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 «Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου». 
 Σύναξις τοῦ ἀρχαγγέλου Γαβριήλ. Τῶν ἐν Γοτθίᾳ 26 μαρτύρων.  

Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά 
 

εγάλο και Θείο, απόρρητο και ακατανόητο, όχι μόνο στους 
ανθρώπους αλλά και στους αγγέλους και τους αρχαγγέλους 
είναι το γεγονός ότι η φύση μας έγινε διά του Ιησού Χριστού 
ομόθεος και μας χαρίστηκε η επάνοδός μας στο καλύτερο. 
Αυτό είναι το μυστήριο που πιστεύεται αλλά δεν γνωρίζεται. 
Είναι ακατανόητο όχι μόνο στους ανθρώπους αλλά και στους 
αγγέλους και τους αρχαγγέλους. Αρχίζει από το γεγονός που 
γιορτάζεται σήμερα. Ο αρχάγγελος ευαγγελίζεται στην Παρ-
θένο τη σύλληψη του Ιησού Χριστού. Εκείνη έκπληκτη ζή-
τησε τον τρόπο με τον οποίο αυτό θα γινόταν και είπε προς 
αυτόν: «πώς θα μου συμβεί αυτό αφού δεν γνωρίζω άνδρα;», 
και τότε ο αρχάγγελος κατέφυγε προς τον Θεό λέγοντας: 
«Πνεύμα Άγιο θα έρθει σ’ εσένα και δύναμις Υψίστου θα σε 
επισκιάσει». Αυτό που ομολογείται από τον αρχάγγελο προς 
την Παρθένο ενέχει το μεγαλύτερο μυστήριο. Ο σωτήρας και 
λυτρωτής του ανθρωπίνου γένους, θα γίνει άνθρωπος για να 
σώσει τον άνθρωπο. 
 

αραβαίνοντας την εντολή του Θεού κατεβήκαμε μέ-
χρι τον Άδη και πολλά δεινά μας βρήκαν διαδοχικά. Το γένος 
μας γεύτηκε τη λύπη και η ζωή μας έγινε γεμάτη οδύνη. Ο 
Θεός όμως που μας έπλασε με ευσπλαχνία και φιλανθρωπία 
έκλινε  τους  ουρανούς  και  κατέβηκε  για  να  μας  βρει,  παίρνο- 
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Μάρκ. θ΄ 17-31) 
 

    Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ λέ-
γων· Διδάσκαλε͵ ἤνεγκα τὸν υἱόν μου πρός σε͵ ἔχοντα πνεῦ-
μα ἄλαλον. Καὶ ὅπου ἂν αὐτὸν καταλάβῃ, ῥήσσει αὐτόν͵ καὶ 
ἀφρίζει καὶ τρίζει τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ, καὶ ξηραίνεται· καὶ εἶ-
πον τοῖς μαθηταῖς σου ἵνα αὐτὸ ἐκβάλωσι͵ καὶ οὐκ ἴσχυσαν. Ὁ 
δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ λέγει· Ὦ γενεὰ ἄπιστος͵ ἕως πότε πρὸς ὑ-
μᾶς ἔσομαι; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετε αὐτὸν πρός με. 
Καὶ ἤνεγκαν αὐτὸν πρὸς αὐτόν. Καὶ ἰδὼν αὐτὸν εὐθέως τὸ 
πνεῦμα ἐσπάραξεν αὐτόν͵ καὶ πεσὼν ἐπὶ τῆς γῆς ἐκυλίετο ἀ-
φρίζων. Καὶ ἐπηρώτησε τὸν πατέρα αὐτοῦ· Πόσος χρόνος ἐ-
στὶν ὡς τοῦτο γέγονεν αὐτῷ; Ὁ δὲ εἶπε· Παιδιόθεν. Καὶ πολ-
λάκις αὐτὸν καὶ εἰς πῦρ ἔβαλε καὶ εἰς ὕδατα, ἵνα ἀπολέσῃ αὐ-
τόν· ἀλλ᾿ εἴ τι δύνασαι͵ βοήθησον ἡμῖν σπλαγχνισθεὶς ἐφ᾿ ἡ-
μᾶς. Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ τὸ εἰ δύνασαι πιστεῦσαι, πάντα 
δυνατὰ τῷ πιστεύοντι. Καὶ εὐθέως κράξας ὁ πατὴρ τοῦ παι-
δίου μετὰ δακρύων ἔλεγε· Πιστεύω, Κύριε· βοήθει μου τῇ ἀπι-
στίᾳ. Ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἐπισυντρέχει ὄχλος, ἐπετίμησε τῷ 
πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ λέγων αὐτῷ· Τὸ πνεῦμα τὸ ἄλαλον 
καὶ κωφόν͵ ἐγώ σοι ἐπιτάσσω, ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ καὶ μηκέτι εἰ-
σέλθῃς εἰς αὐτόν. Καὶ κράξαν καὶ πολλὰ σπαράξαν αὐτὸν ἐ-
ξῆλθε, καὶ ἐγένετο ὡσεὶ νεκρός͵ ὥστε πολλοὺς λέγειν ὅτι ἀ-
πέθανεν. Ὁ δὲ Ἰησοῦς κρατήσας αὐτὸν τῆς χειρὸς ἤγειρεν αὐ-
τόν͵ καὶ ἀνέστη. Καὶ εἰσελθόντα αὐτὸν εἰς οἶκον οἱ μαθηταὶ 
αὐτοῦ ἐπηρώτων αὐτὸν κατ᾿ ἰδίαν, ὅτι ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν 
ἐκβαλεῖν αὐτό. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ δύ-
ναται ἐξελθεῖν εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ. Καὶ ἐκεῖθεν ἐ-
ξελθόντες παρεπορεύοντο διὰ τῆς Γαλιλαίας͵ καὶ οὐκ ἤθελεν 
ἵνα τις γνῷ· ἐδίδασκε γὰρ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ ἔλεγεν 
αὐτοῖς ὅτι ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας ἀν-
θρώπων͵      καὶ      ἀποκτενοῦσιν      αὐτόν͵      καὶ      ἀποκτανθεὶς     τῇ     τρίτῃ  
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ἡμέρᾳ ἀναστήσεται. 
 

 

ντας από την αγία Παρθένο τη φύση μας που την ανακαίνισε. 
Ο Θεός στέλνοντας τον αρχάγγελο στην Παρθένο την κάνει 
μητέρα του Χριστού μόνο με την προσφώνηση που ακούει 
σήμερα. Αν η σύλληψη του Χριστού θα ήταν από ανθρώπινη 
επέμβαση ο Χριστός δεν θα ήταν ο νέος άνθρωπος. Τώρα ήρ-
θε και από το Άγιο Πνεύμα γίνεται άνθρωπος και σαρκώθηκε 
στη μήτρα της Παρθένου μένοντας αναλλοίωτος Θεός και τέ-
λειος άνθρωπος. 
 

ο όνομα της Παρθένου ήταν Μαριάμ, που ερμηνεύε-
ται Κυρία. Εκείνη ήταν πράγματι παρθένος και στο σώμα και 
στην ψυχή. Είχε όλες τις αισθήσεις του σώματος εκτός από 
τον μολυσμό. Έχει γραφεί για κείνη ότι ήταν η κλεισμένη πύ-
λη που κανείς δεν πρόκειται να περάσει από αυτήν παρά μό-
νο ο Χριστός. Η Παναγία είναι Κυρία και με ένα άλλο τρόπο. 
Δεσπόζει όλων καθώς είναι ελεύθερη και ρίζα της ελευθερίας 
του γένους των ανθρώπων, και γι’ αυτό ακριβώς ο άγγελος εμ-
φανιζόμενος στην Παρθένο της απευθύνει το: «Χαίρε κεχαρι-
τωμένη. Ο Κύριος είναι μαζί σου, είσαι ευλογημένη ανάμεσα 
στις γυναίκες». Η Παρθένος φοβήθηκε μήπως ο άγγελος είναι 
κάποιος απατηλός και δεν δέχτηκε χωρίς εξέταση τον χαιρετι-
σμό. Ταράχθηκε και ρώτησε πώς είναι δυνατό να γίνει αυτό. 
Ο αρχάγγελος αμέσως της διέλυσε τον Θεοφιλή φόβο λέγοντάς 
της: «Μη φοβάσαι Μαρία γιατί πέτυχες τη χάρη του Θεού». 
 

 Παρθένος ρώτησε όχι από απιστία αλλά επειδή ζη-
τούσε να μάθει πώς ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί αυτό 
το θαύμα, γι’ αυτό ακριβώς μετά την εξήγηση του αρχαγγέ-
λου εκείνη τρέχει προς τον Θεό και απευθύνεται προς αυτόν. 
Λέγει λοιπόν στον αρχάγγελο: «αν όπως λες έρθει σ’ εμένα 
το     Άγιο     Πνεύμα     για    να    με    καθαρίσει    περισσότερο    και    να    με 
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δυναμώσει να δεχτώ το σωτήριο έμβρυο, αν με επισκιάσει η 
δύναμη του Υψίστου που θα μορφώσει μέσα μου ως άνθρω-
πο αυτόν που είναι Θεός και Βασιλεύς αιώνιος, πιστεύω ότι 
τίποτε δεν είναι αδύνατο για τον Θεό. Λοιπόν, ιδού εγώ η 
δούλη του Κυρίου ας γίνει σύμφωνα με τον λόγο σου». Τότε 
έφυγε από εκεί ο άγγελος αφού άφησε στην γαστέρα της τον 
Δημιουργό του κόσμου ενωμένο με την Παρθένο. 
 

ετά από αυτό το γεγονός η Παναγία είναι το μοναδι-
κό μεθόριο μεταξύ κτιστής και άκτιστης φύσεως, είναι η χώ-
ρα του αχωρήτου. Αυτήν θα υμνήσουν στο μέλλον μετά τον 
Θεό όλοι οι πιστοί. Αυτή είναι η αιτία κάθε καλού και η προ-
στάτης και πρόξενος των αιωνίων αγαθών, είναι η αρχή των 
αποστόλων και το εδραίωμα των μαρτύρων, είναι η δόξα της 
γης και η τερπνότητα των ουρανίων, είναι το στολίδι όλης 
της κτίσεως. Από αυτήν ας αποκτήσουμε ελπίδα και εμείς 
και με τις δικές της αδιάκοπες προσευχές για όλους μας ας 
έρθει η δόξα και η χαρά Εκείνου που γεννήθηκε από τον Πα-
τέρα πριν από τους αιώνες και σαρκώθηκε από την Παναγία 
μας. Στον Ιησού Χριστό ανήκει κάθε δόξα και τιμή και προ-
σκύνηση στους αιώνες τον αιώνων. (Πηγή: https://poimin.gr) 

🌴 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Θ.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 
Τετάρτη 29 Μαρτίου, Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία πρωί. 
Πέμπτη 30 Μαρτίου, Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία πρωί. 
Παρασκευή 31 Μαρτίου, Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία πρωί. 
Σάββατο 1η Απριλίου, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
2)       ΜΙΚΡΟ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ & ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ  
Την Τετάρτη 29 Μαρτίου στις 6:00 μ.μ. στο Ναό μας, Μι-
κρό Απόδειπνο και Μέγας Κανών. 
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