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 Οινθιεξώζεθε ζήκεξα, αδειθνί κνπ, ν αλππέξβιεηνο θαη 

Θεόπλεπζηνο πκλνγξαθηθόο Φαηξεηηζκόο ηεο Υπεξαγίαο Θενηόθνπ, κε ηελ 

απόδνζε ηεο Γ΄ Σηάζεο ηνπ Αθαζίζηνπ Ύκλνπ θαη απνκέλεη ε επόκελε 

Παξαζθεπή γηα λα θνξπθσζεί ε ηδηαίηεξε απηή ζεηξά ησλ Θενκεηνξηθώλ 

Αθνινπζηώλ, νη νπνίεο πξνεηνηκάδνπλ όινπο καο γηα ηελ βίσζε ηεο θνξπθαίαο 

ενξηήο ηνπ Δπαγγειηζκνύ ηεο.  

 Από ην πεξηερόκελν ηνπ Αξραγγειηθνύ Φαηξεηηζκνύ πνπ αθνύζακε 

απόςε, επηιέμακε εθείλνλ πνπ πεξηέρεη μερσξηζηό λόεκα, γηαηί θξύβεη κηα 

βαζεηά Θενινγηθή αιήζεηα θαη πίζηε, κε ηελ νπνία ε Δθθιεζία καο πεξηέβαιε 

ην πξόζσπν ηεο Παλαγίαο. Πξόθεηηαη γηα ηνλ Φαηξεηηζκό πνπ ραξαθηεξίδεη 

ηελ Θενηόθν «ζηήιε ηεο Παξζελίαο», αλαγλσξίδνληαο, έηζη ζην πξόζσπό ηεο 

ηελ ηδηόηεηα ηεο Παξζέλνπ, πνπ ζπλνδεύεη ηελ δσή ηεο πξν, θαηά θαη κεηά ηελ 

γέλλεζε ηνπ Κπξίνπ καο Ιεζνύ Φξηζηνύ. Τν γεγνλόο απηό, πνπ πξνθαιεί ηελ 

αλζξώπηλε ινγηθή θαη ππεξβαίλεη ηε θπζηθή λνκνηέιεηα, ζπληζηά έλα από ηα 

θνξπθαία δόγκαηα ηεο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο, άλεπ ηεο απνδνρήο ηνπ νπνίνπ 

δελ κπνξεί θάπνηνο λα δειώλεη Οξζόδνμνο Φξηζηηαλόο θαη κέινο ηνπ Σώκαηνο 

ηνπ Φξηζηνύ.  

 Καηά ηελ ενξηή ηνπ Δπαγγειηζκνύ πνπ έξρεηαη, ζα νκνινγήζνπκε, 

ςάιινληαο ην απνιπηίθηό ηεο, όηη «Ο Υηόο ηνπ Θενύ Υηόο ηεο Παξζέλνπ γίλεηαη 

θαη Γαβξηήι ηελ ράξηλ επαγγειίδεηαη». Πώο είλαη δπλαηόλ λα ζπλέβε θάηη ηέηνην 

θαη κε πνηνλ ηξόπν ζπλέβε; Μπξνζηά ζην κέγα κπζηήξην θαη απηνί νη 

Θενθίλεηνη Παηέξεο ζηέθνληαη ελενί: Ο Άγηνο Γξεγόξηνο ν Θενιόγνο νκηιεί 

γηα «Μπζηήξην όρη ςεύηηθν ή κε θόζκην, νύηε πξνεξρόκελν από ηελ πιάλε ηεο 

Ειιεληθήο κπζνινγίαο, αιιά γηα κπζηήξην πςειό θαη Θείν, πνπ καξηπξεί ηελ 

άλσ ιακπξόηεηα…» Πώο πξνζεγγίδεηαη, ινηπόλ, ην κπζηήξην ηεο αζπόξνπ 

ζπιιήςεσο θαη ηεο εθ Παξζέλνπ γελλήζεσο ηνπ Φξηζηνύ; Όπνηνη 

πξνζπάζεζαλ λα ην πξνζεγγίζνπλ, θαηά ην παξειζόλ, ππαθνύνληαο ζηνλ 

πεηξαζκό ηεο ινγηθήο νδεγήζεθαλ είηε ζηελ ηξέια, είηε ζηελ απηζηία, είηε, 

ρεηξόηεξα αθόκε, ζηελ αίξεζε. Γηόηη «νπ θέξεη ην κπζηήξηνλ έξεπλαλ. Πίζηεη 

κόλε ηνύην πάληεο δνμάδνκελ…»
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 Μόλν κε ηελ πίζηε, πξνηείλεη ν πκλσδόο, 

κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί θαη όρη λα θαηαλνεζεί, ην κπζηήξην θαη καδί ηνπ 

ζπκθσλεί ν κεγαιύηεξνο Δθθιεζηαζηηθόο Παηέξαο όισλ ησλ επνρώλ, ν Άγηνο 

Ισάλλεο ν Φξπζόζηνκνο: «ρσξίο πίζηε δελ είλαη δπλαηόλ λα δερζεί θαλείο ην 

κπζηήξην. Ο αρώξεηνο, Απηόο πνπ ζπλέρεη θαη δηαθξαηεί ηα πάληα, εηζρώξεζε ζε 

κήηξα παξζεληθή…»
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 Καη ελώ ην πώο γελλήζεθε ν Φξηζηόο εθ ησλ παξζεληθώλ ιαγόλσλ ηεο 

Παλαγίαο Μεηξόο Τνπ δελ εμεγείηαη κε ηελ ινγηθή, αιιά πξνζεγγίδεηαη κε ηελ 

πίζηε, ε Παξζεληθή γέλλεζε ηνπ Κπξίνπ ζπληζηά έλα από ηα θεθαιαηώδε 

δόγκαηα ηεο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο, ην νπνίν έηπρε θαη δηαρξνληθήο 
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θαηνρύξσζεο ζην Σύκβνιν ηεο Πίζηεσο. Γηαηί, όκσο, έπξεπε λα ζπληειεζηεί 

ην κπζηήξην; Γηαηί ν Φξηζηόο έπξεπε λα γελλεζεί από ηελ Παξζέλν Μεηέξα 

Τνπ; Άξαγε, δε ζα ήηαλ αξθεηό γηα ηνλ Φξηζηό λα γελλεζεί από κία γπλαίθα 

όπσο γελληόκαζηε όινη καο, ππνθείκελνο ζηνπο λόκνπο ηεο θύζεο; Σην 

εξώηεκα απηό απαληά θαη ε ζύγρξνλε Θενινγηθή ζθέςε, πνπ είλαη ζπλέρεηα 

ηεο Πλεπκαηνθίλεηεο Θενινγηθήο γξαθίδαο ησλ Αγίσλ Παηέξσλ: «Εάλ ν 

Φξηζηόο εγελλάην όπσο εκείο, ζα έθεξλε καδί Τνπ, όπσο θέξλνκε θαη εκείο κε 

ηελ γέλλεζή καο, ην ζάλαην. Ο ζάλαηνο δελ έξρεηαη ζε θάπνηα ζηηγκή ηεο δσήο 

καο. Ο ζάλαηνο κάο αθνινπζεί από ηελ ζηηγκή ηεο ζπιιήςεώο καο, ηεο 

γελλήζεώο καο. Είκαζηε δέζκηνη ηνπ ζαλάηνπ από ηόηε πνπ ν άλζξσπνο έπεζε, 

πνπ ν Αδάκ απέθνςε ηνλ εαπηό ηνπ από ηελ θνηλσλία κε ηνλ Θεό, δελ έρεη πηα 

κέζα ζηελ ίδηα ηνπ ηελ ύπαξμε ηελ δσή, αιιά θέξλεη ηνλ ζάλαην. Καη απηόο ν 

ζάλαηνο θπθινθνξεί θαη κεηαδίδεηαη κέζσ ηεο γελλήζεσο, κέζσ ηνπ ηξόπνπ κε 

ηνλ νπνίν ζπιιακβαλόκεζα θαη γελληόκαζηε βηνινγηθά. Γη’ απηό ν Φξηζηόο 

γελλάηαη εθ Παξζέλνπ! Καη ε Παλαγία ραξίδεη εηο ηνλ Θεό ηελ παξζελία ηεο. 

Φαξίδεη εηο ηνλ Θεό, δει. ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα κπνξέζεη, ηειηθά, λα 

γελλεζεί έλαο άλζξσπνο ρσξίο λα είλαη δέζκηνο ηνπ ζαλάηνπ, ρσξίο λα είλαη 

θαηαδηθαζκέλνο ζηνλ ζάλαην…»
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 «Αλ εδέρεην ν Κύξηνο λα γελλεζεί εθ ζπέξκαηνο αλδξόο, δει, αλζξώπνπ, 

ζα είρε ππνηάμεη ηελ Θετθή Τνπ θύζε ζηελ αλζξώπηλε θύζε. Δε ζπλέβε, όκσο, 

απηό. Ο Κύξηνο ήιζε γηα λα δώζεη λέα δσή, όρη γηα λα πάξεη δσή, λα κνιπλζεί 

από ηηο ζπλέπεηεο ηεο παιαηάο δσήο. Δελ ήηαλ δπλαηόλ λα ππάξρεη αλζξώπηλε 

θπξηαξρία ζηελ έιεπζή Τνπ. Έπξεπε λα ππάξρεη θπξηαξρία Θετθή ζηνλ εξρνκό 

Τνπ, γηαηί Απηόο ζα απεξγάδεην ηελ αλαγέλλεζε ησλ αλζξώπσλ. Ο εξρνκόο Τνπ 

πξνθάιεζε ηελ πλεπκαηηθή γνληκνπνίεζε, ηελ αλαγέλλεζε ηνπ αλζξσπίλνπ 

γέλνπο, ηελ αλαγέλλεζε ηνπ πξνζώπνπ ηνπ θαζελόο καο»
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 Μεηά ηα παξαπάλσ, κπνξνύκε λ’ αληηιεθζνύκε ηελ ζπνπδαηόηεηα ηεο 

παξζελίαο ηεο Παλαγίαο καο, γηα ηελ πξνζσπηθή καο ζσηεξία. Γη’ απηό 

αλαγλσξίδνπκε όηη ν ξόινο ηεο ππήξμε θαη είλαη ηόζν θαηαιπηηθόο ζηελ 

ηζηνξία ηεο αλζξσπόηεηαο. Γη’ απηό θαη ε επγλσκνζύλε καο ζην πξόζσπό ηεο 

είλαη ηόζν πιεζσξηθή θαη αδηάθνπε ζην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ.  

 Η ιατθή επζέβεηα, αγαπεηνί κνπ, απέδσζε ζηελ Παλαγία πιήζνο 

νλνκάησλ θαη ηδηνηήησλ, πνπ ζπλδένληαη ζπρλά κε ηνπηθέο παξαδόζεηο, κε 

ηζηνξηθά γεγνλόηα, αθόκα θαη κε πξνζσπηθέο εκπεηξίεο επιαβώλ αλζξώπσλ. 

Δίλαη, όκσο, ρξήζηκν λα πξνζεγγίδνπκε θαη ην Θενινγηθό βάζνο πνπ 

ραξαθηεξίδεη ην πάλαγλν πξόζσπό ηεο, νύησο ώζηε ε επιάβεηα θαη ε αγάπε 

καο πξνο Δθείλε, λα κελ είλαη θαξπόο κεραληθήο πξνζέγγηζεο, ή 

παξαδνζηαθήο ζπλήζεηαο, αιιά γλώζεο θαη εκπεηξίαο ηεο αλππνιόγηζηεο 

πξνζθνξάο ηεο ζηε δσή ηνπ θόζκνπ θαη ηεο Δθθιεζίαο. Γη’ απηό εθέηνο, ηελ 

εκέξα ηνπ Δπαγγειηζκνύ ηεο, αο γνλαηίζνπκε κπξνζηά ζηελ κεγαινζύλε ηεο, 

θαηαζέηνληαο ηα λάκαηα ηεο ςπρήο καο, ζε εθείλελ πνπ ράξηζε ηελ θαξδηά θαη 

ην ζώκα ηεο γηα λα ζαξθσζεί ε δσή ηνπ θόζκνπ, ν Ιεζνύο Φξηζηόο. ΑΜΗΝ!  
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