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Ἰδοὺ συλλήψῃ ἐν γαστρὶ καὶ τέξῃ Υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ 
Ἰησοῦν· οὗτος ἔσται μέγας καὶ Υἱὸς Ὑψίστου κληθήσεται. Λουκ. α΄ 

 

…Ο Θεός έκαμε τώρα ένα πράγμα ολότελα νέον, το οποίον ούτε έ-
γινε ποτέ εις τους περασμένους αιώνας, ούτε θέλει γένει ποτέ εις 
τους αιώνας τους μέλλοντας· και τούτο είναι εκείνο, οπού ετελε-
σιουργήθη εις τον Ευαγγελισμόν της κεχαριτωμένης Μαρίας, η ο-
ποία είναι Παρθένος και Μήτηρ, αλλά Μήτηρ Θεού. Θαύμα δι-
πλούν, το μεγαλύτερον έργον της θείας παντοδυναμίας, το υψηλότε-
ρον μυστήριον της ορθοδόξου ημών πίστεως… 
 

 Εμπρέποντα εις τον θείον τούτον Ευαγγελισμόν εστάθηκαν όλα 
τα περιστατικά· έπρεπε πρώτον μεν το πρόσωπον του ευαγγελιστού Γα-
βριήλ ο Αρχάγγελος διατί το μυστήριον τούτο δεν είναι άλλο, παρά ένας 
υπερφυής σύνδεσμος δύο φύσεων, της ανθρωπίνης και της θείας, εις 
μίαν υπόστασιν του θείου Λόγου, ος τις είναι τέλειος Θεός, και τέλειος 
άνθρωπος, και Γαβριήλ, άνθρωπος Θεός ερμηνεύεται. Έπρεπεν ο τόπος, 
η πόλις Ναζαρέτ, διατί του μυστηρίου το αποτέλεσμα, είναι ο αγιασμός 
του ανθρωπίνου γένους, οπού ηγιάσθη με την μετοχήν της θείας φύσεως, 
και Ναζαρέτ, θέλει να ειπή αγιασμός. Έπρεπεν ο καιρός, ο Μάρτιος μήν, 
εις τοιούτον καιρόν έγινε του Κόσμου η πλάσις, εις ένα όμοιον καιρόν 
γίνεται του Κόσμου η ανάπλασις. Τότε άσπορος γη το πρώτον εβλάστη-
σε, και τώρα απείρανδρος Παρθένος το πρώτον εκυοφόρησεν. Ο αυτός 
λέγεται και έκτος, μετρώντας δηλαδή από την σύλληψιν του Προδρό-
μου. Ο Πρόδρομος εσυλλήφθη τον Σεπτέμβριον μήνα εις την άγονον 
μήτραν της Ελισάβετ, ο θείος Λόγος συλλαμβάνεται τον Μάρτιον εις 
την άσπορον μήτραν της παρθένου Μαριάμ. Τότε ήτον μετά την θερινήν 
ισημερίαν,      όταν     δηλαδή    σμικρύνεται    το    φως    της    ημέρας,    αυξανομένης  
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ. β΄ 11-18) 
 

    ᾽Αδελφοί, ὅ τε ἁγιάζων καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι ἐξ ἑνὸς πάντες· δι᾿ ἣν αἰ-
τίαν οὐκ ἐπαισχύνεται ἀδελφοὺς αὐτοὺς καλεῖν, λέγων· ἀπαγγελῶ τὸ 
ὄνομά σου τοῖς ἀδελφοῖς μου, ἐν μέσῳ ἐκκλησίας ὑμνήσω σε· καὶ πά-
λιν· ἐγὼ ἔσομαι πεποιθὼς ἐπ᾿ αὐτῷ· καὶ πάλιν· ἰδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία 
ἅ μοι ἔδωκεν ὁ Θεός. Ἐπεὶ οὖν τὰ παιδία κεκοινώνηκε σαρκὸς καὶ αἵμα-
τος, καὶ αὐτὸς παραπλησίως μετέσχε τῶν αὐτῶν, ἵνα διὰ τοῦ θανάτου 
καταργήσῃ τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου, τοῦτ᾿ ἔστι τὸν διάβο-
λον, καὶ ἀπαλλάξῃ τούτους, ὅσοι φόβῳ θανάτου διὰ παντὸς τοῦ ζῆν 
ἔνοχοι ἦσαν δουλείας. Οὐ γὰρ δήπου ἀγγέλων ἐπιλαμβάνεται, ἀλλὰ 
σπέρματος Ἀβραὰμ ἐπιλαμβάνεται. Ὅθεν ὤφειλε κατὰ πάντα τοῖς ἀ-
δελφοῖς ὁμοιωθῆναι, ἵνα ἐλεήμων γένηται καὶ πιστὸς ἀρχιερεὺς τὰ 
πρὸς τὸν Θεόν, εἰς τὸ ἱλάσκεσθαι τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ. Ἐν ᾧ γὰρ 
πέπονθεν αὐτὸς πειρασθείς, δύναται τοῖς πειραζομένοις βοηθῆσαι. 
 

 

της νυκτός, τώρα είναι μετά την χειμερινήν ισημερίαν, όταν δηλαδή σμι-
κρυνομένης της νυκτός, αυξάνει το φως της ημέρας. Και πρεπόντως, κα-
θώς σημειώνει ο Αυγουστίνος, ωσάν να ήτον μία φωνή της φύσεως και 
του Ιωάννου, οπού λέγει: “ἐκεῖνον δεῖ αὐξάνειν, ἐμὲ δὲ ἐλαττοῦσθαι” 
όταν σμικρύνεται το φως, τότε συλλαμβάνεται ο Ιωάννης, ο έσπερος 
φωστήρ της νομικής αγιότητος, ο οποίος ελαττούται αληθινά εις την πα-
ρουσίαν του ανεσπέρου φωτός, του ανατείλαντος σωματικώς εις τον Κό-
σμον, οπού διά τούτο συλλαμβάνεται, όταν αυξάνη το φως.  
 

 Όλα είναι θαυμαστά τα περιστατικά του σημερινού μυστη-
ρίου, αλλά το υπερθαύμαστον είναι αυτή η Παρθένος οπού εδέχθη 
τον Ευαγγελισμόν, Παρθένος, και Μήτηρ· και τούτο μάλιστα είναι 
πολλά εμπρέπον εις το μυστήριον, διατί τοιαύτη έπρεπε να είναι η 
Μήτηρ τοιούτου Υιού. Ο θείος Λόγος έγινεν εκείνο οπού δεν ήτον, 
και έμεινεν εκείνο οπού ήτον, γενόμενος άνθρωπος, και μένωντας Θε-
ός· και η Μαρία έγινεν εκείνο οπού δεν ήτον, και έμεινεν εκείνο ο-
πού ήτον, γενομένη Μήτηρ, και μείνασα Παρθένος ως το πρότερον. Ο 
θείος Λόγος έγινεν Υιός χωρίς Πατέρα γεννηθείς, και η Μαρία έγινε 
Μήτηρ, χωρίς άνδρα, τεκούσα απείρανδρος. Πόσον είναι αλλήλων 
διαφορετικά, Θεός και άνθρωπος; αλλ’ ο Θεός γενόμενος άνθρωπος, 
δεν  άφησεν  εις  το  πρόσλημα  της σαρκός την φύσιν της Θεότητος. Και 
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πόσον είναι διαφορετικά Παρθένος, και Μήτηρ; αλλ’ η Παρθένος γε-
νομένη Μήτηρ, δεν έχασεν, εις την κυοφορίαν την μητρικήν, το κλέος 
της παρθενίας. Τι παράδοξος κοινωνία δύο φύσεων, θείας και ανθρω-
πίνης, οπού ηνώθησαν ασυγχύτως εις μίαν υπόστασιν! η θεία προσέ-
λαβε τα ιδιώματα της ανθρωπίνης, και έγινεν ο Θεός, τέλειος άνθρω-
πος· η ανθρωπίνη μετέλαβε τα ιδιώματα της θείας, και έγινεν ο αυτός 
άνθρωπος, τέλειος Θεός. Ομοίως τι παράδοξος κοινωνία, αγνείας 
παρθενικής, και κυοφορίας μητρικής, οπού εσύντρεξαν ξενοπρεπώς 
εις μίαν γυναίκα! η παρθενία μετέδωκεν εις την Μητέρα την καθαρό-
τητα, οπού έπρεπε να έχη μία Μήτηρ Θεού· όλη καθαρά, όλη άμω-
μος, καλή ως ο Ήλιος, εκλεκτή ως η Σελήνη, καθώς την ονομάζει εις 
το άσμα το Πνεύμα το άγιον. Η κυοφορία πάλιν μετέδωκεν εις την 
παρθενίαν την ευλογίαν, οπού έπρεπε να έχη μία παρθένος, καθώς 
την εχαιρέτησεν ο Αρχάγγελος· “εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν”. Εκεί 
εγεννήθη το παράδοξον εκείνο σύνθετον, ένας θεάνθρωπος· εδώ έγι-
νεν άλλο σύνθετον ομοίως παράδοξον, μία Παρθενομήτωρ· (…). 
Τοιούτου Υιού, λέγω πάλιν, τοιαύτη έπρεπε να είναι η Μήτηρ· Υιού, 
οπού εγεννήθη άνθρωπος και δεν έπαυσε να είναι Θεός· Μήτηρ, οπού 
εγέννησεν υιόν, και δεν έπαυσε να είναι παρθένος… 
 

 …Τι λέγει ο Σολωμών: πως δεν είναι κανένα νέον υπό τον Ή-
λιον; ιδού θαύμα νέον, Παρθένος και Μήτηρ, του οποίου όμοιον ακόμη 
δεν έγινε. Παρθένος Μήτηρ Θεού· θαύμα νέον, του οποίου όμοιον να 
γένη δεν δύναται. Παρθένος και Μήτηρ· θαύμα, οπού είναι εις μίαν 
Παρθένον η μεγαλύτερη χάρις. Μήτηρ Θεού· θαύμα, οπού είναι εις 
μίαν Μητέρα η υψηλοτέρα τιμή· θαύμα θαυμάτων, περί του οποίου 
καμμία άλλη θρησκεία δεν δύναται να καυχηθή, παρά η πίστις των 
Χριστιανών, εις την οποίαν αυτό είναι αρχή και τέλος των Μυστηρίων. 
 

 Σιμά εις την χάριν να είναι Παρθένος και Μήτηρ, και εις την 
τιμήν να είναι Μήτηρ Θεού, οπού έλαβεν η θεόνυμφος Δέσποινα, έ-
χει και τούτο, να είναι Μήτηρ των Χριστιανών. Κάθεται εκ δεξιών 
της θείας μεγαλειότητος η Βασίλισσα του Ουρανού και της Γης, κα-
θώς την είδεν ο Προφήτης “παρέστη ἡ Βασίλισσα ἐκ δεξιῶν σου, 
ἐν ἱματισμῷ διαχρύσῳ περιβλημένη, πεποικιλμένη”. Μήτηρ ανα-
μέσον Θεού, τον οποίον έχει Υιόν φυσικόν διά την γέννησιν, και α- 
ναμέσον    των   Χριστιανών,   τους   οποίους   έχει   ομοίως   Υιούς   διά   την 
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υιοθεσίαν. Όταν μεσιτεύη προς τον Θεόν διά τους Χριστιανούς, αυ-
τή μεσιτεύει προς τον Υιόν της διά τους υιούς της· λοιπόν αυτή πα-
ρακαλεί τον Θεόν με τόσην παρρησίαν, όσην πρέπει να έχη η Μή-
τηρ προς τον Υιόν· και παρακαλεί διά τους Χριστιανούς με τόσην α-
γάπην, όσην, πρέπει να έχωσιν οι Υιοί από την Μητέρα. Αλλά η 
παρρησία, αλλά η αγάπη τοιαύτης Μητρός είναι άπειρος· τι δύναται 
ποτέ να ζητήση, και να μη λάβη από τοιούτον Υιό; τι δυνάμεθα η-
μείς να ζητήσωμεν, και να μη λάβωμεν από τοιαύτην Μητέρα; Ορ-
φανοί, ξένοι, αιχμάλωτοι, άρρωστοι, τεθλιμμένοι, αμαρτωλοί, μη λυ-
πείσθε· εσείς έχετε Μητέρα, την Μητέρα του Θεού… 
Ηλία Μηνιάτη, επισκόπου Κερνίκης και Καλαβρύτων, από το βι-
βλίο «Διδαχαί εις την αγίαν και μεγάλην τεσσαρακοστήν και εις άλλας κυριακάς και 
επισήμους εορτάς μετά και τινων πανηγυρικών λόγων», σελ. 168-172, εν Βενετία 
1849, εκ της Ελληνικής Τυπογραφίας του Φοίνικος 

  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)   ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΕΣ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Ε  ́ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ Μ. ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 
Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018, απόγευμα στις 6:30 μ.μ. 
Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018, πρωί. 
Την Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία της Τετάρτης θα την τελέσει ο Πανοσιολο-
γιώτατος Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεώς μας Αρχιμ. π. Ιερόθεος Κα-
λογερόπουλος, ακολουθεί τράπεζα και εν συνεχεία το Μέγα Απόδειπνο. 
2)                                ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΟΡΑΤΟΡΙΟ 
Η Ιερά Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής και η Μονάδα Ανα-
κουφιστικής Φροντίδας «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» σας προσκαλούν στο ΒΥΖΑ-
ΝΤΙΝΟ ΟΡΑΤΟΡΙΟ «ψαλῶ τῷ Θεῶ μου ἕως ὑπάρχω» την Παρα-
σκευή 30 Μαρτίου 2018 στις 7:30 μ.μ. στο αμφιθέατρο του Μουσικού 
Γυμνασίου-Λυκείου Παλλήνης. Συμμετέχει η χορωδία του Ιερού Ναού 
μας. Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του ο Σεβ. Μητροπο-
λίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος. Πούλμαν θα ξεκινήσει 
από τον Ιερό Ναό μας στις 6:00 μ.μ. για να παρευρεθούν όσοι το επιθυ-
μούν στο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΟΡΑΤΟΡΙΟ. Τιμή εισιτηρίου 3 €.   
3)                       ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ι. Ναού μας κάνει έκκληση για 
συλλογή τροφίμων (κυρίως για ζάχαρη, ρύζι, γάλα, λάδι και όσπρια) για να 
δοθούν στους αδελφούς που δυσκολεύονται κατά την περίοδο του ΠΑΣΧΑ. 
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