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Παρασκευή 25 Μαρτίου 2022 

Γ΄ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν. 

 

«Νέαν ἔδειξε κτίσιν ἐμφανίσας ὁ 

κτίστης ἡμῖν τοῖς ὑπ́ αὐτοῦ γενομένοις». 

 

Μέ χαρά καί κατάνυξη ψάλλουμε  σήμερα 

τούς Χαιρετισμούς τῆς Παναγίας, καθώς γιορ-

τάζουμε τόν Εὐαγγελισμό της. Τό μεγάλο μυ-

στήριο πού φανερώνεται σήμερα εἶναι ἡ 

ἐνσάρκωση τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ. 

 Ὁ Δημιουργός λαμβάνει σάρκα καί ὀστά 

μέσα στά παρθενικά σπλάχνα τῆς Κυρίας Θεο-

τόκου. Καθώς παραμένει τέλειος Θεός, γίνεται 

τέλειος καί κανονικός ἄνθρωπος. Ἡ φύση τοῦ 

Θεοῦ ἑνώνεται μέ τήν ἀνθρώπινη φύση 

«ἀτρέπτως, ἀδιαιρέτως, ἀσυγχύτως καί 

ἀχωρίστως». Ὁ Πλάστης πλάθεται, Αὐτός πού 

δίνει τή ζωή λαμβάνει ζωή, ὁ ἀπόλυτος 

ἄρχοντας καί βασιλιάς λαμβάνει «δούλου 
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μορφήν» μέσα σέ μία διαδικασία πού, ἐπειδή 

δέν γίνεται νά χωρέσει στόν ἀνθρώπινο 

ἐγκέφαλο, ὀνομάζεται μυστήριο. Μυστήριο ξέ-

νο καί ἀνερμήνευτο, ἀπρόσιτο καί ὑψηλό, ταυ-

τόχρονα, ὅμως, οἰκεῖο καί πραγματικό, καθη-

μερινό καί ἀληθινό τόσο ὅσο καί ἡ ζωή μας. 

 Οἱ μεγάλες διαστάσεις αὐτοῦ τοῦ μυστη-

ρίου εἶναι τέτοιες, πού σηματοδοτοῦν τήν 

ἀναδημιουργία τοῦ κόσμου. Ἔτσι, μαζί μέ τόν 

ὑμνογράφο, ψάλλουμε: «Νέαν ἔδειξε κτίσιν 

ἐμφανίσας ὁ κτίστης ἡμῖν τοῖς ὑπ΄ αὐτοῦ 

γενομένοις».   

 Ὅταν ὁ Δημιουργός εἰσέρχεται μέσα 

στή δημιουργία, ἐκείνη ὁλοκληρωτικά καί 

ἀπόλυτα ἁγιάζεται καί ἀναγεννιέται. Ἡ πλάση 

δέχεται τόν Πλάστη της καί ἀνακαινίζεται. 

Περισσότερο, ὅμως, τούτη τήν ἀναγέννηση τήν 

ὑφίσταται τό κορυφαῖο δημιούργημα τοῦ 

Θεοῦ, δηλαδή ὁ ἄνθρωπος. Μέσα στά παρθε-

νικά σπλάχνα τῆς Μαρίας ξαναπλάθεται ὁ 

Ἀδάμ. Ὁ καινούργιος ἄνθρωπος εἶναι 
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ἀπρόσβλητος ἀπό τήν ἁμαρτία, τήν 

ἀμετανοησία, τήν ἄγνοια καί τό θάνατο. Εἶναι 

μία ὕπαρξη καθαρή, διορθωμένη, θεώμενη, 

ἀθάνατη. Ὁ νέος ἄνθρωπος εἶναι ὁ Χριστός. 

Εἶναι ὁ τέλειος Θεός, πού ἑνώνεται μέ τή φύση 

τοῦ καθενός ἀπό ἐμᾶς. Ἔτσι μᾶς δίνει τή δυ-

νατότητα νά ἀπαρνηθοῦμε τήν ποιότητα τοῦ 

παλαιοῦ Ἀδάμ καί νά προσλάβουμε τήν τε-

λειότητα τοῦ νέου Ἀδάμ, τοῦ Ἰησοῦ. 

Ὁ πρῶτος ἄνθρωπος πού τό κατάφερε 

αὐτό εἶναι ἡ Κυρία Θεοτόκος. Στό δικό της 

πρόσωπο ἐπιβεβαιώνεται ἡ δυνατότητα τῆς 

μεταμόρφωσης καί τῆς ἀναγέννησης κάθε 

προσώπου. Κάθε πιστός ἔχει τήν ἴδια ποιότη-

τα μέ τό Χριστό καί τήν Παναγία. Ὅσο δύ-

σκολες καί ἄν εἶναι οἱ συνθῆκες τῆς σύγχρονης 

ζωῆς, ὅσο βρώμικος καί ἄν εἶναι ὁ κόσμος, ὅσο 

κι ἄν φαίνεται πώς θριαμβεύει τό κακό, ὅσο κι 

ἄν ὁ παραλογισμός καί ἡ ἀπαξίωση συνθλί-

βουν τόν ἄνθρωπο, πρέπει νά θυμόμαστε πώς 

εἴμαστε κληρονόμοι τῆς φύσης τοῦ Χριστοῦ. 

Εἴμαστε τά φυσικά παιδιά τῆς Παναγίας. Μήν 
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ἐπιτρέψουμε τό ψέμα, ἡ πτώση, ἡ ἁμαρτία, ἡ 

ἄγνοια, ἡ θλίψη, ἡ ἀπελπισία, τά χαμερπῆ καί 

εὐτελῆ αὐτοῦ τοῦ κόσμου νά μᾶς κάμψουν. 

Κουβαλᾶμε μέσα μας τό Θεό! Ἄς κοινωνοῦμε 

μαζί Του, ἄς μιλᾶμε μαζί Του, ἄς Τόν 

ἐμπιστευόμαστε. 

Στό πρόσωπο τῆς Παναγίας ὁ Πλάστης 

ἔδειξε τή νέα κτίση πού ἐγκαινίασε μέ τήν 

ἐνανθρώπησή Του. Αὐτή ἡ νέα πραγματικότη-

τα εἶναι ἡ κληρονομιά μας. Ὁ προορισμός μας 

εἶναι νά ἐλευθερωθοῦμε ἀπό τήν τυραννία τῆς 

παλαιᾶς πραγματικότητας τοῦ λάθους καί να 

χαροῦμε στό νέο κόσμο τῆς Ἐκκλησίας, πού 

εἶναι ὁ κόσμος τῆς χαρᾶς καί τῆς γαλήνης. 

Μακάρι ἡ Μάνα μας καί Μητέρα τῆς 

Ἐκκλησίας νά μᾶς εἰσαγάγει σ’ αὐτόν τό νέο 

κόσμο καί μέ τό δικό μας ἀγώνα νά τόν 

ἀπολαύσουμε μαζί της. Ἀμήν. 

 

 

 


