Μαριανή προσευχή
Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ
Η Θεοτόκος Μαρία είναι για μας το τέλειο παράδειγμα του
ανθρώπου που δέχεται την πρωτοβουλία του διαλόγου με
τον Θεό. Ο Ευαγγελισμός, η κρυφή και δημόσια ζωή, το
πάθος, ο θάνατος και η ανάσταση του Υιού της, η γέννηση
της Εκκλησίας και η πνευματική μητρότητά της, η
παρουσία της ανάμεσα στους Αποστόλους που αναμένουν
την έλευση του Αγίου Πνεύματος, αυτή είναι η
προσκυνηματική πορεία του τέλειου πλάσματος που
έρχεται από το Θεό και επιστρέφει στο Θεό. Σ’ αυτήν
διακρίνουμε τη δική μας πορεία. Το χέρι της Αειπαρθένου
Μαρίας κατευθύνει την πορεία μας.
Χαίρε Μαρία, της κτίσης όλης πλατυτέρα.
Χαίρε Αγία, του λόγου του αιώνιου Μητέρα.
1. Εσύ που είπες το μεγάλο «ναι»
και γέμισε ο κόσμος φως.
Παναγία ταπεινή στο δρόμο του Θεού, (2)
χορήγησέ μας ως φιλεύσπλαχνη μητέρα
να γίνουν οι ικέτες μιμητές σου.
Ο Καθένας με τη σειρά του απαγγέλει ένα Χαίρε
Μαρία.
1. Αποδοχή του μυστηρίου του Θεού με μια ανείπωτη χαρά: ο Ευαγγελισμός
Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου είναι το
γεγονός που αποκαλύπτει σε πρώτο
στάδιο όλη την πίστη της. Είναι η
στιγμή της απόλυτης καινοτομίας γι’
αυτήν. Η Αειπάρθενος Μαρία αφήνει τη
θέση στο Θεό, εγκαταλείπει τον εαυτό
της στο Θεό να την γεμίσει, σε μια υιική
στάση του εαυτού της. Ο Ευαγγελισμός
είναι το κεντρικό γεγονός στη ζωή της Παναγίας, στην πορεία πίστης. Ο Θεός έχει
ανάγκη από την πίστη της Αειπαρθένου Μαρίας για να εφαρμόσει το σχέδιο
σωτηρίας στον Γιο της Ιησού. Η Παναγία αποδέχεται αυτή τη θεία θέληση με
ακτινοβόλο και δυναμική πίστη που θα αναπτυχθεί καθ' όλη τη διάρκεια της ζωή
της.

Επ. Χαίρε Παρθένα, Κόρη σεμνή,
Δέξου, Μητέρα, την προσευχή.
1. Συ, που μας οδηγείς, πιο κοντά στο
Θεό,
Συ που δίνεις σ’ εμάς το Σωτήρα
Χριστό.
2. Συ πυξίδα ζωής των ανθρώπων της
γης,

Συ το φως της ψυχής, ω αστέρι αυγής
3. Συ που παρακινείς την καρδιά του
πιστού,
Συ που μας οδηγείς στο δρόμο του
καλού.
4. Συ που ποδηγετείς τα παιδιά του
Θεού,
Συ που παρηγορείς, ω Μητέρα Θεού.

Ένα Χαίρε Μαρία ο καθένας
2. Ενθουσιώδης επικοινωνία της χαράς της: η υπηρεσία
Η πορεία πίστης της Αειπαρθένου Μαρίας
την οδηγεί, από την πιο βαθιά προσωπική
και αποφασιστική συνάντηση με τον Θεό,
στην προκήρυξη της ευτυχίας της. Φεύγει
γρήγορα προς στα βουνά της Ιουδαίας,
στην εξαδέλφη της Ελισάβετ. Ό, τι έχει
ακούσει από τον Θεό, αυτό που δέχτηκε
με πίστη, είναι, από την αρχή,
προορισμένο να ανήκει σε όλους. H πίστη
την βάζει σε κίνηση. Πηγαίνει να
συναντήσει τη συγγενή της για να την εξυπηρετήσει, απευθύνεται στον Θεό της με
επαίνους και χαρά και απευθύνεται-μιλάει σε όλες τις γενιές, οι οποίες θα την
διακηρύξουν μακάρια. Η Παναγία αναγγέλλει την ευτυχία σε όλους όσους, όπως
αυτή, αφήνουν τον εαυτό τους να εκπλαγεί από το
χαρμόσυνο άγγελμα του Θεού.
Χαίρε Μαρία, της κτίσης όλης πλατυτέρα.
Χαίρε Αγία, του λόγου του αιώνιου Μητέρα.
Εσύ που ανέβηκες με τον Ιησού
στης άρνησης τον Γολγοθά.
Παναγία δυνατή στον πόνο του σταυρού, (δις)
αξίωσέ μας για τη λύτρωση του κόσμου
στο πάθος να μετάσχουμε του Υιού σου.
3. Κοινωνία με τον Υιό της : το Πάθος και ο Σταυρός
Η επιδίωξη του μυστηρίου που ανακοίνωσε ο
άγγελος στη Θεοτόκο Μαρία το πρωί της πίστης της,
την οδηγεί στη συντέλεια της αποστολής του Υιού
της στη θυσία του σταυρού. Στα πόδια του σταυρού,

η Αειπάρθενος Μαρία είναι ευτυχισμένη επειδή οι πιο ενδόμυχες προσδοκίες της
συγκλίνουν απόλυτα με τα σχέδια του Θεού πάνω της: ο Θεός την κάνει για άλλη
μια φορά γόνιμη, διευρύνοντας τη μητρότητα της προς όλη την ανθρωπότητα. Το
«ναι» της πίστης της στον Ευαγγελισμό φθάνει στο τελευταίο στάδιο της
μητρότητάς της στο σταυρό. Η πίστη της Παναγίας στα πόδια του του σταυρού
είναι μια πίστη νέα, ποτέ λιποθυμούσα, μια πίστη που αγωνίζεται.
Χαίρε Μαρία, της κτίσης όλης πλατυτέρα.
Χαίρε Αγία, του λόγου του αιώνιου Μητέρα.
Εσύ που πίσω δε γυρνάς να δεις,
μην είσαι μόνη σ’ ερημιά.
Παναγία σταθερή σε άγνωστες οδούς, (δις)
οδήγησέ μας με χαρά κι εμπιστοσύνη
να ζήσουμε απ’ την ανάστασή Του.
Ένα Χαίρε Μαρία ο καθένας
4. «Είμαι η οδός. . .»
«Είμαι η οδός. . .» Αυτή η διαβεβαίωση του Ιησού για τον εαυτό του είναι η πιο
τέλεια περίληψη για να εκφράσει "την πορεία πίστης της Παναγίας". Είναι το
μυστήριο του Χριστού, μια πορεία που διέσχισε η Αειπάρθενος Μαρία με
ιδιαίτερη πιστότητα και απόλυτη ταύτιση. Η Παναγία μας δείχνει το δρόμο, μας
δείχνει τον Ιησού. Έτσι, μας
προηγείται στη δόξα της
Κοίμησης και Μετάστασης της
Θεοτόκου, είναι παρούσα στην
καρδιά των πιστών, όπως το
πρωινό αστέρι της δικής μας
νύχτας
πίστης,
η
οποία
προχωρεί στη ζωή ώσπου το
πλήρες σκοτάδι του θανάτου να
μας αποκαλύψει τη δόξα.
Σκιρτά η ψυχή μου για το Θεό, για το Θεό το Σωτήρα μου
Η ψυχή μου δοξάζει τον Κύριο *
και το πνεύμα μου νιώθει αγαλλίαση για το Θεό το σωτήρα μου.
Γιατί έδειξε την ευμένειά του στην ταπεινή του δούλη, *
από τώρα θα με καλοτυχίζουν όλες οι γενιές.
Γιατί ο δυνατός Θεός έκανε σ’ εμένα έργα θαυμαστά, *
άγιο είναι το Όνομά του.

Και το έλεός του υπάρχει από γενιά σε γενιά, *
σ’ όσους με δέος τον υπακούνε.
Έδειξε έμπρακτα τη δύναμή του : *
διασκόρπισε τους περήφανους και χάλασε τα σχέδια που είχαν στο νου τους
καθαίρεσε άρχοντες από τους θρόνους των*
κι’ ανύψωσε ταπεινούς.
Ανθρώπους που πεινούσαν τους γέμισε με αγαθά*
και πλούσιους τους έδιωξε με χέρια αδειανά,
βοήθησε το δούλο του τον Ισραήλ, *
μην ξεχνώντας την υπόσχεση,
που είχε δώσει στους προγόνους μας*
ότι δηλαδή θα σπλαχνιστεί τον Αβραάμ
και τους απογόνους του για πάντα.

