Τι σημαίνει: Μαρία – Θεοτόκος – Παναγία;
Γράυει η Εσαγγελία Αυεντάκη
Αζθαιώο δελ είλαη γλσζηό ζε πνιύ θόζκν ην ηη ζεκαίλεη ην όλνκα Μαξία, θαη
ην νπνίν είλαη ην θαζ' απηό όλνκα πνπ ηεο δόζεθε αξρηθά, θαη πνπ αλαθέξεηαη ζηελ
Καηλή Γηαζήθε θαη δελ ηεο δόζεθε ηπραία.
«Τν παλζεβάζκηνλ θαη θεραξηησκέλνλ όλνκα ηεο Μαξίαο πξνζθπέζηαηα θαη
αξκνδηώηαηα εδόζε εηο ηελ αεηπάξζελνλ Θενηόθνλ θαηά πξόγλσζε θαη βνπιή Θενύ,
παξά ηνπ νπνίνπ παξά ηνπ νπνίνπ ήηαλ σξηζκέλε λα γίλε Μεηέξα Απηνύ.

Σεκαίλεη δε ην όλνκα Μαξία: Παληνδπλακία, ηνπηέζηηλ εθείλε ε νπνία ήλσζε ηα
δύν άθξα αληηθείκελα Θεό θαη άλζξσπν. Αθόκε ζεκαίλεη Σνθία, ε νπνία βξήθε ηνλ
ηξόπν δηα λα ελώζε δύν θύζεηο ζε κηα ππόζηαζε, ρσξίο λα ζπγρύζε ηα ηδηώκαηα ησλ
θύζεσλ.
Καη ηξίηνλ ζεκαίλεη Αγαζόηεο, ήηνη ράξηο, ε νπνία εζενπνίεζε ηελ αλζξώπηλε
θύζε θαη αλεβίβαζε απηή ππεξάλσ ησλ νπξαλίσλ δπλάκεσλ. Απηά ηα ηξία πεξηέρεη
ην όλνκα Μαξία. Γόζεθε δηόηη έκειιε λα ππεξεηήζεη ην κπζηήξην ηεο ελζάξθνπ
νηθνλνκίαο…». Τν όλνκα Μαξία παξάγεηαη από ην εβξατθό Ατόο ην νπνίν δεινί
Κύξηνο θαη εξκελεύεηαη Κπξία δηόηη, σο Μήηεξ Θενύ θπξηεύεη θαη εμνπζηάδεη
νπξάληα θαη επίγεηα θηίζκαηα. Έρεη δε ηελ θπξηόηεηα ηεο δπλάκεσο επεηδή ην ζεκέιην
ηεο θπξηόηεηνο είλαη ε δύλακηο».
(Αγ. Νηθνδήκνπ Αγηνξείηνπ, ζηελ εξκελεία ηεο ελάηεο σδήο ηεο Παξζέλνπ)
Θενηόθνο
Τν θαη” εμνρήλ ζενινγηθό όλνκα ηεο Μεηέξαο ηνπ Θενύ είλαη Θενηόθνο. Γη
απηό έγηλε ιόγνο ζ” όζα αλαθέξζεθαλ. Δδώ ρξνλνινγηθά πόηε δόζεθε απηό ζηε
Μεηέξα ηνπ θσηόο.
«Θενηόθνλ νλόκαζαλ ηελ Παξζέλνλ Παηέξεο πξν ηεο Γ” Οηθνπκεληθήο Σπλόδνπ.
Σηε δε Σύλνδν απηή εδηνξίζζε ην πξώηνλ λα θαιείηαη Θενηόθνο ε Παξζέλνο Μαξία.
Αθόκε ε Σύλνδνο αύηε ηελ γιπθπηάηελ ηαύηελ ηεο Παξζέλνπ πξνζεγνξίαλ
επηθπξώζαζα, σο όξνλ δνγκαηηθόλ εηο πάζαλ ηελ νηθνπκέλελ παξέδσζε. Πξώηνο γαξ
ν Ωξηγέλεο Θενηόθνλ ηελ Παξζέλνλ εθάιεζε… Ο δε Αιεμαλδξείαο Κύξηιινο,
γξάθσλ πξνο Νεζηόξηνλ ιέγεη, όηη θαη ν Μέγαο Αζαλάζηνο Θενηόθνλ απηήλ θαη
σλόκαζε θαη σκνιόγεη».
(Πεδάιηνλ Δθθιεζίαο )
Παναγία
Τν πξνζθηιέζηαην όλνκα ηεο Παλαρξάληνπ Γέζπνηλαο είλαη ρσξίο άιιν ην
«ΠΑΝΑΓΙΑ». Πόηε ηζηνξηθά έιαβε απηή ηελ πξνζσλπκία ε Παξζέλνο;

«Απνδίδεηαη εηο ηελ Θενηόθνλ θαη ζηαζεξνπνηείηαη δη απηήλ ε πξνζσλπκία
«Παλαγία». Ταύηελ γλσξίδεη σο επηθξαηνύζαλ πιένλ θαηά ηνλ Δ” αηώλα ν Βαζίιεηνο
Σειεπθείαο (P.G. 85 425). Βξαδύηεξνλ θαηά ηνλ Ε” αηώλα, ν Αλδξέαο Κξήηεο
απνθαιεί επηκόλσο ηελ Άρξαληνλ «αγησηέξαλ ησλ αγίσλ» (P.G. 97 2108).

Τν όλνκα πιένλ Παλαγία ππεξίζρπζε, ηαπηίζηεθε κε ηελ ηεξά κνξθή θαη
πξνζσπηθόηεηά ηεο. Τν πόζν έρεη ην όλνκα Παλαγία επηθξαηήζεη ζην Χξηζηεπώλπκν
πιήξσκα, θαίλεηαη θπξίσο ζηηο δπζθνιίεο ηεο δσήο, θαη κάιηζηα ζε μαθληθνύο
θηλδύλνπο, όπνπ απζόξκεηα πξνέξρεηαη εθ ησλ έζσζελ ην όλνκα «Παλαγία κνπ». Σ”
απηέο ηηο πεξηπηώζεηο νύηε κάλα κνπ, νύηε, νύηε, όια ηόηε δελ κεηξνύλ ππνρσξνύλ.
Πώο ζπκβαίλεη απηό ζε κηθξνύο θαη κεγάινπο;
Μήπσο νη πνιέκηνη νη νιηγόπηζηνη νη είξσλεο ηεο πίζηεσο κπνξνύλ λα κάο πνπλ
πώο ην όλνκα ηεο Παλαγίαο ζηηο θνπξηνύλεο ηεο δσήο ζε πνιινύο αλζξώπνπο
εθηνπίδεη θάζε άιιν πξνζθηιέο όλνκα; Αζθαιώο ε Παλαγία δελ επέβαιε λα ηελ
επηθαινύληαη, απηό είλαη ζέκα επηινγήο θαη απζνξκήηνπ ςπρηθήο αλάγθεο ησλ
πηζηώλ, πνπ ην αιάλζαζην ςπρηθό ηνπο θξηηήξην, ηνπο πιεξνθνξεί, όηη απ” Δθείλε,
ζα έιζεη ε δύλακε ε βνήζεηα.
Αιιά γηαηί; Γηόηη έρεη όιε ηε Χάξε ηνπ Θενύ γηα παξνρή βνεζείαο ζε ώξεο
θηλδύλνπ πνπ άιιεο δπλάκεηο, πξόζσπα, δελ δύλαηαη λα πξνζθέξνπλ. Γηάρπην πιένλ
ηνύην όηη ε ζεία δύλακηο παξέρεηαη κέζσ ηεο Παλαγίαο. Βέβαηα, ην πόηε θαλείο
ιακβάλεη θαη ζ” απηέο ηηο ώξεο ηνπ θηλδύλνπ είλαη αζηάζκεην.
Από το βιβλίο «Σαράντα Εικόνες της Παναγίας»

