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ΘΘεεοοττόόκκοοςς
ΤΤὸὸ��κκάάλλλλοοςς��ττῆῆςς��δδηημμιιοουυρργγίίααςς

ΤΤοοῦῦ��ΜΜηηττρροοπποολλίίττοουυ��

ΚΚααιισσααρριιααννῆῆςς,,��ΒΒύύρρωωννοοςς��κκααὶὶ����ὙὙμμηηττττοοῦῦ��

ΔΔααννιιὴὴλλ

Μ
ὲ ἱερὸ θαυµασµὸ καὶ µεγάλο σεβασµὸ ἄγγε.
λοι στὸν οὐρανὸ καὶ ἄνθρωποι στὴν γῆ, ὅλος
ὁ κόσµος ὁρατὸς καὶ ἀόρατος, σύµπασα ἡ

δηµιουργία, ἀτενίζει πρὸς τὸ πάνσεπτο καὶ ὑπερέν .
δοξο πρόσωπο τῆς ἁγίας Παρθένου Μαρίας, «τῆς πε�
ρι βε βληµένης τὸν ἥλιον γυναικὸς» κατὰ τὸν εὐαγ γε.
λιστὴ Ἰωάννη (Ἀποκάλυψις ιβ΄ 1).

Τὴν δόξα τῆς Παρθένου Μαρίας κηρύττουν οἱ
Προφῆτες τῆς Παλαιᾶς καὶ οἱ Ἀπόστολοι τῆς Καινῆς
∆ιαθήκης. Τὸ µεγαλεῖο τοῦ θεοµητορικοῦ προσώπου
ἐξαίρουν οἱ ἅγιοι πατέρες καὶ διδάσκαλοι τῆς Ἐκ .
κλησίας. Ἡ λατρεία τῆς Ἐκκλησίας καθιέρωσε καὶ
θέσπισε ἑορτὲς γιὰ τὰ διάφορα γεγονότα τῆς ζωῆς
τῆς Μητέρας τοῦ Θεοῦ. Οἱ πιστοὶ σὲ πάνδηµες συνά.

3



ξεις ἐγκωµιάζουν µὲ Ἱερὲς Ἀκολουθίες καὶ ὕµνους τὸ
θεαυγὲς κάλλος τῆς τιµιωτέρας καὶ ἐνδοξοτέρας πά .
σης τῆς κτίσεως.

Κάθε γενεὰ ἀνθρώπων καταθέτει ἐνώπιον τῆς ἁ .
γίας µορφῆς της τὴν τιµὴ καὶ τὸν σεβασµό της. Ὑµνεῖ
κάθε µιὰ µὲ τὸν δικό της τρόπο τὸ ἄφθαρτο µεγαλεῖο
της. ∆ίδει τὴν µαρτυρία της γιὰ τὴν ἁγιότητα καὶ τὸ
ἀκατάληπτο µυστήριο αὐτῆς τῆς γυναίκας. Γι’ αὐτὴ
ποὺ προφήτευσαν οἱ προφῆτες καὶ προανήγγειλαν
οἱ δίκαιοι τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθήκης. Γι’ αὐτὴ ποὺ εὑρί.
σκεται στὸ κέντρο τοῦ προαιώνιου θείου σχεδίου
(Γένεσις γ΄ 16), τοῦ µυστηρίου τῆς ἀναδηµιουργίας
τοῦ κόσµου, ὅπως δηλώθηκε µὲ τοὺς ἀποστολικοὺς
λόγους «εἴ τις ἐν Χριστῷ, καινὴ κτίσις · τὰ ἀρχαῖα
παρῆλθεν, ἰδοὺ γέγονε καινὰ τὰ πάντα» (B΄ Κορινθί.
ους ε΄ 17). ∆ηλαδή: «Ἔτσι, ὅποιος ἀνήκει στὸν Χριστὸ
εἶναι µιὰ καινούργια δηµιουργία. Τὰ παλαιὰ πέρα�
σαν· ὅλα ἔγιναν καινούργια».

Γι’ αὐτὴ ποὺ δέχθηκε, µὲ τὴν ἐλεύθερη συγκατά.
θεσή της καὶ ἐκφράσθηκε µὲ τοὺς λόγους της «Ἰδοὺ ἡ
δούλη Κυρίου· γένοιτό µοι κατὰ τὸ ῥῆµά σου» (Λου .
κᾶ α΄ 38), νὰ διακονήσει τὸ µυστήριο τῆς σωτηρίας
τῶν ἀνθρώπων. Γι’ αὐτὴ ποὺ ὑψώθηκε στὸ µυστήριο
καὶ στὴν ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας πιὸ πάνω ἀπ’ ὅλη τὴν
ἀνθρωπότητα.

Μιὰ µικρὴ καὶ σύντοµη συλλογὴ ἐγκωµίων καὶ
ἐπαίνων, ποὺ συνθέτουν τὴν δόξα της καὶ εἰπώθη.
καν ἀπὸ ἁγίους καὶ θεοφόρους ἄνδρες µὲ τὴν ἔµ .
πνευση τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, θὰ καταθέσουµε ἐνώ.
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πιον τῆς ἁγίας µορφῆς της ἐξ ἀφορµῆς τῆς ἑορτῆς τῆς
ἀθάνατης κοιµήσεώς της.

11))��ΝΝύύμμφφηη��ττοοῦῦ��ΒΒαασσιιλλέέωωςς��--��ἩἩ��ββαασσίίλλιισσσσαα��ττοοῦῦ��κκόόσσμμοουυ..

Ὁ προφήτης καὶ βασιλιὰς τῶν Ἰουδαίων ∆αυὶδ
(βασίλευσε σαράντα ἔτη 1055.1015 π.Χ.) ὑµνεῖ µὲ τὸν
44ο Ψαλµό του, ποὺ ἔχει τὴν ὀνοµασία «ᾠδὴ ὑπὲρ
τοῦ ἀγαπητοῦ», τὸν Κύριό µας Ἰησοῦ Χριστό. Ὑµνεῖ
τὴν δόξα Του καὶ τὰ ἔργα Του γιὰ τὴν σωτηρία τῶν
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ἀνθρώπων. Μεταξὺ αὐτῶν Τὸν ἐγκωµιάζει καὶ γιὰ
τὴν ἔνδοξη βασίλισσα ποὺ στάθηκε στὰ δεξιὰ τοῦ
οὐράνιου θρόνου Του, µὲ τοὺς λόγους: 

«Παρέστη ἡ βασίλισσα ἐκ δεξιῶν σου ἐν ἱµατισµῷ
διαχρύσῳ περιβεβληµένη, πεποικιλµένη. ἄκου  σον,
θύγατερ, καὶ ἴδε καὶ κλῖνον τὸ οὖς σου καὶ ἐπιλάθου
τοῦ λαοῦ σου καὶ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου· καὶ ἐπι�
θυµήσει ὁ βασιλεὺς τοῦ κάλλους σου, ὅτι αὐτός ἐστι
Κύριός σου, καὶ προσκυνήσεις αὐτῷ. καὶ θυγάτηρ
Τύρου ἐν δώροις · τὸ πρόσωπόν σου λιτανεύσουσιν
οἱ πλούσιοι τοῦ λαοῦ. πᾶσα ἡ δόξα τῆς θυγατρὸς τοῦ
βασιλέως ἔσωθεν, ἐν κροσσωτοῖς χρυσοῖς περιβε�
βληµένη, πεποικιλµένη» (Ψαλµὸς 44, στ. 10.14).

∆ηλαδή: «Στέκει ἡ βασίλισσα στὰ δεξιά σου µὲ τὰ
χρυσάφια στολισµένη. Ἄκουσε, κόρη µου, καὶ δές,
δῶσε τὴν προσοχή σου, ξέχασε τὸν λαό σου καὶ τὸ
σπίτι τοῦ πατέρα σου. Ὁ βασιλιὰς ἐπιθυµεῖ τὴν ὀµορ�
φιά σου. Ὁ Κύριος εἶναι αὐτός, προσκύνησε µπρο�
στά του. Τῆς Τύρου οἱ κόρες µὲ δῶρα µπροστά σου
θὰ ’ρθοῦν, οἱ πλούσιοι τοῦ λαοῦ θὰ σὲ παινέψουν.
Ὅλο µεγαλοπρέπεια ἡ βασιλοκόρη στὰ διαµερί�
σµατά της µέσα µὲ χρυσοΰφαντη τὴν φορεσιά».

Αὐτὸ τὸ ἐγκώµιο κατενόησαν οἱ ἅγιοι καὶ θεο.
φόροι πατέρες µας καὶ τὸ ἑρµήνευσαν ὡς ἑξῆς: Ἐνῶ
ἀναφέρεται σὲ µιὰ βασίλισσα ποὺ στάθηκε δίπλα
στὸν αἰώνιο βασιλέα Κύριο καὶ Θεό, τὰ χαρακτηρι.
στικά της δείχνουν, ὅτι αὐτὴ δὲν εἶναι ἐγκόσµια βα.
σίλισσα. Αὐτὴ ἡ βασίλισσα ποὺ παρέστη, ποὺ στά.
θηκε δίπλα στὸν Χριστὸ κατὰ τὴν διδασκαλία τοῦ



ἀποστόλου Παύλου εἶναι ἡ Ἐκκλησία, ὅπως µὲ σα.
φήνεια γράφει: 

«Ὁ Χριστὸς ἠγάπησε τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἑαυτὸν
παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς, ἵνα αὐτὴν ἁγιάσῃ καθα ρί �
σας τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος ἐν ῥήµατι, ἵνα παρα �
στήσῃ αὐτὴν ἑαυτῷ ἔνδοξον τὴν ἐκκλησίαν, µὴ ἔχου�
σαν σπίλον ἢ ῥυτίδα ἤ τι τῶν τοιούτων, ἀλλ’ ἵνα ᾖ
ἁγία καὶ ἄµωµος» (Ἐφεσίους ε΄ 25.27). 

∆ηλαδή: «Ὁ Χριστός ἀγάπησε τὴν Ἐκκλησία καὶ
προσέφερε τὴν ζωή Του γι’ αὐτή. Ἤθελε ἔτσι νὰ τὴν
ἐξαγιάσει καθαρίζοντάς την µὲ τὸ λουτρὸ τοῦ βα�
πτίσµατος καὶ µὲ τὸν λόγο τῆς ἐπικλήσεως ποὺ συ�
νοδεύει τὸ λουτρὸ τοῦτο, ὥστε νὰ τὴν ἔχει ὡς νύµφη
τὴν Ἐκκλησία µὲ ὅλη της τὴν λαµπρότητα, τὴν κα�
θαρότητα καὶ τὴν ἁγιότητα, χωρὶς ψεγάδι ἢ ἐλάτ�
τωµα ἢ κάτι παρόµοιο».

Ὡστόσο ὅµως οἱ ἅγιοι Πατέρες µας, οἱ ἀπλανεῖς
ἑρµηνευτὲς τῶν ἁγίων Γραφῶν καὶ ἐκφραστὲς τῆς πα.
ραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας µας, πολλὲς φορὲς ἀναφέ.
ρονται στὸν παραλληλισµὸ τῆς Παρθένου Μαρίας καὶ
τῆς Ἐκκλησίας. Ὁπότε τὸ ἐγκώµιο τοῦ προφήτου καὶ
βασιλιᾶ ∆αυὶδ γίνεται παραδεκτό, ὅτι ὁµιλεῖ καὶ γιὰ
τὴν Παρθένο Μαρία, τῆς ὁποίας ἡ δόξα εἶναι «ἔσω�
θεν». Αὐτὸ τὸ «ἔσωθεν» ἐννοεῖται, ὅτι εἶναι κατὰ τὸν
ἀρχαγγελικὸ λόγο ὁ «εὐλογηµένος καρπὸς τῆς κοι�
λίας της» (Λουκᾶ α΄ 42). Αὐτὴ τὴν παράδοση ἐπισφρά .
γισε ἡ Ἐκκλησία µὲ τὴν θεολογία της. Γι’ αὐτὸ τὸν
λόγο καὶ οἱ στίχοι αὐτοὶ ἔχουν συµπεριληφθεῖ στὶς
Ἱερὲς Ἀκολουθίες τῶν θεοµητορικῶν ἑορτῶν.
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Ἡ δόξα τῆς Παρθένου Μαρίας εἶναι, ὅτι γέννησε
µὲ τὴν ἐνέργεια τοῦ ἁγίου Πνεύµατος τὸν Κύριο καὶ
Θεό.

22))��ἩἩ��ἀἀννωωττέέρραα��ππαασσνν��ττνν��γγυυννααιικκνν..

Στὸ βιβλίο τῶν Παροιµιῶν ἀναφέρεται ἕνα ἀκόµη
ἐγκώµιο τῆς Παρθένου Μαρίας. Τὸ ἐγκώµιο αὐτὸ
εἶναι τοῦ προφήτου καὶ βασιλιᾶ τῶν Ἰουδαίων Σο.
λοµώντα τοῦ σοφοῦ (βασίλευσε σαράντα ἔτη 1015.
975 π.Χ.), στὸν ὁποῖον «ἔδωκε Κύριος φρόνησιν καὶ
σοφίαν πολλὴν σφόδρα καὶ χῦµα καρδίας ὡς ἡ ἄµ �
µος ἡ παρὰ τὴν θάλασσαν» (Γ΄ Βασιλειῶν ε΄ 5) καὶ ἐξυ.
µνεῖ τὴν θεόπαιδα Μαρία ὡς ἀνωτέρα πασῶν τῶν
γυναικῶν µὲ τοὺς λόγους : 

«Πολλαὶ θυγατέρες ἐκτήσαντο πλοῦτον, πολλαὶ
ἐποίησαν δύναµιν, σὺ δὲ ὑπέρκεισαι καὶ ὑπερῆρας
πάσας» (κεφάλαιο λα΄ κατὰ τὸ Μασσωριτικὸ στίχος 29).
∆ηλαδή: «Πολλὲς κόρες ἀπέκτησαν πλοῦτο, πολλὲς
κατόρθωσαν µὲ δύναµη πολλὰ καὶ θαυµαστὰ ἔργα,
ἀλλὰ ἐσὺ ὅλες τὶς ξεπερνᾶς».

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος Παλαµᾶς, ἀρχιεπίσκοπος
Θεσσαλονίκης (1296 . †1360), σχετικὰ σχολιάζει: 

«Πολλοὶ γὰρ τῶν ἀπ’ αἰῶνος εὐµενείας θείας καὶ
δόξης καὶ δυνάµεως ἔτυχον, ὡς καὶ τὸν ∆αυὶδ λέ�
γειν, ‘‘ἐµοὶ δὲ λίαν ἐτιµήθησαν οἱ φίλοι σου ὁ Θεός,
λίαν ἐκραταιώθησαν αἱ ἀρχαὶ αὐτῶν· ἐξαριθµήσο�
µαι αὐτοὺς καὶ ὑπὲρ ἄµµον πληθυνθήσονται’’· καὶ
‘‘πολλοὶ’’ κατὰ τὸν Σολοµῶντα ‘‘πλοῦτον ἐκτήσαντο,
καὶ πολλαὶ θυγατέρες ἐποίησαν δύναµιν · αὕτη δὲ
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ὑπέρκειται καὶ ὑπερῆρε πάντας τε καὶ πάσας’’, οὐδ’
ὅσον εἰπεῖν · µόνη γὰρ Θεοῦ καὶ παντὸς ἀνθρωπείου
γένους στᾶσα µεταξύ, τὸν µὲν Θεὸν ἐποίησεν υἱὸν
ἀνθρώπου, υἱοὺς δὲ Θεοῦ τοὺς ἀνθρώπους ἀπειρ�
γάσατο, τὴν γῆν οὐρανώσασα καὶ τὸ γένος θεώσα �
σα, καὶ µόνη πασῶν αὕτη µήτηρ µὲν ἐκ φύσεως ὑπὲρ
πᾶσαν φύσιν ἀναπέφηνε Θεοῦ, βασιλὶς δὲ παντὸς
ἐγκοσµίου καὶ ὑπερκοσµίου κτίσµατος ὑπῆρξε τῷ
ἀφράστῳ τόκῳ. Καὶ οὕτω τοὺς ὑφ’ ἑαυτὴν δι’ ἑαυτῆς
ὑψώσασα καὶ τὸ ἐπὶ γῆς ὑπήκοον οὐράνιον ἀντ’ ἐπι�
γείου ἀποδείξασα, κρείττονος ἀξίας αὕτη καὶ δυνά�
µεως ὑπερτέρας µετασχοῦσα καὶ τῆς ἐκ τῶν οὐρανῶν
διὰ θείου Πνεύµατος χειροτονίας, ὑψηλῶν ὑψηλο�
τάτη καὶ µακαρίου γένους µακαριωτάτη βασιλὶς
ἐφέστηκε».

∆ηλαδή: «Πραγµατικὰ πολλοὶ ἀπὸ παλιὰ πέτυχαν
θεία εὐµένεια καὶ δόξα καὶ δύναµη, ὥστε νὰ λέγει ὁ
∆αυίδ, ‘‘γιὰ µένα εἶναι πολύτιµοι οἱ φίλοι σου, Θεέ,
οἱ ἀρχές των εἶναι πολύ δυνατές. Θὰ τὶς ἀπαριθµήσω
καὶ θὰ ὑπερβοῦν τὴν ἄµµο σὲ πλῆθος’’ καὶ ‘‘πολλοὶ’’
κατὰ τὸν Σολοµώντα ‘‘ἀπέκτησαν πλοῦτο καὶ πολλὲς
θυγατέρες ἄσκησαν δύναµη. Αὐτὴ δὲ ὑπερβαίνει καὶ
ξεπερνᾶ ὅλους καὶ ὅλες’’, τόσο ποὺ δὲν εἶναι εὔκολο
νὰ λεχθεῖ. ∆ιότι µόνο αὐτή, εὑρισκοµένη ἀνάµεσα
στὸν Θεὸ καὶ σ’ ὁλόκληρο τὸ ἀνθρώπινο γένος, τὸν
µὲν Θεὸ κατέστησε υἱὸ ἀνθρώπου τοὺς δὲ ἀνθρώπους
ἔκαµε υἱοὺς Θεοῦ, οὐρανώσασα τὴν γῆ καὶ θεώσασα
τὸ γένος. Καὶ µόνο αὐτὴ ἀπ’ ὅλες τὶς γυναῖκες ἀνα�
δείχθηκε µητέρα Θεοῦ ἐκ φύσεως ἐπάνω ἀπὸ κάθε
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φύση, ὑπῆρξε δὲ µὲ τὸν ἄφραστο τόκο βασίλισσα κάθε
ἐγκόσµιου καὶ ὑπερκόσµιου κτίσµατος. Κι ἔτσι, ὑψώ�
νοντας µόνη της τοὺς κάτω ἀπὸ αὐτήν, ἀποδεικνύον�
τας τοὺς ὑπηκόους στὴν γῆ ἀντὶ ἐπιγείους οὐρανίους,
µετέχοντας ἀνώτερης ἀξίας καὶ µεγαλύτερης δυνά�
µεως, ὁρίσθηκε ὑψηλοτάτη καὶ µακαριωτάτη βασί�
λισσα µακαρίου γένους» (Ὁµιλία λζ΄, Εἰς τὴν πάνσε�
πτον κοίµησιν τῆς πανυπεράγνου δεσποίνης ἡµῶν Θεο�
τόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, Ε.Π.Ε. τ. 10 σ. 444.446).

Ὁ ἅγιος Πατέρας ἐκφράζει τὴν καθολικὴ συνεί.
δηση τῆς Ἐκκλησίας ὅτι ἡ Παρθένος Μαρία καὶ µόνο
αὐτὴ ἀπὸ ὅλες τὶς γυναῖκες ἀναδείχθηκε µητέρα Θεοῦ
ἐκ φύσεως πάνω ἀπὸ κάθε φύση, ὑπῆρξε δὲ µὲ τὸν
ἄφραστο τόκο βασίλισσα κάθε ἐγκόσµιου καὶ ὑπερ.
κόσµιου κτίσµατος.

Ἡ Παρθένος Μαρία ὑπερέχει ὅλων τῶν γυναι .
κῶν, διότι ὁ Θεὸς τὴν ἐξέλεξε ἀπὸ ὅλες τὶς εὐσεβεῖς
γυναῖκες καὶ τὴν τίµησε καὶ τὴν χαρίτωσε ἁγιάζον.
τάς την, γιὰ νὰ γίνει ἡ Μητέρα Του.

∆ὲν ὑπερέχει ὅµως µόνον πασῶν τῶν γυναικῶν,
ἀλλὰ καὶ πασῶν τῶν γενεῶν τῶν ἀνθρώπων. Οἱ γε.
νεὲς τῶν ἀνθρώπων προσέρχονται καὶ τὴν µακαρί.
ζουν καὶ τὴν εὐλογοῦν κατὰ τὴν προφητεία αὐτῆς
τῆς ἴδιας «ἀπὸ τοῦ νῦν µακαριοῦσί µε πᾶσαι αἱ γε�
νεαί» (Λουκᾶ α΄ 47).

33))��ἩἩ��««ΚΚεεχχααρριιττωωμμέέννηη»»��κκααὶὶ��««εεὐὐλλοογγηημμέέννηη��ἐἐνν��γγυυννααιιξξίίνν»»..

Ὁ ἀρχάγγελος Γαβριὴλ ποὺ ἀπεστάλη ἀπὸ τὸν
Θεὸ πρὸς τὴν Παρθένο Μαρία στὴν Ναζαρέτ, γιὰ νὰ

10



τῆς ἀναγγείλει, ὅτι θὰ συλλάβει καὶ θὰ γεννήσει τὸν
Υἱὸ τοῦ Θεοῦ, (Λουκᾶ α΄ 26) προσφώνησε καὶ ἀπε.
κάλεσε τὴν Παρθένο Μαρία: 

α) «Κεχαριτωµένη». Χαριτωµένη ὀνοµάζεται αὐ .
τὴ ποὺ ἔχει τὴν θεία Χάρη, δηλαδὴ τὸ Ἅγιο Πνεῦµα.
Ἡ Παρθένος Μαρία εἶναι ἡ κατ’ ἐξοχὴν κεχαριτω.
µένη, δηλαδὴ γεµάτη ὑπερβολικὰ ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦ .
µα. Ὁ Θεὸς δὲν ἐπέλεξε τυχαῖα τὴν Παρθένο Μαρία
νὰ γίνει Μητέρα Του, ἀλλὰ ἐπέλεξε τὴν ἁγιωτέρα,
ὅπως ἔπρεπε στὴν ἁγιότητά Του καὶ στὴν καθαρό.
τητά Του.

β) «Εὐλογηµένη». Εὐλογηµένος εἶναι αὐτὸς ποὺ
δέχεται τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Ἡ Παρθένος Μαρία
δέ χθηκε τὴν ὕψιστη καὶ µέγιστη εὐλογία νὰ γεννή.
σει τὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ.

Τὸ ἴδιο ἐγκώµιο µὲ τὴν θεοκίνητη γλώσσα της εἶπε
καὶ ἡ µητέρα τοῦ Προδρόµου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάν.
νου Ἐλισάβετ πρὸς τὴν Παρθένο Μαρία, ὅταν ἡ Παρ.
θένος Μαρία τὴν ἐπισκέφθηκε στὴν οἰκία της µετὰ τὸν
Εὐαγγελισµό της, «καὶ ἀνεφώνησε φωνῇ µεγάλῃ καὶ
εἶπεν · Εὐλογηµένη σὺ ἐν γυναιξὶ καὶ εὐλογηµένος ὁ
καρπὸς τῆς κοιλίας σου» (Λουκᾶ α΄ 42).

44))��ἩἩ��ΜΜηηττέέρραα��ττοοῦῦ��ΚΚυυρρίίοουυ..

Ἡ Ἐλισάβετ, ὅταν εἶδε τὴν Παρθένο Μαρία, ἡ
ὁποία ἦλθε ἀπὸ τὴν Ναζαρὲτ στὴν ὀρεινή, ποὺ εἶναι
προάστιο τῶν Ἰεροσολύµων, καὶ τὴν ἐπισκέφθηκε
στὸν οἶκο της, ἐξέφρασε τὴν ἔκπληξή της καὶ τὸν
θαυµασµό της γι’ αὐτὴ τὴν ἐπίσκεψη µὲ τὰ λόγια
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«πόθεν µοι τοῦτο, ἵνα ἔλθῃ ἡ µήτηρ τοῦ Κυρίου µου
πρός µε;» (Λουκᾶ α΄ 43).

Τὴν ἀπεκάλεσε µητέρα τοῦ Κυρίου, ἀναγνώρισε
καὶ ὁµολόγησε, ὅτι τὸ συλληφθὲν ἀπ’ αὐτὴ δὲν ἦτο
«ψιλὸς» ἄνθρωπος, δηλαδὴ κοινὸς ἄνθρωπος, ἀλλὰ
ὁ προαιώνιος Θεός, γιὰ τὸν ὁποῖο χρησιµοποιεῖ τὸ
ἱερὸ καὶ ἀνεκφώνητο ἀπὸ τοὺς Ἰουδαίους ὄνοµα, τὸ
ὁποῖο στὰ Ἑλληνικὰ ἀποδίδεται ἀπὸ τοὺς Ἑβδοµή.
κοντα (Ο΄) µεταφραστὲς τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθήκης µὲ
τὴν λέξη «Κύριος».

Μὲ τὴν προσφώνησή της αὐτὴ ἡ Ἐλισάβετ ἀνα.
γνώρισε, ὅτι ἡ Παρθένος Μαρία εἶναι ἡ Μητέρα τοῦ
Κυρίου, δηλαδὴ ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ. Αὐτὴ εἶναι ἡ
πίστη τῆς Ἐκκλησίας, τὴν ὁποία ἐπικύρωσε ἡ Γ΄
Οἰκουµενικὴ Σύνοδος (351 µ.Χ.) στὴν Ἔφεσο τῆς
Μικρᾶς Ἀσίας, ἡ ὁποία ἀνεκήρυξε τὴν Παρθένο
Μαρία ἀληθῶς Θεοτόκο, ὅτι γέννησε Θεὸ καὶ ὄχι
«ψιλὸ» ἄνθρωπο.

55))��ἩἩ��μμηηττέέρραα��ττνν��μμααθθηηττνν��ττοοῦῦ��ἸἸηησσοοῦῦ��ΧΧρριισσττοοῦῦ..

Ὁ Κύριός µας Ἰησοῦς Χριστὸς λίγο πρὶν πεθάνει
πάνω στὸν Σταυρό, ἐξύψωσε τὴν µητέρα Του καὶ
τὴν κατέστησε α) µητέρα τοῦ ἀγαπηµένου µαθητοῦ
Του Ἰωάννου καὶ β) δι’ αὐτοῦ µητέρα ὅλων τῶν µα.
θητῶν Του:

«Ἰησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν µητέρα καὶ τὸν µαθητὴν
παρεστῶτα ὃν ἠγάπα, λέγει τῇ µητρὶ αὐτοῦ· Γύναι,
ἴδε ὁ υἱός σου» (Ἰωάννου ιθ΄ 26). Τὸ «ἴδε ὁ υἱός σου»
πρὸς τὴν µητέρα Του ἀφορᾶ σ’ ὅλους τοὺς πιστούς,
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τοὺς µαθητὲς τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καὶ τὸ «ἰδοὺ ἡ
µήτηρ σου» πρὸς τὸν Ἰωάννη, ἀπευθύνεται σ’ ὅλους
τοὺς µαθητές Του.

66))��ἩἩ����ππεερριιββεεββλληημμέέννηη��ττὸὸνν��ἥἥλλιιοονν��γγυυννήή..��

Ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης εἰσάγει στὸ ιβ΄ κεφάλαιο
τῆς Ἀποκαλύψεως τὸν παραλληλισµὸ τῆς Παρθένου
Μαρίας καὶ τῆς Ἐκκλησίας. Στὸ µέγα σηµεῖο ποὺ
ἐµφανίσθηκε στὸν οὐρανὸ καὶ στὸ µυστήριο τῆς γυ.
ναικός, συµπλέκονται ἡ Παρθένος Μαρία καὶ ἡ Ἐκ .
κλησία. Ἡ Παρθένος Μαρία γέννησε τὸν Ἕνα φυ.
σικὸ Υἱὸ τοῦ Θεοῦ καὶ Θεό, τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό.
Ἡ Ἐκκλησία γεννᾶ τοὺς πολλοὺς κατὰ χάρη υἱοὺς
τοῦ Θεοῦ µὲ τὴν χάρη τοῦ ἁγίου Πνεύµατος κατὰ τὸν
ἀποστολικὸ λόγο «πάντες γὰρ υἱοὶ Θεοῦ ἐστε διὰ τῆς
πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Γαλάτας γ΄ 26).

77))��ἩἩ��ΠΠααρρθθέέννοοςς..

Βασικὴ διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, Παλαιᾶς
καὶ Καινῆς ∆ιαθήκης, εἶναι ὅτι ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χρι.
στός, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, γεννήθηκε ἀπὸ παρθένο µητέρα
µὲ τὴν ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. Ὁ Θεὸς δηλαδὴ
ἐνήργησε τὴν θαυµαστὴ αὐτὴ σύλληψη καὶ τὸν ὑπερ.
φυῆ αὐτὸ τόκο. Ἡ γέννηση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ ἀπὸ
παρθένο µητέρα εἶναι ἡ βασικὴ προ^πόθεση γιὰ τὴν
ἀπολύτρωση τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ἀπὸ τὴν µαται.
ότητα, τὴν φθορὰ καὶ τὸν θάνατο, ποὺ εἰσήχθησαν µὲ
εὐθύνη τῶν προπατόρων µας πρωτοπλάστων στὴν
ζωὴ τῶν ἀνθρώπων, εἰς τρόπο ὥστε ὁ ἀπόστολος
Παῦλος νὰ ἀναφωνεῖ στὴν πρὸς Ρωµαίους ἐπιστολή:



«Τοῦτο γινώσκοντες, ὅτι ὁ παλαιὸς ἡµῶν ἄνθρω�
πος συνεσταυρώθη ἵνα καταργηθῇ τὸ σῶµα τῆς
ἁµαρτίας, τοῦ µηκέτι δουλεύειν ἡµᾶς τῇ ἁµαρτίᾳ· ὁ
γὰρ ἀποθανὼν δεδικαίωται ἀπὸ τῆς ἁµαρτίας. εἰ δὲ
ἀπεθάνοµεν σὺν Χριστῷ, πιστεύοµεν ὅτι καὶ συζή �
σοµεν αὐτῷ, εἰδότες ὅτι Χριστὸς ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν
οὐκέτι ἀποθνῄσκει, θάνατος αὐτοῦ οὐκέτι κυριεύει»
(Ρωµαίους στ΄ 6.9).

∆ηλαδή: «Ξέρουµε ἄλλωστε µὲ βεβαιότητα τοῦτο:
Ἡ παλαιὰ ἁµαρτωλὴ φύση πέθανε στὸν σταυρὸ µαζὶ
µὲ τὸν Χριστό. Ἔτσι, ἔπαψε νὰ ζεῖ ὁ ἁµαρτωλὸς ἄν �
θρωπος καὶ δὲν εἴµαστε πιὰ ὑπόδουλοι στὸν ζυγὸ τῆς
ἁµαρτίας. Γιατὶ αὐτὸς ποὺ πέθανε, ἔχει ἐλευθερωθεῖ
ἀπὸ τὴν ἁµαρτία. Ἂν λοιπὸν πεθάναµε µαζὶ µὲ τὸν
Χριστό, εἴµαστε βέβαιοι πὼς θὰ ζήσουµε µαζί Του.
Ξέρουµε ἄλλωστε καλὰ πὼς ὁ ἀναστηµένος Χριστὸς
δὲν εἶναι πιὰ ὑπόδουλος στὸν θάνατο, γιατὶ ὁ θά�
νατος δὲν τὸν ἐξουσιάζει πιά».

Γιὰ τὴν ἀναγέννηση τοῦ ἀνθρώπου ὁ Κύριος ὁµί.
λησε στὸν νυκτερινὸ ἐπισκέπτη του Νικόδηµο· «ἀ �
πεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ἀµὴν ἀµὴν λέγω σοι,
ἐὰν µή τις γεννηθῇ ἄνωθεν, οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν βα�
σιλείαν τοῦ Θεοῦ» (Ἰωάννου γ΄ 3). 

∆ηλαδή: «Κι ὁ Ἰησοῦς τοῦ εἶπε: Σὲ βεβαιώνω, πὼς
ἂν δὲν γεννηθεῖ κανεὶς ἄνωθεν, δὲν µπορεῖ νὰ δεῖ τὴν
βασιλεία τοῦ Θεοῦ».

Ὁ προφήτης Ἡσαΐας (προφήτευσε 40 ἔτη 740.700
π.Χ.) προφητεύει τὸ θαυµαστὸ αὐτὸ γεγονὸς ὡς ἑξῆς·
«διὰ τοῦτο δώσει Κύριος αὐτὸς ὑµῖν σηµεῖον· ἰδοὺ ἡ
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παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει, καὶ τέξεται υἱόν, καὶ κα�
λέσεις τὸ ὄνοµα αὐτοῦ Ἐµµανουήλ» (Ἡσαΐου ζ΄ 14).

Ὁ προφήτης Ἰεζεκιὴλ (προφήτευσε 22 ἔτη 595.
572 π.Χ.) προφητεύει γιὰ τὴν Παρθένο Μαρία, ὅτι
θὰ εἶναι ἡ «κεκλεισµένη πύλη», ἀπὸ τὴν ὁποία ὁ
µόνος ποὺ θὰ διέλθει, θὰ εἰσέλθει καὶ θὰ ἐξέλθει,
εἶναι ὁ Κύριος καὶ Θεός: «καὶ εἶπε κύριος πρός µε· ἡ
πύλη αὕτη κεκλεισµένη ἔσται, οὐκ ἀνοιχθήσεται, καὶ
οὐδεὶς µὴ διέλθῃ δι’ αὐτῆς, ὅτι Κύριος ὁ Θεὸς Ἰσραὴλ
εἰσελεύσεται δι’ αὐτῆς, καὶ ἔσται κεκλεισµένη» (Ἰεζε.
κιὴλ µδ΄ 2). 
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∆ηλαδή: «Ὁ Κύριός µου εἶπε: Αὐτὴ ἡ πύλη θὰ πα�
ραµείνει κλειστή· δὲν πρόκειται νὰ ἀνοιχθεῖ καὶ κα�
νεὶς δὲν θὰ περάσει ἄλλοτε µέσα ἀπὸ αὐτήν, διότι
θὰ διέλθει δι’ αὐτῆς ὁ Κύριος, ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ,
καὶ θὰ µείνει πλέον κλειστή».

Ὁ εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος µαρτυρεῖ τὴν ἀλήθεια
αὐτὴ γράφοντας στὸ Εὐαγγέλιό του· «Τοῦ δὲ Ἰησοῦ
Χριστοῦ ἡ γέννησις οὕτως ἦν · µνηστευθείσης τῆς
µητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν
αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ Πνεύµατος ἁ �
γίου» (Ματθαίου α΄ 18). 

∆ηλαδή: «Ἡ γέννηση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἔγινε ὡς
ἑξῆς: Ἡ µητέρα του, ἡ Μαρία, ἀρραβωνιάστηκε µὲ
τὸν Ἰωσήφ. Προτοῦ ὅµως συνευρεθοῦν, ἔµεινε ἔγκυ ος
µὲ τὴν δύναµη τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος».

88))����ΤΤὸὸ��ππααννάάρρρρηηττοονν��ττῆῆςς��οοἰἰκκοοννοομμίίααςς��κκεειιμμήήλλιιοονν..

Ὁ ἅγιος Ἐπιφάνιος Κύπρου (310.403 µ.Χ.) στὸν
ἐγκωµιαστικὸ λόγο του στὴν ἁγία Μαρία θεωρεῖ τὴν
Θεοτόκο ὅτι εἶναι «τὸ πανάρρητον τῆς οἰκονοµίας
κειµήλιον» (Ἐπιφανίου Κύπρου Ἐγκώµιος εἰς τὴν ἁγίαν
Θεοτόκον PG 43, 489).

Ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἐγκώµιο συνάγεται, ὅτι στὸ σχέδιο
τῆς θείας οἰκονοµίας (µὲ τὴν ἔκφραση “θεία οἰκονο�
µία” στὴν Ἐκκλησία καὶ στὴν θεολογία ἐννοοῦµε
ὅλη τὴν φροντίδα τοῦ Θεοῦ, τὶς ἐνέργειές Του, γιὰ
τὴν σωτηρία µας ἀπὸ τὴν αἰώνια καταδίκη γιὰ τὶς
ἁµαρτίες µας), ἡ Παρθένος Μαρία ἀναγνωρίζεται ὡς
κειµήλιο, ὡς ἱερὸς θησαυρός, ὅ,τι πολυτιµότερο ἔχει
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τὸ ἀνθρώπινο γένος νὰ προσφέρει στὸν Θεό, γιὰ νὰ
ἐργασθεῖ καὶ νὰ ἐνεργήσει τὴν σωτηρία µας.

Τὸν ἴδιο χαρακτηρισµὸ χρησιµοποιεῖ καὶ ὁ ἅγιος
Κύριλλος ἀρχιεπίσκοπος Ἀλεξανδρείας (370.444 µ.
Χ.) σὲ ὁµιλία του ποὺ ἐξεφώνησε στὴν Γ΄ Οἰκουµε.
νικὴ Σύνοδο (351 µ. Χ.): «Χαίρεις παρ’ ἡµῶν, Μαρία
Θεοτόκε, τὸ σεπτὸν κειµήλιον ἁπάσης τῆς οἰκουµέ�
νης» (Ὁµιλία ∆΄, ἐν Ἐφέσῳ λεχθεῖσα πρὸς Νεστόριον,
ἡνίκα κατῆλθον oἱ ἑπτὰ πρὸς τὴν Ἁγίαν Μαρίαν, PG 77,
992B).

99))��ΤΤὸὸ��σσκκῆῆππττρροονν��ττῆῆςς��ὈὈρρθθοοδδοοξξίίααςς..����

Ὁ ἅγιος Κύριλλος ἀρχιεπίσκοπος Ἀλεξανδρείας
(370.444 µ.Χ.), ποὺ πρωτοστάτησε στὴν Γ΄ Οἰκουµε.
νικὴ Σύνοδο (351 µ.Χ.), ἡ ὁποία κήρυξε καὶ ἀναγνώ.
ρισε τὴν Παρθένο Μαρία Θεοτόκο καὶ ἔτσι ἐπικύ.
ρωσε τὴν πίστη τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ
Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, τὴν ἐγκωµιάζει ἀποκα.
λώντας την «σκῆπτρον τῆς ὀρθοδοξίας».

∆ιαπιστώνουµε, ὅτι ὁ ὅρος «ὀρθοδοξία» χρησι.
µοποιεῖται ἤδη ἀπὸ τοὺς ἁγίους Πατέρες µας ἀπὸ τὸν
Ε΄ αἰῶνα. Ἡ Παρθένος Μαρία εἶναι «σκῆπτρον» δη.
λαδὴ ἡ δύναµη τῆς Ἐκκλησίας, ἐπειδὴ γέννησε τὸν
Ἰησοῦ Χριστὸ ποὺ εἶναι «Θεοῦ δύναµις» (Α΄ Κοριν.
θίους α΄ 24), διότι «οὐ πρέσβυς, οὐδὲ ἄγγελος, ἀλλ’
αὐτὸς ὁ Κύριος ἔσωσεν αὐτούς», κατὰ τὸν προφήτη
Ἡσαΐα (ξγ΄ 9).

Ἡ σωτηρία µας εἶναι ἔργο καὶ ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ.
Αὐτὴ ἡ πίστη µας εἶναι ἡ προκειµένη ἐλπίδα γιὰ
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ὅλους µας «ἣν ὡς ἄγκυραν ἔχοµεν τῆς ψυχῆς ἀσφαλῆ
τε καὶ βεβαίαν καὶ εἰσερχοµένην εἰς τὸ ἐσώτερον τοῦ
καταπετάσµατος» (Ἑβραίους στ΄ 19). Αὐτὴ ἡ πίστη
κάνει τὴν σωτηρία µας βεβαία καὶ µᾶς εἰσάγει στὴν
αἰωνιότητα.

1100))����ΤΤὸὸ��μμεεθθόόρριιοονν��κκττιισσττοοῦῦ��κκααὶὶ��ἀἀκκττίίσσττοουυ..

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονί.
κης ὁ Παλαµᾶς (1296.1360 µ. Χ.) ἐξαίροντας τὴν δια.
κονία τῆς Θεοµήτορος Παρθένου Μαρίας ἀποκαλεῖ
αὐτὴν «µεθόριον κτιστοῦ καὶ ἀκτίστου» (Ὁµιλία λζ΄,
Εἰς τὴν πάνσεπτον κοίµησιν τῆς πανυπεράγνου δε�
σποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας,
Ε.Π.Ε. τ. 10, σ. 458), ὅτι δηλαδὴ εὑρίσκεται στὸ σύ.
νορο ἀνάµεσα στὸν ἄκτιστο καὶ ἀδηµιούργητο Θεὸ
καὶ τὸν κτιστὸ καὶ δηµιουργηµένο ἄνθρωπο ποὺ
ἀποτελεῖ µέρος τῆς δηµιουργίας τοῦ Θεοῦ.

Οἱ ἅγιοι θεοφόροι πατέρες ἐξετάζοντας καὶ στο.
χαζόµενοι µὲ δέος τὸ ἱερὸ µυστήριο τῆς Θεοτόκου
ἐννόησαν τὸ θαυµαστὸ τῆς ζωῆς καὶ τῆς καταστά.
σεώς της, καθ’ ὅσον βλέποντας τὴν Θεοτόκο, δὲν ἐπι.
τρεπόταν νὰ τὴν ἀποκαλέσουν καὶ νὰ τὴν ἀναγνω.
ρίσουν ὡς Θεό, ἐπειδὴ ὁ Θεὸς εἶναι Ἕνας, ἡ ἁγία
Τριά δα, ἀλλὰ καὶ θαύµαζαν πῶς, ἐνῶ ἦταν ἄνθρω.
πος, γέννησε Θεό.

1111))��ἩἩ��μμεεττὰὰ��ΘΘεεόόνν��ΘΘεεόόςς..��

Ὁ ἅγιος Ἀνδρέας ὁ Κρήτης († 657 µ.Χ.) ἐγκω.
µιαστὴς τῆς Θεοτόκου, ἐγκωµιάζει τὴν Θεοτόκο Παρ.
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θένο Μαρία, λέγοντας ὅτι εἶναι : «Ἡ µετὰ Θεὸν θεὸς
τὰ δευτερεῖα τῆς Τριάδος κατέχουσα» (Προσόµοιον
Θεοτοκίον εἰς τὸ Θεοτοκάριον τοῦ Κανόνος τῆς
ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς τῆς περιόδου τοῦ πλ. α΄ ἤχου).

Ὁ ἅγιος Ἀνδρέας τοποθετεῖ µὲ σαφήνεια τὴν
Παρθένο Μαρία στὴν θέση ποὺ τῆς πρέπει καὶ τῆς
ἀξίζει µετὰ τὴν Ἁγία Τριάδα.

Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, µακαρί�
ζειν σε τὴν Θεοτόκον, τὴν ἀειµακά�
ριστον καὶ παναµώµητον, καὶ Μη�
τέρα τοῦ Θεοῦ ἡµῶν.

Τὴν τιµιωτέραν τῶν Χερουβίµ,
καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν
Σεραφίµ, τὴν ἀδιαφθόρως, Θεὸν Λό �
γον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον
σὲ µεγαλύνοµεν. 
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