
τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕ  -
μνου, καὶ μάλιστα καὶ στὸν Κανό-
να  ποὺ ψάλλεται σ’ αὐτήν, πολλὲς 
φο ρὲς χαρακτηρίζεται ἡ Ὑπερα-

γία  Θεοτόκος ὡς μάννα, ὡς ράβδος 
ποὺ ἐβλάστησε τὸν καρπὸν τῆς ζωῆς, 
ὡς Κιβωτὸς κλπ. Χρησιμοποιοῦνται δη-
λα δὴ  ὡς χαρακτηρισμοὶ τῆς Θεοτόκου ὀ   -
νόματα ἀπὸ γεγονότα ποὺ συνέβησαν 
κατὰ τὴν περίοδο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης 
καὶ ἀποτέλεσαν προτυπώσεις ἢ τύπους  
γεγονότων ποὺ συνέβησαν κατὰ τὴν πε-
ρίοδο τῆς Καινῆς Διαθήκης. Ἕνα τέ τοιο 
γεγονὸς εἶναι καὶ ἡ κατασκευὴ τῆς Κι βω -
τοῦ τῆς Διαθήκης ἀπὸ τὸν Μωυσῆ.

Ὅταν ὁ Θεὸς κάλεσε τὸν Μωυσῆ στὸ 
ὄρος Χωρὴβ νὰ παραλάβει τὸν Δεκάλο-
γο μέσα στὴ λαμπρότητα τῆς θεοφανεί ας, 
τοῦ ἔδωσε ὁδηγίες γιὰ τὴν κατασκευὴ τοῦ 
τόπου τῆς λατρείας καὶ τὸν ἐξοπλισμό 
του. Τοῦ εἶπε: «Καὶ ποι ή σεις κιβωτὸν μαρ-
τυρίου ἐκ ξύλων ἀσή πτων... καὶ καταχρυ-
σώσεις αὐτὴν χρυ σίῳ καθαρῷ, ἔσωθεν 
καὶ ἔξωθεν χρυσώ σεις αὐτήν» (Ἐξ. κε΄ 
9-10). Θὰ κατασκευά σεις ἕνα κιβώτιο 
ἀ    πὸ ξύλα ποὺ δὲν σα  πίζουν, γιὰ νὰ βά-
λεις σ’ αὐτὸ ὅσα θὰ εἶ  ναι μάρτυρες τῆς 
πα ρουσίας μου... Θὰ κα  λύψεις δὲ τὴν Κι -
βωτὸ μὲ πολὺ καθαρὸ χρυ  σάφι. Θὰ τὴν 
ἐ πι χρυσώσεις ἀπὸ μέ σα καὶ ἀπὸ ἔξω.

Πρῶτοι ἀξιόπιστοι μάρτυρες τῆς πα-
ρουσίας τοῦ Θεοῦ στὴν Κιβωτὸ τῆς Δια-
θήκης θὰ ἦταν οἱ θεοχάρακτες πλάκες 
τοῦ Νόμου, ἡ διαθήκη τοῦ Θεοῦ μὲ τὸν 
Ἰσραήλ. Οἱ πλάκες αὐτὲς ὀνομάζονται καὶ 
«Μαρτύριον». Ὁ Νόμος θὰ ἦταν μαρτυρία 
γιὰ τὴν τιμὴ ποὺ ἔκαμε ὁ Θεὸς στὸ λαό του 
νὰ τὸν ἐπιλέξει ὡς ἀσφαλὴ φύλακα καὶ 
γνήσιο ἐκφραστὴ τοῦ θελήματός του, γιὰ 
τὴν πρόθυμη ἀνταπόκριση καὶ ὁλόψυχη 
ἀποδοχὴ του γι’ αὐτὴν τὴν ἐκλογή.

Στὴν Κιβωτὸ τοποθετήθηκε ἐπίσης ἡ 
χρυσὴ στάμνα μὲ τὸ μάννα. Γιὰ νὰ ἐνθυ-
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μοῦνται οἱ Ἰσραηλίτες τὴν ἀγάπη καὶ τὴν 
πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἡ ὁποία ἐπὶ σαράν τα 
ὁλόκληρα χρόνια τοὺς ἔτρεφε μὲ αὐτὸ 
στὴν ἔρημο.

Ἀκόμη ὑπῆρχε καὶ ἡ ράβδος τοῦ Ἀ  α-
ρών, ποὺ διὰ θαύματος ἔβγαλε βλαστό, 
γιὰ νὰ θυμίζει σ’ ὅλους τὴν κλήση τοῦ Ἀα-
ρὼν στὴν ἱερωσύνη. 

Αὐτὴ ἡ Κιβωτὸς ὑπῆρξε τὸ πιὸ ἱερὸ 
ἀν  τι κείμενο τῆς ἰουδαϊκῆς λατρείας. Τὴν 
φύ  λαγαν στὴ Σκηνὴ τοῦ Μαρτυρίου, ποὺ 
ἦταν ἕνας φορητὸς Ναός, καὶ στὸ πιὸ ἱε -
ρὸ μέρος, στὰ «Ἅγια τῶν Ἁγίων». Ὅταν 
δὲ κτί σθηκε ὁ μεγαλοπρεπὴς Ναὸς τοῦ 
Σο  λομῶντος, μεταφέρθηκε στὰ Ἅγια τῶν 
Ἁ   γίων τοῦ Ναοῦ αὐτοῦ.

Ἡ Κιβωτὸς ἐπὶ σαράντα ὁλόκληρα χρό-
νια προπορευόταν τῶν Ἰσραηλιτῶν μέσα 
στὴν ἔρημο. Ὁδηγοῦσε μὲ τὴν παρουσία 
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της τὸν λαό, τὸν ἐνίσχυε στοὺς ἀγῶνες 
του ἐναντίον τῶν ἀλλοφύλων, ποὺ συναν-
τοῦσαν κατὰ τὴν πορεία τους. Ἦταν μία 
συνεχὴς μαρτυρία τῆς παρουσίας τοῦ 
Θεοῦ.

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος στὴν ἐπιστολή 
του πρὸς Ἑβραίους (κεφ. θ΄ 3-5) μᾶς ὑ   -
πεν θυμίζει ὅτι ὕστερα ἀπὸ τὸ δεύτερο  
παραπέτασμα τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρ τυρί-
ου ἦταν τὸ μέρος τῆς σκηνῆς ποὺ λεγό-
ταν Ἅγια Ἁγίων. Τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων εἶ  -
 χαν τὸ χρυσὸ θυμιατήριον καὶ τὴν Κιβω-
τὸ τῆς Διαθήκης. Ἐπάνω ἀπὸ τὴν Κιβωτὸ  
ὑ       πῆρχαν δύο χρυσὰ Χερουβεὶμ ἔν  δοξα, 
γιατὶ μεταξὺ αὐτῶν τῶν δύο Χε  ρουβεὶμ ἐμ-
φανιζόταν καὶ μιλοῦσε ὁ Θε  ός. Αὐτὰ μὲ 
τὰ φτερά τους σκέπαζαν τὸ χρυσὸ κάλυμ-
μα τῆς Κιβωτοῦ, ποὺ ἐ       κα   λεῖτο Ἱλαστήριο. 
Αὐτὴν τὴν ἀπο  στολι κὴ  περικοπὴ καθόρι-
σε  ἡ Ἐκκλη σία νὰ ἀ     ναγι νώσκεται σὲ πολ-
λὲς Θεομη τορικὲς ἑορτές.

Τὴν ἐποχὴ τῆς Καινῆς Διαθήκης ὅμως 
ἔχουμε πλέον τὴν ἔμψυχη Κιβωτὸ τοῦ 
Θεοῦ, τὴν Κυρία Θεοτόκο, ἡ ὁποία χαρα-
κτηρίζεται ὡς Κιβωτὸς «χρυσωθεῖσα τῷ 
Πνεύματι», ποὺ χρυσώθηκε ἀπὸ τὸ Παν-
άγιον Πνεῦμα, τὸ Ὁποῖο τὴν κατέστησε 
«παλάτιον καὶ καθέδραν τοῦ μόνου Βα-
σιλέως».

Τώρα ἡ Θεοτόκος δίνει ἀσύγκριτα με-
γαλύτερη καὶ ἀνώτερη μαρτυρία γιὰ τὴν 
παρουσία τοῦ Θεοῦ στὸν κόσμο. Φέρει 
ἀντὶ γιὰ θεοχάρακτες πλάκες τὸν ἴδιο 
τὸν Θεάνθρωπο Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, 
τὸν Υἱὸ καὶ Λόγο τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος 
«σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν» 
(Ἰω. α΄ 14), καὶ εἶναι «τὸ πλήρωμα τοῦ νό-
μου καὶ τῶν προφητῶν» (Θ. Λειτουργία 
Χρυσοστόμου, Εὐχὴ «ἐν τῷ συστεῖλαι τὰ 
ἅγια»). Ἀντὶ τῆς χρυσῆς στάμνας μὲ τὸ 
μάννα φέρει στὸν κόσμο τὸν Υἱὸ καὶ Λόγο 
τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος εἶναι «ὁ ἄρτος τοῦ 
Θεοῦ ὁ καταβαίνων ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ 
ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ» (Ἰω. ς΄ 33). Οἱ 

Ἰσραηλίτες ἔφαγαν ἀπὸ τὸ μάννα καὶ δι-
ατηρήθηκαν στὴ ζωὴ μέσα στὴν ἔρημο, 
τελικὰ ὅμως πέθαναν. Ὅσοι ὅμως μετέ-
χουμε τοῦ Ἄρτου τῆς ζωῆς, κοινωνοῦμε 
τὴν αἰώνια ζωή. Ἀκόμη ἡ Παναγία ὡς 
ἄλλη ράβδος τοῦ Ἰεσσαὶ ἐβλάστησε τὸν 
καρπὸ τῆς ζωῆς μὲ τὸ ἀσύγκριτο θαῦμα 
τῆς ἐπελεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. 

Στὴν Κιβωτὸ τῆς Διαθήκης καὶ ἀνάμε-
σα στὰ δύο Χερουβεὶμ τοῦ ἱλαστηρίου, ὁ 
Θε  ὸς ἔκαμνε, εἴπαμε, γνωστὸ τὸ θέλημά 
του πρὸς τὸν λαὸ τῆς Παλαιᾶς Δι  α θή-
κης. Στὰ χρόνια τῆς Καινῆς Διαθήκης ὁ 
Θεὸς χρησιμοποίησε τὴν Ὑ    περ  αγία Θε-
οτόκο γιὰ νὰ μᾶς ἀποκαλύ ψει  τὸ «χρό-
νοις αἰωνίοις σεσιγη μέ νον μυ  στήριον» 
τῆς σωτηρίας μας (Ρωμ. ιδ΄ 24).

Οἱ παλαιοὶ Ἰσραηλίτες ἀτένιζαν μὲ δέος 
καὶ σεβασμὸ τὴν Κιβωτὸ καὶ ἐναπέθεταν 
ἐκεῖ ὁ καθένας ὡς ἄτομο καὶ ὡς ἔ θνος 
τὴν ἐλπίδα τους καὶ ζητοῦσαν τὴν ἀ κα-
ταμάχητη προστασία τοῦ Θεοῦ. Μὲ ἀκό-
μη πιὸ μεγάλο δέος καὶ βαθὺ σεβασμὸ 
ἀτενίζουμε ἐμεῖς οἱ Χριστιανοὶ τὸ σεπτὸ 
πρόσωπο τῆς Παναγίας μας. Τὸ ἅγιο ὄ  -
νο μά της τὸ εὐλαβούμεθα καὶ τὸ προφέ-
ρουμε μὲ ἱερὸ δέος. Στὴ μητρικὴ στοργικὴ 
ἀγάπη της βρίσκουν οἱ ψυχές μας τὴ θε-
ϊκὴ παρηγοριά. Στὴν ἀκαταμάχητη προ-
στασία της ἐμπιστευόμαστε τὸν ἑαυτό  
μας, τὰ παιδιά μας, τὰ προσφιλή μας πρό-
σωπα καὶ τὸ ἔθνος μας. Δικαιολογημένα 
οἱ πιστοὶ Χριστιανοὶ στὴν Ἀκολουθία τῶν 
«Χαιρετισμῶν» πρὸς τὴν Παναγία μὲ εὐ-
λά βεια καὶ βαθιὰ εὐγνωμοσύνη τὴν ἀπο-
καλοῦμε Κιβωτό.

Νὰ προσβλέπουμε λοιπὸν μὲ ἐμπιστο-
σύνη καὶ νὰ καταφεύγουμε πρὸς τὴν ἔμ-
ψυχο Κιβωτό, τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο. 
Νὰ συνεχίσουμε νὰ ζητοῦμε ταπεινὰ τὶς 
πρεσβεῖες της πρὸς τὸν Σωτήρα καὶ Λυ-
τρωτή μας Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, γιὰ νὰ 
μᾶς ἐλεήσει καὶ σώσει διὰ τῆς παντοδυ-
νάμου θείας Χάριτός του.
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