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Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ' 

Ἡ γέννησίς σου Θεοτόκε, χαρὰν ἐμήνυσε πάσῃ τῇ οἰκουμένῃ· ἐκ σοῦ γὰρ 

ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ λύσας τὴν 

κατάραν, ἔδωκε τὴν εὐλογίαν· καὶ καταργήσας τὸν θάνατον, ἐδωρήσατο 

ἡμῖν ζωὴν τὴν αἰώνιον. 

 
 

 

 

http://www.agioiapostoloi.gr/


Σελ. 2   --   ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ      

 

H Γέννηση της Θεοτόκοσ (8 Σεπτεμβρίοσ) 
π.Αιεμάλδξνπ Schmemann 

Ή επιάβεηα πνύ δείρλεη ή Δθθιεζία ζηελ Παλαγία ξηδώλεη ζηελ ππαθνή 
ηεο ζηνλ Θεό, ζηελ εθνύζηα επηινγή ηεο λα δερζεί κηα πξόζθιεζε αδύλαηε 
ζηα αλζξώπηλα κέηξα. Ή Οξζόδνμε Δθθιεζία αλέθαζελ ηόληδε ηε ζύλδεζε 
ηεο Παλαγίαο κε ηνλ άλζξσπν θαη ραίξεηαη γη' απηήλ θαη ηε ζεσξεί σο ηνλ 
θαιύηεξν, θαζαξόηεξν θαη πην ππέξνρν θαξπό ηεο αλζξώπηλεο Ιζηνξίαο θαη 
ηεο αλαδεηήζεσο ηνύ Θενύ από ηνλ άλζξσπν, ηεο αλαδεηήζεσο ηνύ έζραηνπ 
λνήκαηνο, ηνύ έζραηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο δσήο ηνύ άλζξσπνπ. 'Αλ ζηε 
Γπηηθή Φξηζηηαλνζύλε ή επιάβεηα πξνο ηελ Παλαγία πεξηζηξάθεθε γύξσ από 
ηελ άεηπαξζελία ηεο, ή θαξδηά ηεο επιάβεηαο, ηεο ζθέςεσο θαη ηεο αγάπεο 
ηεο Οξζόδνμεο Αλαηνιήο πξνο ηελ Παλαγία, ππήξμε πάληνηε ή Μεηξόηεηα 
ηεο, ή ζρέζε ζαξθόο θαη αίκαηνο πνύ είρε κε ηνλ Ιεζνύ Φξηζηό. Ή Αλαηνιή 
ραίξεηαη πνύ ό ξόινο ηνύ αλζξώπνπ είλαη βαζηθόο ζην ζεην ζρέδην.  Υηόο 
ηνύ Θενύ έξρεηαη ζηε γε, ό Θεόο εκθαλίδεηαη γηα λα ιπηξώζεη ηνλ θόζκν, 
γίλεηαη άλζξσπνο γηα λα ελζσκαηώζεη ηνλ άλζξσπν ζηε ζετθή ηνπ θιήζε, 
θαη ζ' απηό ζπκκεηέρεη νιόθιεξε ή αλζξσπόηεηα. 'Αλ αληηιεθζνύκε πώο ή 
θνηλή θύζε ηνύ Φξηζηνύ κε ηε δηθή καο είλαη ή κεγαιύηεξε ραξά θαη ην 
κεγαιύηεξν βάζνο ηνύ Φξηζηηαληζκνύ, όηη ό Φξηζηόο είλαη γλήζηνο άλζξσπνο 
θη όρη θάπνην θάληαζκα ή θάπνην αζώκαην θαηλόκελν, όηη είλαη θάπνηνο από 
καο θαη παξακέλεη αησλίσο ελσκέλνο καδί καο κέζσ ηεο αλζξώπηλεο θύζεσο 
Τνπ, ηόηε ή επιάβεηα πξνο ηελ Παλαγία γίλεηαη θαηαλνεηή , επεηδή απηή ηνύ 
πξνζέθεξε ηελ αλζξώπηλε θύζε, ηε ζάξθα θαη ην αίκα Τνπ. Απηή δίλεη ηε 
δπλαηόηεηα ζηνλ Φξηζηό λα νλνκάδεηαη πάληνηε "Υηόο ηνύ Άλζξσπνπ". 

Υηόο ηνύ Θενύ, Υηόο ηνύ Άλζξσπνπ... ό Θεόο πνύ θαηήιζε θη έγηλε 
άλζξσπνο, ώζηε λα κπνξέζεη ό άλζξσπνο λα εμαγηαζηεί, λα κπνξέζεη λα γίλεη 
θνηλσλόο "ζείαο θύζεσο" (Β' Πέηξνπ 1, 4), ή, ζύκθσλα κε ηελ έθθξαζε ησλ 
δηδαζθάισλ ηεο Δθθιεζίαο, λα "ζεσζεί". Αθξηβώο εδώ, ζ' απηή ηελ εμαηξεηηθή 
απνθάιπςε ηεο απζεληηθήο θύζεσο θαη θιήζεσο ηνύ άλζξσπνπ, βξίζθεηαη ή 
πεγή απηήο ηεο επγλσκνζύλεο θαη ηξπθεξάδαο πνύ πεξηβάιιεη ηε Θενηόθν, 
σο ζύλδεζκν καο κε ηνλ Φξηζηό, θαη κέζσ Απηνύ κε ηνλ Θεό. Πνπζελά δε 
άιινπ δελ αληηθαηνπηξίδεηαη απηό θαιύηεξα απ' ό,ηη ζηε γέλλεζε ηεο 
Θενηόθνπ. Σε θαλέλα όκσο ζεκείν ηεο άγηαο Γξαθήο δελ αλαθέξεηαη ηίπνηε 
γη' απηό ην γεγνλόο. Γηαηί όκσο ζα έπξεπε λα αλαθέξεηαη; Υπάξρεη θάηη ην 
αμηόινγν, θάηη ην ηδηαίηεξα κνλαδηθό ζηε ζπλεζηζκέλε γέλλεζε ελόο παηδηνύ, 
ζε κηα γέλλα όπσο όιεο νη άιιεο; 'Αλ όκσο ή Δθθιεζία άξρηζε λα κλεκνλεύεη 
ην γεγνλόο κε κηα ηδηαίηεξε ενξηή, απηό δελ έγηλε επεηδή ή γέλλα θαζαπηή 
ήηαλ θάηη ην κνλαδηθό ή ζαπκαηνπξγηθό ή αζπλήζηζην γεγνλόο. Τν αληίζεην, 
κάιηζηα. 

Τν όηη είλαη ηόζν ζπλεζηζκέλν γεγνλόο απνθαιύπηεη κηα θξεζθάδα θαη 
κηα ιάκςε όζνλ άθνξα ην θαζεηί πνύ απνθαινύκε "ξνπηίλα" θαη 
ζπλεζηζκέλν, θαη δίλεη λέν βάζνο ζηηο "αζήκαληεο" ιεπηνκέξεηεο ηεο δσήο 
ηνπ άλζξσπνπ. Τη παξαηεξνύκε ζηελ εηθόλα ηεο ενξηήο, όηαλ ηελ 
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αληηθξίδνπκε κε ηα πλεπκαηηθά καο κάηηα; Πάλσ ζ' έλα θξεβάηη είλαη μαπισ-
κέλε κηα γπλαίθα, ή 'Άλλα, ζύκθσλα κε ηελ εθθιεζηαζηηθή παξάδνζε, πνύ 
κόιηο έρεη γελλήζεη κηα θόξε. Γίπια ηεο είλαη ό παηέξαο ηνπ παηδηνύ, ό Ισ-
αθείκ, ζύκθσλα πάιη κε ηελ ίδηα παξάδνζε. Λίγεο γπλαίθεο ζηέθνληαη εθεί 
θνληά, πνύ πιέλνπλ ην λενγέλλεην γηα πξώηε θνξά. Τν πην ζπλεζηζκέλν, 
δειαδή, θαη απαξαηήξεην γεγνλόο. 'Ή δελ είλαη έηζη; Μήπσο ή Δθθιεζία 
ζέιεη, κέζα απ' απηή ηελ εηθόλα, λα καο πεη πώο ή θάζε γέλλα, ή είζνδνο 
θάζε λένπ άλζξσπνπ ζηνλ θόζκν θαη ζηε δσή, δελ είλαη παξά έλα κέγηζην 
ζαύκα, έλα ζαύκα πνύ δηαξξεγλύεη θάζε ξνπηίλα, επεηδή ζεκαδεύεη ηελ 
αξρή θάπνηνπ γεγνλόηνο δίρσο ηέινο, ηελ αξρή κηαο κνλαδηθήο θαη 
αλεπαλάιεπηεο δσήο, ηελ αξρή ελόο λένπ πξνζώπνπ; Με θάζε γέλλα ό 
θόζκνο δεκηνπξγείηαη, θαηά κία έλλνηα, εμ αξρήο, θαη πξνζθέξεηαη σο δώξν 
ζ' απηόλ ην λέν άλζξσπν γηα λα είλαη ή δσή ηνπ, ό δξόκνο ηνπ, ή δεκηνπξγία 
ηνπ. 

Καη' αξράο, απηή ή γηνξηή δελ είλαη παξά έλαο γεληθόο ενξηαζκόο ηεο 
γελλήζεσο ηνπ άλζξσπνπ, θαη, όπσο ιέεη ην Δπαγγέιην, δελ ζπκόκαζηε 
πιένλ ηελ αγσλία "δηά ηελ ραξάλ όηη εγελλήζε άλζξσπνο εηο ηνλ θόζκνλ" 
(Ίσάλ. 16,21). Γεύηεξνλ, ηώξα γλσξίδνπκε απηόλ ηνύ όπνηνπ ηελ ηδηαίηεξε 
γέλλεζε θαη ηνλ εξρνκό ενξηάδνπκε: ηελ Παλαγία. Γλσξίδνπκε ηε 
κνλαδηθόηεηα, ηελ νκνξθηά, ηε ράξε αθξηβώο απηνύ ηνύ παηδηνύ, ηνλ 
πξννξηζκό ηνπ, ηε ζεκαζία ηνπ γηα καο θαη γηα νιόθιεξν ηνλ θόζκν. Καη 
ηξίηνλ, γηνξηάδνπκε όινπο όζνη πξνεηνίκαζαλ ηνλ δξόκν ηεο Παλαγίαο, πνύ 
ζπλέβαιαλ ζην λα θιεξνλνκήζεη ηε ράξε θαη ηελ νκνξθηά. Σήκεξα πνιινί 
άλζξσπνη κηινύλ γηα θιεξνλνκηθόηεηα, άιια κόλν κε κηα αξλεηηθή, 
ύπνδνπισηηθή θαη αηηηνθξαηηθή έλλνηα. Ή Δθθιεζία πηζηεύεη ζε κηα ζεηηθή θαη 
πλεπκαηηθή θιεξνλνκηθόηεηα. Πόζε πίζηε, πόζε θαινζύλε, πόζεο γεληέο 
αλζξώπσλ πνύ αγσλίζηεθαλ λα δήζνπλ ηελ αγηόηεηα, δελ ρξεηάζηεθαλ πξηλ 
ην δέλδξν ηεο ηζηνξίαο κπνξέζεη λα βγάιεη έλα ηέηνην ππέξνρν θαη 
επσδηαζηό ινπινύδη -ηελ Παξζέλν Παλαγία! Γη' απηό ή ενξηή ηεο Γελλήζεσο 
ηεο είλαη έλαο ενξηαζκόο ηεο αλζξώπηλεο ηζηνξίαο, ενξηαζκόο ηεο πίζηεσο 
ζηνλ άλζξσπν, έλαο ενξηαζκόο ηνύ άλζξσπνπ. Γπζηπρώο όκσο, ή 
θιεξνλνκηά ηνύ θαθνύ είλαη πνιύ πην νξαηή θαη γλσζηή ζήκεξα. Υπάξρεη 
ηόζν θαθό γύξσ καο, ώζηε απηή ή πίζηε ζηνλ άλζξσπν, ζηελ ειεπζεξία ηνπ, 
ζηε δπλαηόηεηα ηνπ λα παξαδίδεη ζηηο κειινληηθέο γεληέο κηα θσηεηλή 
θιεξνλνκηά θαινζύλεο έρεη ζρεδόλ εμαηκηζηεί θη έρεη αληηθαηαζηαζεί από ηνλ 
θπληζκό θαη ηελ ππνςία... Απηόο ό ερζξηθόο θπληζκόο θαη ή απνζαξξπληηθή 
ππνςία είλαη αθξηβώο ό,ηη καο θάλεη λ' απνκαθξπλόκαζηε από ηελ Δθθιεζία, 
ηε ζηηγκή πνύ απηή γηνξηάδεη, κε ηέηνηα ραξά θαη πίζηε, ηε γέλλεζε ελόο 
θνξηηζηνύ, ζην όπνην ζπγθεληξώλεηαη όιε ή θαινζύλε, ή πλεπκαηηθή νκνξ-
θηά, ή αξκνλία θαη ή ηειεηόηεηα, πνύ είλαη ζηνηρεία ηεο γλήζηαο αλζξώπηλεο 
θύζεσο. Μέζα απ' απηό ην λενγέλλεην θνξίηζη, ό Φξηζηόο -ην δώξν ηνπ 
Θενύ, ή ζπλάληεζε καδί Τνπ - έξρεηαη λ' αγθαιηάζεη ηνλ θόζκν. Δνξηάδνληαο 
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έηζη ηε γέλλεζε ηεο Παλαγίαο, βξηζθόκαζηε ήδε ζηνλ δξόκν πξνο ηε 
Βεζιεέκ, θηλνύκελνη πξνο ην ραξκόζπλν κπζηήξην ηεο Παλαγίαο σο 
Θενηόθνπ. 

********************************** 

Προτσπώσεις της Παναγίας μας  
στην Παλαιά Διαθήκη. 

τοσ Αγίοσ Ιωάννοσ Δαμασκηνού 
   Δζέλα πξνεηθόληζε ε θηβσηόο, γηαηί Σπ γέλλεζεο ηνλ Φξηζηό, ηε ζσηεξία 

ηνπ θόζκνπ, πνπ θαηαπόληηζε ηελ ακαξηία θαη θαηαζίγεζε ηα θύκαηά ηεο. 
Δζέλα πξνεηθόληζε ε βάηνο, Δζέλα είραλ επηγξάςεη πξνθεηηθώο νη 

ζενράξαθηεο πιάθεο, Δζέλα πξνδσγξάθηζε ε θηβσηόο ηνπ λόκνπ θαη Σέλα 
είραλ θαλεξά πξνηππώζεη ε ζηάκλα ε ρξπζή θαη ε ιπρλία θαη ε ηξάπεδα θαη ε 
ξάβδνο ηνπ Ααξώλ πνπ 'ρε βιαζηήζεη. 

 Από Σέλα πξνήιζε ε θιόγα ηεο ζεόηεηνο, ην κέηξν θαη ν Λόγνο ηνπ 
Παηξόο, ην γιπθύηαην θαη νπξάλην κάλλα, ην όλνκα ην απεξίγξαπην θαη 
πάλσ από όια ηα νλόκαηα, ην θσο ην αηώλην θαη απξόζηην, ν άξηνο ηεο δσήο 
ν νπξάληνο, ν θαξπόο πνπ δελ γεσξγήζεθε, αιιά βιάζηεζε από Σέλα κε 
ζώκα αλζξώπηλν. 

Δζέλα δελ πξνκελνύζε ην θακίλη πνπ έβγαδε θσηηά θαη ηαπηόρξνλα 
δξόζηδε αιιά θαη έθαηγε θη ήηαλ αληίηππν ηεο ζείαο θσηηάο πνπ κέζα Σνπ 
θαηνίθεζε; 
   Παξά ιίγν όκσο ζα μερλνύζα ηε ζθάια ηνπ Ιαθώβ. Τη δειαδή; Γελ είλαη 
θαλεξό ζε όινπο όηη Δζέλα πξνεηθόληδε θη ήηαλ πξνηύπσζή Σνπ; πσο ν 
Ιαθώβ είρε δεη ηηο άθξεο ηεο ζθάιαο λα ελώλνπλ ηνλ νπξαλό κε ηε γε θαη λα 
αλεβνθαηεβαίλνπλ ζ' απηήλ Άγγεινη, έηζη θη εζύ έλσζεο απηά πνπ ήζαλ πξηλ 
ρσξηζκέλα, αθνύ κπήθεο ζηε κέζε Θενύ θαη αλζξώπσλ θη έγηλεο ζθάια, γηα 
λα θαηεβεί ζε κάο ν Θεόο, πνπ πήξε ην αδύλακν πξνδύκη καο θαη ην έλσζε κε 
ηνλ εαπηό Τνπ θη έθαλε ηνλ αλζξώπηλν λνπ πνπ βιέπεη ηνλ Θεό. 

Πνύ ζα απνδώζνπκε αθόκε ηα θεξύγκαηα ησλ Πξνθεηώλ; Σ' Δζέλα, αλ 
ζέινπκε λα δείμνπκε όηη είλαη αιεζηλά! Γηαηί, πνην είλαη ην Γαβηηηθό καιιί ηνπ 
πξνβάηνπ πνπ πάλσ ηνπ έπεζε ζαλ βξνρή ν Υηόο ηνπ Θενύ, πνπ είλαη 
ζπλάλαξρνο κε ηνλ Παηέξα; Γελ είζαη Σπ νινθάλεξα; 

Πνηα είλαη επίζεο ε Παξζέλνο, πνπ ν Ηζαταο πξννξαηηθώο πξνθήηεπζε όηη 
ζα ζπιιάβεη θαη ζα γελλήζεη Υηόλ ηνλ Θεό, πνπ είλαη καδί καο; 
Καη πνην είλαη ην βνπλό ηνπ Γαληήι, από ην νπνίν θόπεθε πέηξα, αγθσλάξη, ν 
Φξηζηόο, ρσξίο λα ππνθύςεη ζε αλζξώπηλν εξγαιείν; 

Αο έξζεη ν Ιεδεθηήι ν ζετθόηαηνο θη αο δείμεη πύιε πνπ έρεη θιεηζηεί θαη πνπ 
πέξαζε από κέζα ηεο κόλν ν Κύξηνο θαη παξακέλεη θιεηζηή. 

Δζέλα, ινηπόλ, θεξύηηνπλ νη Πξνθήηεο. Δζέλα δηαθνλνύλ νη Άγγεινη θαη 
ππεξεηνύλ νη Απόζηνινη. 

 
 


