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Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
«Ιδοφ η δοφλη Κυρίου, γζνοιτό μοι κατά το ρήμα σου»
Η εορτι του Ευαγγελςμοφ είναι αρχι και κεφαλι όλων των δεςποτικϊν
εορτϊν. Και αυτό γιατί ο φιλάνκρωποσ και ελειμονασ Θεόσ βλζποντασ
το δθμιοφργθμα του να τυραννείται από τον διάβολο και να ςφρεται
ςτα πάκθ τθσ ατιμίασ και τθσ ειδωλολατρείασ, κζλθςε να ςτείλθ τον
Υιόν του τον μονογενι, τον Κφριο μασ Ιθςοφ Χριςτό για να το
ελευκερϊςει από τα χζρια του διαβόλου.
Ο Θεόσ αφοφ ζπλαςε τον Αδάμ, δθμιοφργθςε τθν ςφντροφο τθσ ηωισ
του, τθν Εφα, χωρίσ καν να τον προειδοποιιςει. Αντίκετα, για να
προχωριςει ςτο ζργο τθσ ςωτθρίασ του ανκρϊπου, δίδαξε
προθγουμζνοσ τθν Παρκζνο Μαρία και περίμενε μζχρι να εκδθλϊςει τθ
κζλθςι τθσ για αποδοχι τθσ ςωτθρίασ.
Ζτςι, θ ςάρκωςθ του Λόγου ιταν ζργο όχι μόνο του Τριαδικοφ Θεοφ,
του Πατζρα δθλαδι, που «ευδόκθςε», τθσ Δυνάμεωσ Του, που
«επεςκίαςε», και του Αγίου Πνεφματοσ που «επεδιμθςε», αλλά και τθσ
κελιςεωσ τθσ Παρκζνου Μαρίασ. ‘Οπωσ ο πρϊτοσ Αδάμ πλάςτθκε κατ’
ευκείαν από τον Θεό, δεν είχε άνκρωπο πατζρα, ζτςι και ο Κφριοσ μασ
Ιθςοφσ Χριςτόσ, ο νζοσ Αδάμ, δθμιουργικθκε, όπωσ αναφζρει ο άγιοσ
Ειρθναίοσ, με άμεςθ επζμβαςθ του Θεοφ.
Ο πρϊτοσ Αδάμ επεκφμθςε να γίνθ Θεόσ και όμωσ απζτυχε. Κι όμωσ ο
Θεόσ γίνεται άνκρωποσ «ίνα Θεόν τον Αδάμ απεργάςθται».
Παρά το γεγονόσ ότι υπιρχαν πολλοί άγγελοι ςτον ουρανό, ο Θεόσ δεν
κζλθςε να ςτείλει κανζνα άλλον παρά τον Αρχάγγελο Γαβριιλ. Και αυτό
γιατί με το όνομά του, που ςθμαίνει Θεόσ και άνκρωποσ, κα φανερϊνει
Αυτόν που κα γεννθκεί από τθν άχραντθ Παρκζνο, τον Κφριο μασ Ιθςοφ
Χριςτό, Λόγω του ότι είναι Θεόσ και άνκρωποσ.
Η Παναγία μασ ιταν Παρκζνοσ, γιατί ο Κφριοσ μασ Ιθςοφσ Χριςτόσ
ζπρεπε να γεννθκεί υπερφυςικά, και όχι ςφμφωνα με τουσ νόμουσ τθσ
φφςεωσ. Και αυτό, γιατί αν ςυλλαμβανόταν από ςπζρμα δεν κα ιταν

αναμάρτθτοσ αλλά κα κλθρονομοφςε κι Αυτόσ τθ μολυςμζνθ
ανκρϊπινθ φφςθ. Δια ταφτα ο Ιθςοφσ ζφερε τθν ανκρϊπινθ φφςθ όπωσ
τθν ζπλαςε ο Θεόσ τθ φφςθ του πρϊτου Αδάμ προ τθσ πτϊςεωσ του.
Το ακατάλθπτον αυτό μυςτιριο δεν εγνϊριηαν οφτε ο Σατανάσ οφτε και
οι Άγγελοι. Εγνϊριηαν βζβαια, όπωσ μασ λζγει ο Άγιοσ Μάξιμοσ, τθν
ενανκρϊπθςθ του Κυρίου, τθσ οποίασ μοναδικόσ ςκοπόσ ιταν θ
ςωτθρία των ανκρϊπων.
Τουσ διζφυγε, όμωσ, θ ακατάλθπτθ ςφλλθψθ του Κυρίου και ο τρόποσ
τθσ ςυλλιψεωσ.
Η ςυγκατάκεςθ τθσ Παρκζνου Μαρίασ να γεννιςει τον Χριςτό ζχει
πανανκρϊπινο χαρακτιρα. Μαηί με τον λόγο τθσ Μαρίασ μπαίνει όλοσ ο
Λόγοσ του Θεοφ μζςα ςτθν κοιλιά τθσ κόρθσ. Με τθ φωνι του κτίςματοσ
κτίηεται ο Δθμιουργόσ.
Η γιορτι του Ευαγγελιςμοφ, ςτθν αρχαία Εκκλθςία δεν γιορταηόταν
παντοφ τθν ίδια θμζρα.
Στο Μιλάνο γιορταηόταν τθν τελευταία Κυριακι των νθςτειϊν, ενϊ ςε
άλλεσ περιοχζσ τθν 5θ Ιανουαρίου, παραμονι τθσ εορτισ τθσ Βαπτίςεωσ
και Γεννιςεωσ του Χριςτοφ, αφοφ και οι δφο εορτζσ γιορτάηονταν τθν
ίδια θμζρα δθλαδι ςτισ 6 Ιανουαρίου.
Το 376 μ.Χ. οι Αγιοι Πατζρεσ όριςαν να γιορτάηονται παντοφ τα
Χριςτοφγεννα ςτισ 25 Δεκεμβρίου και ωσ εκ τοφτου ο Ευαγγελιςμόσ τθσ
Θεοτόκου εννζα μινεσ πρόν από αυτιν, δθλαδι ςτισ 25 Μαρτίου.
Η θμζρα κατά τθν οποία εδζχκθ θ Θεοτόκοσ τον χαιρετιςμόν του
Αρχαγγζλου ιταν Δευτζρα (ι κατ’ άλλουσ Κυριακι). Και όμωσ
βριςκόμαςτε μπροςτά ςτο ςυγκλονιςτικότερο μυςτιριο. Τί μπορεί να
ςθμαίνει όμωσ, για μασ το γεγονόσ αυτό;
Από τθ μια θ άκρα ςυγκατάβαςθ, ι «κζνωςθ» και θ ταπείνωςθ του
Κυρίου και Θεοφ μασ και από τθν άλλθ θ κακαρότθτα και αγνότθτα τθσ
Παναγίασ Μθτζρασ του Κυρίου μασ.
Αν κζλωμε να εορτάηωμεν με πραγματικά αυτό το μζγα μυςτιριο τότε
ασ κακαρίςουμε τθν ψυχι μασ από κάκε πάκοσ που εμφυλεφει μζςα

τθσ, και ζτςι να γίνθ κατοικθτιριον του Αγίου Πνεφματοσ. Οι ςκζψεισ
και οι λογιςμοί μασ να γίνουν άγιεσ ςκζψεισ και άγιοι λογιςμοί. Τα
ςυναιςκιματα μασ να γίνουν αγνά ςυναιςκιματα.
Οι επικυμίεσ μασ να μθ ςτρζφονται προσ τα κάτω αλλά πάντοτε να
προςπακοφμε να κακαρίηουμε τθν ψυχι και το ςϊμα μασ από κάκε
πάκοσ για να μπορζςει ζτςι να ηιςθ μζςα μασ ο Χριςτόσ.
Η Παρκζνοσ Μαρία πρζπει να είναι πάντοτε παράδειγμα και βοθκόσ
μασ.
Η απάντθςθ τθσ «Ιδοφ θ δοφλθ Κυρίου, γζνοιτό μοι κατά το ριμά ςου»
πρζπει να γίνει δικι μασ απάντθςθ.

