
Εσαγγελισμός της Θεοτόκοσ  

«Σήμερον της σωτηρίας ημών το κευάλαιον»! 

(ζενινγηθό ζρόιην ζηελ ενξηή ηνπ Δπαγγειηζκνύ ηεο Θενηόθνπ) 

 

 

Σήκεξα ε εθθιεζία καο ενξηάδεη ην ραξκόζπλν κήλπκα ηεο Θείας Ενσάρκωσης, πνπ κε 

ηόζν ζαθή ηξόπν καο ην παξνπζηάδεη ν επαγγειηζηήο Λνπθάο ζην Δπαγγέιην ηνπ (θεθ. Α’ 

ζηίρ. 26-38). 

Τελ ήκεξα απηή, ν ζεόζηαιηνο αξράγγεινο Γαβξηήι παξνπζηάδεηαη ζηελ Παξζέλν 

Μαξηάκ, ζηε Ναδαξέη θαη ηεο αλήγγεηιε όηη ζα γελλήζεη ην Σσηήξα ηνπ θόζκνπ, ηνλ Ιεζνύ 

Φξηζηό. 

Καη όηαλ ε Παξζέλνο αλαξσηήζεθε πώο ήηαλ δπλαηό λα ζπιιάβεη ρσξίο άλδξα, ν 

αξράγγεινο ηεο απάληεζε όηη «ην Άγην Πλεύκα ζα έιζεη ζε ζέλα θαη ε δύλακε ηνπ Υςίζηνπ 

ζα ζε επηζθηάζεη». Τόηε ε ζεκλή θόξε, ε Παξζέλνο Μαξηάκ, ηνπ απάληεζε ηαπεηλά. 

«Ιδνύ ε δνύιε ηνπ Κπξίνπ. Αο γίλεη ην ζέιεκα Δθείλνπ». Καη θαζώο ν Γαβξηήι 

εμαθαλίζηεθε από κπξνζηά ηεο, ζπληειέζηεθε ην κεγαιύηεξν κπζηήξην ηεο αλζξσπόηεηαο. 

κε ηξόπν ππεξθπζηθό, ε Παξζέλνο ζπλέιαβε ζηελ άρξαληε θνηιηά ηεο, ηνλ Υηό θαη Λόγν ηνπ 

Θενύ. 

Δθείλνλ πνύ κε ηελ εθνύζηα ζπζία ηνπ επάλσ ζην Σηαπξό, έζσζε ην αλζξώπηλν γέλνο από 

ηνλ αηώλην ζάλαην θαη ηελ θαηαζηξνθή ζηελ νπνία είρε νδεγεζεί κεηά ηελ πηώζε ησλ 

πξσηνπιάζησλ από ηνλ παξάδεηζν θαη ηελ εκθάληζε ηεο ακαξηίαο ζηνλ θόζκν. 
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Οη αξρέο ηεο ενξηήο ηνπ Δπαγγειηζκνύ δελ είλαη επαθξηβώο γλσζηέο. Τν γεγνλόο όηη ε 

Αγία Διέλε έθηηζε ζηε Ναδαξέη βαζηιηθή, ζηελ νπνία πεξηιακβαλόηαλ θαηά παξάδνζε ν 

νίθνο ηεο Θενηόθνπ, όπνπ απηή δέρζεθε ηνλ Δπαγγειηζκό, επέδξαζε ίζσο ζηε ζύζηαζε 

ηνπηθήο ενξηήο. 

Οη πξώηεο καξηπξίεο πεξί απηήο επξίζθνληαη ζηνλ Άγην Πξόθιν, Παηξηάξρε 

Κσλζηαληηλνππόιεσο, ην 430 κ.Φ. θαη ζην Παζράιηνλ Φξνληθόλ (624 κ.Φ.), όπνπ 

ραξαθηεξίδεηαη σο ζπζηαζείζα ζηηο 25 Μαξηίνπ από ηνπο ζενθόξνπο δαζθάινπο. Η 

κεγαινπξεπήο παλήγπξε ηνπ Δπαγγειηζκνύ εηειείην από ηνπο Βπδαληηλνύο ζην λαό ησλ 

Φαιθνπξαηείσλ, όπνπ παξίζηαλην θαη νη απηνθξάηνξεο. 

Η κεγάιε ενξηή ηνπ Δπαγγειηζκνύ ηεο Θενηόθνπ είλαη γηα ηελ Δθθιεζία καο θνξπθαίνο 

ενξηνινγηθόο ζηαζκόο, δηόηη απνηειεί ηελ απαξρή όισλ ησλ ενξηώλ ηνπ εθθιεζηαζηηθνύ 

έηνπο. 

Τν ίδην απνηειεί θαη απαξρή όισλ ησλ ζσηεξησδώλ γεγνλόησλ, ηα νπνία έγηλαλ γηα ηελ 

απνιύηξσζε ηνπ αλζξσπίλνπ γέλνπο. Τελ αγία απηή εκέξα ενξηάδνπκε ιακπξώο ηελ 

ελαλζξώπεζε ηνπ Υηνύ θαη Λόγνπ ηνπ Θενύ ζηελ πάλαγλε ζάξθα ηεο Αγίαο Παξζέλνπ, ώζηε 

δη’ Απηνύ λα πξαγκαηνπνηεζεί ην πξναηώλην ζρέδην ηνπ Θενύ γηα ηε ζσηεξία ηνπ 

αλζξσπίλνπ γέλνπο. 

      Τε κεγάιε απηή εκέξα έρνπκε ηελ εθπιήξσζε ηεο πην ειπηδνθόξαο ππνζρέζεσο ηνπ 

Θενύ ζηελ αλζξσπόηεηα. ηαλ νη πξσηόπιαζηνη γελάξρεο καο παξάθνπζαλ ηελ ζεία εληνιή 

ζηελ Δδέκ θαη πξνηίκεζαλ ην δξόκν ηεο ακαξηίαο, ηεο θζνξάο θαη ηνπ ζαλάηνπ, ν απόιπηα 

αγαζόο θαη θηιάλζξσπνο Θεόο έδσζε ηε κεγάιε ππόζρεζε, πσο ζε κειινληηθνύο ρξόλνπο ζα 

έξζεη ζηνλ θόζκν ν «Υηνο ηεο Γπλαίθαο» γηα λα δώζεη ηέινο ζην θξάηνο ηνπ δηαβόινπ θαη λα 

ιπηξώζεη ην αλζξώπηλν γέλνο. 

      Ο άλζξσπνο δεκηνπξγήζεθε από ην Θεό σο ην ηειεηόηεξν θαη εθιεθηόηεξν δεκηνύξγεκα 

ηνπ Θενύ, σο «εηθόλα θαη θαζ’ νκνίσζηο» απηνύ (Γέλ.1,26). Πιάζηεθε λα δεη αηώληα κέζα 

ζηε ράξε θαη ηηο επινγίεο ηνπ Θενύ. Απηή ηε ζεκαζία έρεη ε βηβιηθή δηήγεζε πεξί ηνπ θήπνπ 

ηεο Δδέκ (Γελ.2ν θεθ.). Ο άλζξσπνο έθακε θαθή ρξήζε ηεο ειεύζεξεο βνύιεζήο ηνπ θαη 

πξνηίκεζε ην θαθό. Ο αξρέθαθνο δηάβνινο ηνλ παξέζπξε ζηελ πηώζε θαη ηελ θαηαζηξνθή. 

Απηό ηνπ ζηέξεζε ηνλ παξάδεηζν, δειαδή ηελ παξνπζία θαη ηηο αθέλσηεο επινγίεο ηνπ Θενύ. 

      Μέγα ράζκα αλνίρηεθε αλάκεζά ηνπο (Δθ.2,13). Η αγία Γξαθή αλαθέξεη ζπκβνιηθά πσο 

νη πξσηόπιαζηνη δηώρηεθαλ από ηνλ θήπν ηεο Δδέκ θαη δύν αγγειηθά όληα ηάρζεθαλ λα 

θπιάγνπλ κε πύξηλεο ξνκθαίεο ηελ πύιε ηνπ, γηα λα κελ κπνξνύλ λα ηελ παξαβηάζνπλ απηνί. 

Τν αηέιεησην δξάκα ηνπ αλζξσπίλνπ γέλνπο άξρηζε! 

      Ο Αδάκ θαη ε Δύα ηόηε θάζηζαλ απέλαληη από ηνλ θήπν ηεο ηξπθήο θαη ζξελνύζαλ γηα ην 

θαθό πνπ ηνπο βξήθε. Αλαινγίδνληαλ ηελ πξόηεξε επδαηκνλία ηνπο, ηελ ζύγθξηλαλ κε ηελ 

ησξηλή δπζηπρία ηνπο, πξνέβιεπαλ ην κέιινλ δνθεξό θαη γη’ απηό έθιαηγαλ γνεξά. Τα θαπηά 

ηνπο δάθξπα πόηηδαλ ηελ άλπδξε γε θαη νη ζπαξαρηηθέο θξαπγέο ηνπο έζπαδαλ ηελ εξεκία ηεο 

εξήκνπ. 

      κσο δπζηπρώο ν ζξήλνο ησλ πξσηνπιάζησλ δελ ήηαλ απνηέιεζκα κεηακέιεηαο γηα ηελ 

αλππαθνή θαη ηελ αληαξζία ηνπο θαηά ηνπ Θενύ. Γελ ήηαλ πξάμε κεηάλνηαο θαη αίηεκα 



ζπγλώκεο πξνο ην Θεό, αιιά σθειηκηζηηθόο ζπαξαγκόο. Γε ζξελνύζαλ γηα ηε ρακέλε 

αζσόηεηα θαη αγηόηεηα, αιιά γηα ηε ρακέλε πιηθή επκάξεηα ηνπ παξαδείζνπ. Ούηε έλαο 

ιόγνο κεηάλνηαο δελ αθνύζηεθε από ηα ρείιε ηνπο! Οη Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο καο ιέλε πσο 

αλ εθείλε ηελ ηξαγηθή ζηηγκή νη πξνπάηνξέο καο κεηαλννύζαλ εηιηθξηλά θαη δεηνύζαλ 

ηαπεηλά ζπγλώκε από ηνλ απόιπηα θηιάλζξσπν Θεό, ζα είραλ απνθαηαζηαζεί ζηελ πξόηεξε 

ηεο πηώζεσο θαηάζηαζή ηνπο. Έζραηε θαη ερζίζηε θαηάιεμε γηα εθείλνπο θαη νιόθιεξν ην 

αλζξώπηλν γέλνο ήηαλ ν ζάλαηνο, σο «έζραηνο ερζξόο» (Α΄ Κνξ.15,26). Ο ζθνηεηλόο Άδεο, 

ην βαζίιεην ηνπ δηαβόινπ, ήηαλ ην αηώλην δεζκσηήξην όισλ ησλ αλζξώπσλ, όισλ ησλ 

επνρώλ. Ο «αληίδηθνο» είρε ζε θάζε αλζξώπηλν πξόζσπν ηελ απόιπηε θπξηαξρία. Καλέλαο δε 

ζα κπνξνύζε λα ηνλ ζώζεη, παξά κνλάρα ν Θεόο, ν Γεκηνπξγόο ηνπ! 

      Τε ζσηεξία ηνπ αλέιαβε, ζύκθσλα κε ην ζείν ζρέδην, ν Υηόο θαη Λόγνο ηνπ Θενύ ηνπ 

Οπνίνπ ε ελαλζξώπηζε ηνπ Θενύ ζύκθσλα κε ηνλ ηεξό επαγγειηζηή Λνπθά, δηα ηεο 

επελέξγεηαο ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο (Λνπθ.1,35), ζαξθώζεθε άλεπ ζπνξάο αλδξόο ζηελ αγία 

γαζηέξα ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο (Μαηζ.1,20). Ο απόιπηα άγηνο Θεόο, παξαθηλνύκελνο από 

άκεηξε αγάπε γηα ηνλ άλζξσπν, δέρζεθε λα ηαπεηλσζεί ηόζν πνιύ ώζηε λα ππνζηεί ηελ 

αλζξώπηλε θπνθνξία θαη γέλλα. 

         Η αλζξώπηλε θύζε, όκσο, είρε ηξαπκαηηζζεί θαη εμαρξεησζεί από ηελ πηώζε θαη ηελ 

ακαξηία. Ο θάζε άλζξσπνο κεηά ηελ πηώζε είλαη θνξέαο ηνπ ιεγνκέλνπ πξνπαηνξηθνύ 

ακαξηήκαηνο, ην νπνίν λνείηαη ζηελ νξζόδνμε ζενινγία καο σο βαξύηαην πλεπκαηηθό, εζηθό 

θαη ζσκαηηθό ηξαπκαηηθό έιθνο, θαη όρη σο πξνζσπηθό ακάξηεκα, ην νπνίν εμαιείθεηαη θαηά 

ηελ ώξα ηνπ αγίνπ Βαπηίζκαηνο. Η Παλαγία καο έθεξε θαη απηή ην πξνπαηνξηθό ακάξηεκα, 

σο κέηνρνο ηεο αλζξσπίλεο θύζεσο. Ο άγηνο Δπηθάλεηνο ηόληζε πσο «νπ εηέξσο γεγελλεκέλε 

(ε Αγία Παξζέλνο) παξά ηελ ησλ αλζξώπσλ θύζηλ, αιιά θαζώο πάληεο εθ ζπέξκαηνο αλδξόο 

θαη κήηξαο γπλαηθόο» (PG42,748) θαη ν κέγαο Αζαλάζηνο επηζεκαίλεη: «Αδειθή γαξ εκώλ ε 

Μαξία, επεί θαη πάληεο εθ ηνπ Αδάκ εζκέλ» ( PG26,1061B).  κσο, όπσο ιέλε νη άγηνη 

Παηέξεο, κε ηελ επέιεπζε ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο, ηελ ώξα ηνπ Δπαγγειηζκνύ, ε αγία Κόξε 

θαζαξίζηεθε από ηνλ ςπρνζσκαηηθό απηό ξύπν θαη θαηόπηλ ζθήλσζε ζε Απηή ν Άγηνο Θεόο 

Λόγνο. Από ηόηε ε Παλαγία καο είλαη ε θεραξηησκέλε ζηνπο αηώλεο. Ο άγηνο Ισάλλεο ν 

Γακαζθελόο ραξαθηεξίδεη ηελ Παλαγία σο «ηεξσηάηε πεξηζηεξά, αθεξαία θαη άθαθνλ ςπρήλ 

θαη ησ Θεώ θαζηεξσκέλελ Πλεύκαηη» (Γακ.Γ΄,2), «ζπγάηξηνλ ηεξώηαηνλ, ην ιαζόληα 

πεππξσκέλα βέιε ηνπ πνλεξνύ» (Α΄7). Τελ Παλαγία Παξζέλν ην Άγην Πλεύκα «θαζαίξνλ 

απηήλ θαη δύλακηλ δεθηηθήλ ηεο ηνπ Λόγνπ Θεόηεηνο παξέρνλ, άκα δε θαη γελλεηηθήλ» 

(Γ΄14).   

      Δπηζεκαίλνπκε ηελ νξζόδνμε πίζηε καο ζηελ άθξα θαη αηώληα αγλόηεηα, θαζαξόηεηα θαη 

αγηόηεηα ηεο Αγίαο Παξζέλνπ, ηελ νπνία αξλνύληαη πνιινί θαθόδνμνη θαη πβξηζηέο Τεο.  Η 

Παλαγία καο ππήξμε αγλή παξζέλνο, κε ηελ εηδηθή θαη γεληθή ζεκαζία ηνπ όξνπ, ζε 

νιόθιεξε ηε δσή Τεο, γη’ απηό ηελ απνθαινύκε Αεηπάξζελν. Γη’ απηό ζην ζεζπέζην απηό 

πνίεκα πκλείηαη ζπλερώο σο «Νύκθε αλύκθεπηε».  

      Η ζύιιεςε ηνπ Κπξίνπ δελ έγηλε κε θπζηθό ηξόπν, όπσο γελληνύληαη όινη νη άλζξσπνη, 

αιιά «επξέζε ελ γαζηξί έρνπζα εθ Πλεύκαηνο Αγίνπ» (Μαηζ.1,19). Ο πξναηώληνο Υηόο θαη 

Λόγνο ηνπ Θενύ ζθήλσζε ζην ηίκην θαη αγλό ζώκα ηεο Θενηόθνπ ρσξίο ηε κεζνιάβεζε 

αλδξόο, κε ηελ επελέξγεηα ηνπ Παλαγίνπ Πλεύκαηνο (Λνπθ.1,35). Απηό είλαη έλα από ηα 

βαζηθόηεξα δόγκαηα ηεο ρξηζηηαληθήο καο πίζηεσο, ην νπνίν απνηππώζεθε θαη ζην Σύκβνιν 

ηεο Πίζηεσο γηα νκνινγία ησλ πηζηώλ. 



      Αλ, ζύκθσλα κε ηνπ Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο καο, ε ζύιιεςε ηνπ Κπξίνπ καο γηλόηαλ δηα 

ζπέξκαηνο αλδξόο, ν Φξηζηόο ζα έπαηξλε ηελ ηξαπκαηηζκέλε από ηελ ακαξηία αλζξώπηλε 

θύζε θαη ζα ήηαλ εμάπαληνο θνξέαο ηνπ πξνπαηνξηθνύ ακαξηήκαηνο. Απηό ζα είρε σο 

ζπλέπεηα ηελ αδπλακία Τνπ λα γίλεη ζσηήξαο ηνπ θόζκνπ, δηόηη θαη ν Ίδηνο ζα είρε αλάγθε 

ζσηεξίαο. Αληίζεηα κε ηελ ππεξθπζηθή ζύιιεςε ηνπ Φξηζηνύ έρνπκε ηελ ώξα ηεο 

ζπιιήςεσο πξαγκαηηθή αλαδεκηνπξγία ηεο αλζξσπίλεο θύζεσο. Ο Ιεζνύο Φξηζηόο είλαη ν 

λένο Αδάκ θαη ζην ζεαλδξηθό Τνπ πξόζσπν έρνπκε ηελ δεκηνπξγία λένπ ηύπνπ αλζξώπνπ 

αιεζηλνύ θαη αγίνπ, αζύγθξηηα αλώηεξνπ ηνπ πξώηνπ ρντθνύ θαη πησηηθνύ Αδάκ. Ο πξώηνο 

Αδάκ αληηπξνζσπεύεη ηνλ παιαηό άλζξσπν ηεο πηώζεσο θαη ηεο θζνξάο θαη ν λένο Αδάκ, ν 

Φξηζηόο, αληηπξνζσπεύεη ηνλ λέν άλζξσπν ηνπ ζενεηδνύο θαη ζενθόξνπ, πνπ είλαη 

πξννξηζκέλνο λα ζεσζεί ελ Φξηζηώ (Α΄Κνξ.15,46-48). 

       Απηά όκσο απνηεινύλ ύςηζηεο αιήζεηεο θαη γηα λα ηηο θαηαλνήζεη θάπνηνο ζα πξέπεη λα 

αλνίμεη ηελ θαξδηά ηνπ λα εηζέιζεη ην Άγην Πλεύκα ώζηε λα βηώζεη απηή ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα. Η πξνζπάζεηα νξζνινγηθήο θαηαλόεζεο είλαη κάηαηα. Γξάθεη ν απόζηνινο 

Παύινο: «Δπεηδή γαξ ελ ηε ζνθία ηνπ Θενύ νπθ έγλσ ν θόζκνο δηα ηεο ζνθίαο ηνλ Θεόλ, 

επδόθεζελ ν Θεόο δηα ηεο κσξίαο ηνπ θεξύγκαηνο ζώζαη ηνπο πηζηεύνληαο» 

(Α΄Κνξ.1,21).       

      Τν ηεξό θείκελν αλαθέξεη πσο «ελ δε ησ κελί ησ έθησ απεζηάιε ν άγγεινο Γαβξηήι ππό 

Θενύ εηο πόιηλ ηεο Γαιηιαίαο, ε όλνκα Ναδαξέη, πξνο παξζέλνλ κεκλεζηεπκέλελ αλδξί, σ 

όλνκα Ισζήθ, εμ νίθνπ Γαπίδ, θαη ην όλνκα ηεο παξζέλνπ Μαξηάκ, θαη εηζειζώλ ν άγγεινο 

πξνο απηήλ είπε΄ ραίξε θεραξηησκέλε΄ ν Κύξηνο καηά ζνπ΄ επινγεκέλε ζπ ελ γπλαημί. Η δε 

ηδνύζα δηεηαξάρζε επί ησ ιόγσ απηνύ, θαη δηεινγίδεην πνηαπόο είε ν αζπαζκόο νύηνο. Καη 

είπελ ν άγγεινο απηή΄ Μαξηάκ΄ εύξεο γαξ ράξηλ παξά ησ Θεώ. Καη ηδνύ ζπιιήςε ελ γαζηξί 

θαη ηέμε πηόλ, θαη θαιέζεηο ην όλνκα απηνύ Ιεζνύλ. Ούηνο έζηαη κέγαο θαη πηόο πςίζηνπ 

θιεζήζεηαη, θαη δώζεη απηώ Κύξηνο ν Θεόο ηνλ ζξόλνλ Γαπίδ ηνπ παηξόο απηνύ, θαη 

βαζηιεύζεη επί ηνλ νίθνλ Ιαθώβ εηο ηνπο αηώλαο, θαη ηεο βαζηιείαο απηνύ νπθ έζηαη ηέινο» 

(Λνπθ.1,26-33). Η επινγεκέλε Κόξε απόξεζε θαη ξώηεζε ηνλ νπξάλην αγγειηνθόξν: «πώο 

έζηαη κνη ηνύην, επεί άλδξα νπ γηλώζθσ;» (Λνπθ.1,34). Έρνληαο ππόςε Τεο ηνπο θπζηθνύο 

λόκνπο, ζεώξεζε παξάδνμε θαη αθύζηθε ηελ θύεζή Τεο. Η γέλλεζε ησλ αλζξώπσλ θαη όισλ 

ησλ δσληαλώλ πιαζκάησλ είλαη πξντόλ εηεξόθπισλ κείμεσλ. Ο άξρσλ ησλ αγγειηθώλ 

δπλάκεσλ Γαβξηήι, δηαβιέπνληαο ηελ δηθαηνινγεκέλε απνξία Τεο, ηεο είπε: «Πλεύκα Άγηνλ 

επειεύζεηαη επί ζε θαη δύλακηο πςίζηνπ επηζθηάζεη ζνη΄ δηό θαη ην γελλώκελνλ άγηνλ 

θιεζήζεηαη πηόο Θενύ» (Λνπθ.1,35). Καη ζπλέρηζε ν κέγαο αξράγγεινο: «νπθ αδπλαηήζεη 

παξά ησ Θεώ παλ ξήκα» (Λνπθ.1,37). 

       Η απνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο ηελ ώξα ηνπ Δπαγγειηζκνύ (Λνπθ.1,30) δελ είλαη 

απνηέιεζκα απηζηίαο, ην αληίζεην κάιηζηα. Η άλεπ ζπνξάο ζύιιεςε θαη θπνθνξία είλαη 

κνλαδηθό θαη αλεπαλάιεπην γεγνλόο ζηελ αλζξώπηλε ηζηνξία. Δίλαη αλαηξνπή ησλ λόκσλ ηεο 

θύζεσο, είλαη ην ζαύκα ησλ ζαπκάησλ. Γη’ απηό ε Θενηόθνο, σο άλζξσπνο θαη Απηή, 

εμέθξαζε ηε δηθαηνινγεκέλε απνξία Τεο πξνο ηνλ αξράγγειν Γαβξηήι. Αλ ε απνξία Τεο 

ήηαλ απηζηία ζα ζεσξνύζε ην γεγνλόο σο κηα ςεπδαίζζεζε, κηα ςεύηηθε νπηαζία θαη δελ ζα 

έδηλε ηε κεγάιε ζπγθαηάζεζε: «Ιδνύ ε δνύιε Κπξίνπ΄ γέλνηηό κνη θαηά ην ξήκα ζνπ» 

(Λνπθ.1,38). Ο απνθαζηζηηθόο απηόο ιόγνο  ηεο Θενηόθνπ απνηειεί ηελ απαξρή ηεο 

πινπνηήζεσο ηνπ ζείνπ ζρεδίνπ γηα ηε ζσηεξία ηνπ θόζκνπ. Υπνζεηηθά, αλ ε Παξζέλνο 

Μαξία αξληόηαλ λα γίλεη κεηέξα ηνπ Θενύ, ζα αλαζηέιινληαλ θαη ην έξγν ηεο ζσηεξίαο. 



κσο Δθείλε πιεκκπξηζκέλε από αθξάδαληε πίζηε, γεκάηε ηαπείλσζε θαη ππαθνή ζηε ζεία 

εληνιή, ζέιεζε λα γίλεη ε αηηία ηεο ζσηεξίαο ηνπ θόζκνπ, λα γεθπξώζεη ηε γε κε ηνλ νπξαλό 

θαη λα επαλελώζεη ηνλ άλζξσπν κε ηνλ Πνηεηή Τνπ. 

      Η θαιή αγγειία ηεο έιεπζεο ηνπ Μεζζία δελ Τεο πξνθάιεζε ηδηαίηεξε έθπιεμε, δηόηη ε 

αγλή Παξζέλνο ηεο Ναδαξέη αλήθε ζηελ κηθξή κεξίδα ησλ επζεβώλ Ινπδαίσλ, νη νπνίνη 

κειεηνύζαλ ηηο πξνθεηείεο ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο θαη πεξίκελαλ ελαγσλίσο ηελ έιεπζε ηνπ 

Λπηξσηή. Η Θενηόθνο είρε γαινπρεζεί από ηνπο επζεβείο γνλείο Τεο θαη ην επζεβέο ηεξαηείν 

ηνπ Νανύ, όζν θαηξό βξηζθόηαλ εθεί, γηα ηελ αλακνλή ηνπ Σσηήξα. Απιά ε αλαγγειία ηνπ 

εξρνκνύ Τνπ πιήξσζε ηελ αγλή ςπρή Τεο κε αλείπσηε ραξά θαη νπξάληα αγαιιίαζε. 

      Η ηαπεηλή Παξζέλνο, βαπηηζκέλε θαη ινπζκέλε από ηε ράξε ηνπ Παλαγίνπ Πλεύκαηνο, 

δέρηεθε ηελ ξήζε ηνπ Γαβξηήι (Λνπθ.1,38). Απηή ε ζσηήξηα ζπγθαηάζεζε απνηειεί ηελ 

αξρή ηεο ζσηεξίαο ηνπ θόζκνπ. Σε ππνζεηηθή εξώηεζε, αλ ε Θενηόθνο δε ζπλαηλνύζε θαη 

δελ απνδέρνληαλ λα γίλεη ε Μεηέξα ηνπ Σσηήξα καο, ε ζάξθσζε ηνπ Λόγνπ ζα ήηαλ 

αδύλαηε θαη ε ζσηεξία απξαγκαηνπνίεηε. Τν ηεξόηαην ζηόκα ηεο Θενκήηνξνο εθείλε ηε 

ζηηγκή αληηπξνζώπεπε νιόθιεξν ην αλζξώπηλν γέλνο θαη ηελ αγσλία ηνπ λα ζσζεί από ηα 

δεζκά ηεο ακαξηίαο θαη ηνπ δηαβόινπ. Καηά ζπλέπεηα ε Θενηόθνο, κεηά ηνλ Τξηαδηθό Θεό, 

είλαη ην πξσηαγσληζηνύλ πξόζσπν  ζην έξγν ηεο απνιπηξώζεσο ηνπ αλζξσπίλνπ γέλνπο. Οη 

Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο καο ιέλε πσο αλ  ν Θεόο πξνζέθεξε σο ππέξηαην δώξν ζηελ 

αλζξσπόηεηα ηνλ Υηό Τνπ γηα ηε ζσηεξία ηεο, ε αλζξσπόηεηα έδσζε σο δώξν ηελ Παξζέλν 

Μαξία, πνπ ζεκαίλεη όηη ε γεκάηε ηαπείλσζε ζπγθαηάζεζή ηεο λα γίλεη ζπλεξγόο ζην έξγν 

ηεο απνιπηξώζεσο είλαη κέξνο ηεο ππέξηαηεο δσξεάο ηνπ Θενύ γηα ηνλ πεζόληα άλζξσπν! 

Βεβαίσο ε ζπγθαηάζεζή ηεο απηή δελ ήηαλ ρσξίο ζπλέπεηεο. Σηελ ππόινηπε δσή ηεο δε δνύζε 

πηα γηα ηνλ εαπηό ηεο, αιιά γηα λα ππεξεηεί ην ζρέδην ηεο ζσηεξίαο. Καη επίζεο, ζύκθσλα κε 

ηελ πξνθεηεία ηνπ ζενδόρνπ Σπκεώλνο, γεύηεθε ηε ξνκθαία λα μεζθίδεη ηα ζπιάρλα ηεο, 

βηώλνληαο σο κεηέξα, ην ζηαπξηθό ζάλαην ηνπ πηνύ ηεο, ήηνη: «απηήο ηελ ςπρήλ δηειεύζεηαη 

ξνκθαία» (Λνπθ.2,35)! 

       Ωο νξζόδνμνη πηζηνί ζηεθόκαζηε κε δένο κπξνζηά ζην ηεξόηαην πξόζσπν ηεο 

Θενκήηνξνο, δηόηη ε ζσηεξία καο εμαξηάηαη (θαη) από ηε δηθή ηεο ππέξηαηε ζπκβνιή ζην 

έξγν ηεο ζείαο νηθνλνκίαο. Σηα πάλαγλα ζπιάρλα ηεο αλαδεκηνπξγήζεθε ε αλζξώπηλε θύζε 

καο ζην ζείν πξόζσπν ηνπ Λπηξσηή καο Φξηζηνύ. Γη’ απηό ηε κεγάιε εκέξα ηνπ 

Δπαγγειηζκνύ ενξηάδνπκε ιακπξά ηε ζεία ελαλζξώπεζε, δνμάδνληαο ηνλ Τξηαδηθό Θεό θαη 

κεγαιύλνληαο ηελ Αεηπάξζελν. 

 

Απολστίκιο: 

Ήρνο δ’. 

Σήκεξνλ ηεο ζσηεξίαο εκώλ ην Κεθάιαηνλ, θαη ηνπ απ᾽ αηώλνο Μπζηεξίνπ ε θαλέξσζηο· ν 

Υηόο ηνπ Θενύ, Υηόο ηεο Παξζέλνπ γίλεηαη, θαη Γαβξηήι ηελ ράξηλ επαγγειίδεηαη. Γηό θαη 

εκείο ζπλ απηώ ηε Θενηόθσ βνήζσκελ· Φαίξε Κεραξηησκέλε, ν Κύξηνο κεηά ζνύ. 

 

 

 


