς, ἀδελφοί, καὶ ἂς πανηγυρίσωμεν τὴν λαμπρὰν 
καὶ παγκόσμιον ταύτην τῆς Θεοτόκου Ἑορτὴν καὶ Πανήγυριν· 

διότι ἂν πᾶσαι αἱ πανηγύρεις τῶν Ἁγίων παρομοιάζουν μὲ 
τοὺς ἀστέρας, ὡς λέγει ὁ Χρυσοῤῥήμων: «Πᾶσαι αἱ μαρτυρικαὶ 
πανηγύρεις θαυμασταί, αἳ μιμοῦνται τὴν λαμπρότητα τῶν ἀστέ-
ρων» (Λόγος εἰς τὴν Ἁγίαν Παρθένον)· 

βέβαια, ἡ παροῦσα Πανήγυρις τῆς Μητρὸς τοῦ Θεοῦ παρομοι-
άζει μὲ τὴν πλησιφαῆ καὶ ὁλόφωτον καὶ ἀργυροειδῆ σελήνην,  
διώκουσα μὲν τὸ σκότος τῆς νυκτός, καταυγάζουσα δὲ τὸν κύ-
κλον τῆς γῆς.

Ὅθεν, ἅπαντες, χωρὶς ἐξαιρέσεως, ᾄσωμεν τῇ Μητρὶ τοῦ Θεοῦ 
ἡμῶν ᾄσωμεν, Πατριάρχαι ὁμοῦ καὶ Ἀρχιερεῖς καὶ Ἰερεῖς, Βασι-
λεῖς καὶ ἄρχοντες καὶ πάντες Κριταὶ γῆς, ἄνδρες τε καὶ γυναῖκες, 
νεανίσκοι καὶ παρθένοι, πρεσβύτεροι μετὰ νεωτέρων. 

Σήμερον γὰρ ὅλαι αἱ χοροστασίαι τῶν ἀΰλων Ἀγγέλων ἀορά-
τως περικυκλοῦσι τῆς Παρθένου τὸν ἱερὸν κράββατον, οἱ ὑπέρ-
τατοι Θρόνοι καὶ τὰ Χερουβὶμ καὶ τὰ Σεραφίμ, ἡ μέση τάξις τῶν 
Κυριοτήτων, Δυνάμεων καὶ Ἐξουσιῶν, καὶ ἡ τελευταία τῶν 
Ἀρχῶν, Ἀρχαγγέλων καὶ Ἀγγέλων, ἄλλοι μὲν προπορευόμενοι, 
ἄλλοι δὲ ἀκολουθοῦντες, καὶ ἅπαντες προπέμπουσιν Αὐτὴν ἀνα-
λαμβανομένην εἰς τὰ Οὐράνια.

Τί λέγω;... Καὶ Αὐτὸς ὁ πάντων ὑπέρτατος Βασιλεύς, ὁ τοῦ 
Θεοῦ Μονογενὴς Θεὸς Λόγος καὶ κατὰ σάρκα Υἱὸς τῆς Παρθέ-
νου χρηματίσας, ἀοράτως παρίσταται εἰς τὴν κηδείαν τῆς ἠγα-
πημένης Μητρός Του, καὶ δεξάμενος εἰς τὰς ἀχράντους παλάμας 
Αὐτοῦ τὴν ὁλόφωτον Αὐτῆς ψυχήν, μετὰ τρίτην ἡμέραν ἀνιστᾷ 
καὶ τὸ ζωοδόχον Αὐτῆς σῶμα, καὶ οὕτως ὁλόσωμον Αὐτὴν ἀνα-
λαμβάνει εἰς τὰ Οὐράνια.

* * *
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Ὅθεν ἡμεῖς, ἔχοντες τοὺς δύο Ἱεροὺς Μελῳ-
δοὺς τῶν δύο ᾀσματικῶν Κανόνων τῆς Κοιμή-
σεως τῆς Θεοτόκου χοροστάτας καὶ προεξάρ-
χοντας τῆς πανδήμου ταύτης καὶ λαμπρᾶς 
Πανηγύρεως, τὸν ἐμβριθῆ καὶ μεγαλοπρεπῆ 
Μελῳδὸν καὶ τῶν Μελογράφων ἔξαρχον καὶ 
Ἱεράρχην Κοσμᾶν, καὶ τὸν λαμπρότατον κατὰ
τὴν φράσιν καὶ πανηγυρικώτατον χαριτώνυμον 
καὶ θεοφιλῆ Πρεσβύτερον Ἰωάννην τὸν ἐξοχώτα-
τον ἐν τοῖς Μελῳδοῖς, ἂς συνακολουθήσωμεν μὲ αὐτούς, ᾄδοντες 
τὰ ἱερὰ ταύτα μέλη, καὶ παρακινοῦντες ἀλλήλους εἰς τὸ νὰ ἑορ-
τάσωμεν τὴν πάνσεπτον τῆς Ἀειπαρθένου Μετάστασιν.

Ἐπειδὴ δὲ εἰς τοὺς δύο τούτους Κανόνας τῆς Κοιμήσεως δὲν 
ἐφιλοπόνησεν ἑρμηνείαν ὁ σοφὸς Θεόδωρος, μόνος δὲ ὁ Ἀνώ-
νυμος κἄποιαν τινὰ ἀτελεστάτην καὶ βραχυτάτου λόγου ἀξίαν 
ἑρμηνείαν ἐποίησεν εἰς αὐτούς, τούτου χάριν ὁ ἀσθενὴς ἐγὼ καὶ 
ἀδύνατος, τὴν βοήθειαν τῆς Θεοτόκου ἐπικαλεσάμενος, ἐσπού-
δασα ὅσον τὸ δυνατὸν νὰ ποιήσω τὴν παροῦσαν ἑρμηνείαν εἰς 
αὐτοὺς ἔχουσαν κἄποιαν τελειότητα· 

ἐπειδὴ τὸ πρὸς τὴν Κυρίαν τοῦ παντὸς Θεοτόκου χρέος, τόσον
τὸ κοινόν, ὅσον καὶ τὸ ἴδιον, δὲν μὲ ἀφῆκε νὰ παραβλέψω ἀνερμη-
νεύτους τοὺς ᾀσματικοὺς Κανόνας τῆς ζωηφόρου Αὐτῆς Κοιμή-
σεως, καὶ νὰ ζημιώσω κατὰ τοῦτο καὶ ἐμαυτόν, καὶ πάντας τοὺς 
τῆς Θεοτόκου εὐλαβεῖς ἐραστάς.

Δεξάμενοι τοίνυν αὐτούς, ἀδελφοί, ἀναγινώσκετε μετὰ εὐλα-
βείας εἰς δόξαν τῆς Μητρὸς τοῦ Θεοῦ καὶ ἡμῶν ἁπάντων Προσ-
τάτιδός τε καὶ Παντευεργέτιδος, εἰς χαρὰν δὲ καὶ εὐφροσύνην 
τῶν εὐλαβῶν φίλων τῆς Παρθενομήτορος.




