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Ἕνα κάθε μήνα 
 
 

Ἀβαπδημί ιμο ἐκμνίηεξ,   
Σό ιήκα Ιάνηζμ ἡ ηηθδζία ιαξ ἔπεζ ὁνίζεζ κά ἑμνηάγεηαζ ἡ ιεβάθδ ἑμνηή ημῦ 

Γὐαββεθζζιμῦ ηῆξ Θεμηόημο. Γἶκαζ ηό πνῶημ ηαί εἰζαβςβζηό ιοζηήνζμ ηῆξ 

ζςηδνίαξ ημῦ ἀκενςπίκμο βέκμοξ. Γἶκαζ ἡ πνώηδ δδιζμονβζηή πνάλδ ημῦ Θεμῦ 

ιεηά ηήκ «θαηάπαπζε ἀπό πάλησλ ηῶλ ἔξγσλ αὐηνῦ ὧλ ἐπνίεζελ».  
Τό μσζηήριο εἶναι ἕνα: Γἶκαζ ὁ Ἅβζμξ Σνζαδζηόξ Θεόξ, ὁ ὁπμῖμξ εἶκαζ 

Δδιζμονβόξ. Ἡ πνμαμθή ηῆξ Ἀβάπδξ ημο ηαί ηῆξ μθίαξ ημο ηαί ηῆξ 

Πακημδοκαιίαξ ημο ηαί ὅθςκ ηῶκ ἀηηίζηςκ ἐκενβεζῶκ ημο εἶκαζ ἡ δημιοσργία 

ηοῦ ἀτανοῦς ζύμπανηος «ἐθ ηνῦ κή ὄληνο».  Ἡ δδιζμονβία ηῆξ ἐκένβεζαξ ηαί 

ηῆξ ὕθδξ ηαί ημῦ πνόκμο, πάκηςκ ηῶκ ὁναηῶκ ηαί ηῶκ ἀμνάηςκ. Ἡ δημιοσργία 

εἶναι ηό πρῶηο καί περιεκηικό μσζηήριο, ηό ὁπμῖμ ἀκαθοόιεκμ ιᾶξ πνμαάθθεζ 

ἕκα πθήεμξ ιοζηδνίςκ, ηά ὁπμῖα ιεθεηώιεκα ιᾶξ ἐηπθήζζμοκ ηαί ιᾶξ ηάκμοκ κά 

ἀκαπεμῦιε ζηόκ Ἕκα ηαί Ιέβζζημ ηαί Πάκζμθμ Δδιζμονβό, ηόκ Πακάβζμ Σνζαδζηό 

Θεό! 

Μσζηήριο εἶναι ἡ δημιοσργία ηοῦ πνεσμαηικοῦ κόζμοσ, ὅθςκ ηῶκ 

μὐνακίςκ πκεοιάηςκ, Ἀββέθςκ ηαί Ἀνπαββέθςκ, Υενμοαείι ηαί εναθείι, ηαί 

ὅθςκ ηῶκ ὑπμθμίπςκ ἀΰθςκ ηαβιάηςκ. 

Μσζηήριο μέγιζηο εἶναι καί ὁ ἄνθρωπος, ὁ ἄνδρας καί ἡ γσναίκα, πμύ 

εἶκαζ «ἡ κίμε ηῆο ὕιεο θαί ηνῦ πλεύκαηνο», ὅπςξ θέβεζ ὁ Ἅβζμξ Γνδβόνζμξ ὁ 

Θεμθόβμξ. Ὁ ἄκενςπμξ εἶκαζ «ζνθίαο κείδνλνο γλώξηζκα», ηαί ηάηζ ὡξ 

ζύκδεζιμξ «ηῆο ὁξαηῆο ηε θαί ἀνξάηνπ θύζεσο», ηαηά ηόκ Ἅβζμ Ἰςάκκδ ηόκ 

Δαιαζηδκό. 

Ὅιςξ, ηί εά ιπμνμύζαιε κά πμῦιε βζά ηήν ἐνανθρώπιζη ηοῦ Θεοῦ Λόγοσ; 

Δδθαδή βζά ηήκ ὑπμζηαηζηή ἕκςζδ ηῶκ δύμ θύζεςκ, ηῆξ Θείαξ ηαί ηῆξ 

ἀκενςπίκδξ ζηό πνόζςπμ ημῦ Θεμῦ Θόβμο; Σῆξ ἄηηζζηδξ ηαί ηῆξ ηηζζηῆξ; Σῆξ 

ἀόναηδξ ηαί ηῆξ ὁναηῆξ; Θά ιπμνμύζαιε κά πμῦιε ὅηζ πνόηεζηαζ, γιά ηό 

μσζηήριο ηῶν μσζηηρίων.  

Ἡ ἐνανθρώπιζη ηοῦ Θεοῦ Λόγοσ, ηαηά ηόκ ἀπόζημθμ Παῦθμ εἶκαζ «ηό 

ζεζηγεκέλνλ κπζηήξηνλ ρξόλνηο αἰσλίνηο», (Ρςι. Ζζη΄ 25) βζά ηό ὁπμῖμ 

ἔηπθδηημξ ἀκαθςκεῖ: «ὁκνινγνπκέλσο κέγα ἐζηί ηό ηῆο εὐζεβείαο κπζηήξηνλ. 

Θεόο ἐθαλεξώζε ἐλ ζαξθί…». (Α΄ Σζι. Γ΄ 16)          

Πναβιαηζηά, «ἡ ἀζύγρπηε θαί ἄηξεπηε θαί ἀδηαίξεηε θαί ἀρώξηζηε» 

ἕκςζδ ηῶκ δύμ θύζεςκ ημῦ Ἰδζμῦ Υνζζημῦ εἶκαζ ἕκα ιοζηήνζμ ἀηαηακόδημ, πμύ 



ὑπενααίκεζ ηήκ δύκαιδ ημῦ ιοαθμῦ ημῦ ἀκενώπμο ηαί ηῶκ ἀββέθςκ. Γἶκαζ ἕκα 

βεβμκόξ πμύ ιόκμ δζά ηῆξ πίζηεςξ ιπμνεῖξ κά ηό ρδθαθίζεζξ. 

Πμθύ ἀκάβθοθα πανμοζζάγεζ ὁ ὑικςδόξ Ἰςάκκδξ ὁ Δαιαζηδκόξ αὐηήκ ηήκ 

ἀπμνία ηαί ἔηπθδλδ ημῦ Ἀνπαββέθμο Γαανζήθ ζηό δμλαζηζηό ημῦ ζπενζκμῦ ηῆξ 

ἑμνηῆξ ημῦ Γὐαββεθζζιμῦ, ηαί βνάθεζ: 

«Ἀπεζηάιε ἐμ νὐξαλνῦ Γαβξηήι ὁ Ἀξράγγεινο, εὐαγγειίζαζζαη ηῇ 

Παξζέλῳ ηήλ ζύιιεςηλ, θαί ἐιζώλ εἰο Ναδαξέη, ἐινγίδεην ἐλ ἑαπηῶ, ηό 

ζαῦκα ἐθπιεηηόκελνο…»  δῶ ἐκκμεῖ ηήκ ζηζβιή ηῆξ ἐκακενςπήζεςξ ημῦ Θεμῦ 

Θόβμο, ηῆξ ζοθθήρεςξ ημῦ Ἰδζμῦ Υνζζημῦ ζηά ζπθάπκα ηῆξ Θεμηόημο. Ὁ 

ἀνπάββεθμξ Γαανζήθ ζηέθκεηαζ ἀπό ηόκ Θεό, ἀπ’ ηόκ μὐνακό κά ιεηαθένεζ ηό 

πανιόζοκμ ἄββεθια ζηήκ Πανεέκμ Ιανία ὅηζ εά ζοθθάαεζ ηαί εά βεκκήζεζ ηόκ 

Ιεζζία, ηόκ Θεάκενςπμ Ἰδζμῦ.  Ηαί ὁ ἀνπάββεθμξ Γαανζήθ ἀπμνεῖ ηαί 

ἐηπθήζζεηαζ, ηά ἔπεζ παιέκα. Ἔθεβε: «Πῶο ὁ ἐλ ὑςίζηνηο, ἀθαηάιεπηνο ὤλ, ἐθ 

παξζέλνπ ηίθηεηαη!...» Πῶξ αὐηόξ πμύ δέκ ιπμνεῖ κά ηαηακμδεεῖ, ηώνα εά βίκεζ 

ἄκενςπμξ ηαί εά βεκκδεεῖ ἀπό Πανεέκμ βοκαίηα; Ὁ ἄϋθμξ πῶξ εά ἀπμηηήζεζ 

ὑθζηό ζῶια; Πῶξ, «ὁ ἔρσλ ζξόλνλ νὐξαλόλ, θαί ὑπνπόδηνλ ηήλ γῆλ, ἐλ κήηξα 

ρσξεῖηαη γπλαηθόο;» Πῶξ αὐηόξ πμύ ἔπεζ ενόκμ ημο ηόκ μὐνακό ηαί παηάεζ ηά 

πόδζα ημο, ζακ ζέ ζηαθμπάηζ, ζηή βῆ; Πῶξ ὁ ἄπεζνμξ ηαί πακηαπμῦ πανώκ Θεόξ 

πςνάεζ ιέζα ζηή ιήηνα ιζᾶξ βοκαίηαξ;;; Πῶξ εά θάαεζ ζάνηα;  

Ηαί δέκ ἦθεε ἕκα ιένμξ ηῆξ εεόηδημξ, ἀθθά ἦηακ ὁθόηθδνμξ. Ἀημῦιε ζηόκ 

Ἀηάεζζημ ὕικμ, «ὅινο ἦλ ἐλ ηνῖο θάησ θαί ηῶλ ἄλσ νὐδόισο ἀπῆλ ὁ 

ἀπεξίγξαπηνο Λόγνο». Ὁ Θεόξ Θόβμξ, πμύ δέκ πενζβνάθεηαζ, ἦηακ ὁθόηθδνμξ 

ἐδῶ ηάης ζηή βῆ ηαί δέκ ἀπμοζίαγε ἀπό ηόκ μὐνακό. Πῶξ; Γἶκαζ ὁ πακηαπμῦ 

πανώκ Θεόξ. 

Πῶξ, «ᾦ ηά ἑμαπηέξπγα θαί ηά πνιπόκκαηα ἀηελίζαη νὐ δύλαληαη, ιόγῳ 

κόλῳ ἐθ ηαύηεο ζαξθσζῆλαη εὐδόθεζελ;» Πῶξ, Αὐηόξ ὁ πάιθςημξ Θεόξ, ηόκ 

ὁπμῖμ ηά ἑλαπηένοβα εναθείι ηαί ηά πμθοόιιαηα Υενμοαίι δέκ ιπμνμῦκ κά ηόκ 

ημζηάλμοκ, ιέ ιόκμ ἕκα θόβμ εὐδόηδζε κά θάαεζ ζάνηα ἀπό αὐηή ηήκ βοκαίηα; Ὁ 

ἄϋθμξ, πῶξ βίκεηαζ ὑθζηόξ; Ὁ ἀόναημξ, πῶξ βίκεηαζ ὁναηόξ; Ἀπμνεῖ ηαί ἐλίζηαηαζ ὁ 

ἀνπάββεθμξ Γαανζήθ.  

Ηαί ζοκεπίγεζ ὁ ὑικςδόξ, αάγμκηαξ ζηή ζηέρδ ημῦ Γαανζήθ ηά θόβζα αὐηά. 

«Θενῦ ἐζηη Λόγνο ὁ παξώλ.» Ιά ηί ζηέθημιαζ; Ὁ Θεόξ Θόβμξ εἶκαζ αὐηόξ πμύ 

εἶκαζ ἐδῶ ιπνμζηά ιμο! Αὐηόξ πμύ δδιζμύνβδζε ηά πάκηα ιέ ηό θόβμ ημο. Γἶκαζ ὁ 

πάκζμθμξ ηαί πακημδύκαιμξ Θεόξ Θόβμξ. Αὐηόξ ιπμνεῖ κά ηάκεζ ηά πάκηα! 

«Τί νὖλ ἵζηακαη, θαί νὐ ιέγσ ηῇ Κόξῃ; Χαῖξε Κεραξηησκέλε, ὁ Κύξηνο κεηά 

Σνῦ. Χαῖξε ἁγλή Παξζέλε. Χαῖξε Νύκθε ἀλύκθεπηε. Χαῖξε Μήηεξ ηῆο δσῆο. 

Εὐινγεκέλνο ὁ θαξπόο ηῆο θνηιίαο ζνπ!» Γζαηί, θμζπόκ, ζηέημιαζ ηαί δέκ ιζθάς 

ζηήκ ηόνδ; Ηαί ηῆξ θέβεζ: Κά παίνεζαζ ἐζύ πμύ ἤδδ εἶζαζ πανζηςιέκδ, ὁ Ηύνζμξ, ὁ 

Θεόξ εἶκαζ ιαγί ζμο. Κά παίνεζαζ ἐζύ πμύ εἶζαζ Κύιθδ πςνίξ ὅιςξ κά ἔθεεζξ ζέ 

βάιμ. Κά παίνεζαζ ἐζύ πμύ εἶζαζ ιδηένα ηῆξ Δςῆξ! Σό ἔιανομ πμύ ἔπεζξ ζηήκ 

ημζθζά ζμο εἶκαζ ἤδδ εὐβμβδιέκμ ἀπό ηόκ Ἅβζμ Θεό!  



Γἶκαζ ἀθήεεζα ὅηζ, ὁ Ἅβζμξ Σνζαδζηόξ Θεόξ δώνζζε ζηήκ ἁβκή ηόνδ ηῆξ 

Καγανέη δῶνα πμθθά ηαί ιεβάθα. Υάνζηεξ πμθθέξ ηαί θαιπνέξ. Ἀθθά αὐηή δέκ 

ἔιεζκε ἀδνακήξ ηαί ἄπναηηδ. νβάζηδηε πκεοιαηζηά ηαί ηά πμθθαπθαζίαζε ηζ ἔβζκε 

πζό ἀβαπδηή ζηό Θεό.  

Ἄξ δμῦιε, ὅιςξ, ηάηζ ἀπό ηήκ ηαηαπθδηηζηή ηαί βθαθονή βναθίδα ημῦ Ἁβίμο 

Κζημθάμο Ηααάζζθα: «Ἡ Παξζέλνο πξαγκαηνπνίεζε ἡ ἴδηα κέζα ηεο, θαί 

πξόζθεξε ζηό Θεό ὅια ἐθεῖλα πνύ πξνζείιθπζαλ ηόλ ηερλίηε ζηή γῆ. Καί 

πνηά εἶλαη αὐηά; Βίνο παλάκσκνο, δσή πάλαγλε, ἄξλεζε θάζε θαθίαο, 

ἄζθεζε ὅισλ ηῶλ ἀξεηῶλ, ςπρή ἀπό ηό θῶο θαζαξώηεξε, ζῶκα ἐληειῶο 

πλεπκαηηθό, ιακπξόηεξν ἀπό ηόλ ἥιην, ἀπό ηνύο ρεξνπβηθνύο ζξόλνπο 

ἱεξώηεξν… θηεξνύγηζκα λνῦ… ζεῖνο ἔξσο… θηῆκα Θενῦ… Ἔηζη ἔρνληαο 

ζηνιίζεη κέ ηέηνην θάιινο θαί ηό ζῶκα θαί ηήλ ςπρή ηεο, θαηνξζώλεη λά 

ἑιθύζεη ἐπάλσ ηεο ηό βιέκκα ηνῦ Θενῦ… θαί θαηέθηεζε ηόλ ἀπαζή. Καί ἔγηλε 

ἄλζξσπνο ἐθεῖλνο, ἐμ αἰηίαο ηῆο Θενηόθνπ, πνύ ἐμ αἰηίαο ηῆο ἁκαξηίαο ἦηαλ 

κηζεηόο ζηνύο ἀλζξώπνπο». 

Αὐηή εἶναι ἡ Θεοηόκος! 

Ὁ πζό Ἅβζμξ ἄκενςπμξ ὅθδξ ηῆξ ἀκεςπόηδηαξ, ὅθςκ ηῶκ αἰώκςκ.  

Αὐηή ἐνβάζεδηε ηό εέθδια ημῦ Θεμῦ ἀδζάημπα ηαί ἀκύζηαηηα, ζέ ηέθεζμ 

ααειό.  

Αὐηή πέηοπε ηίξ ἀνεηέξ ζέ ὕρζζημ ζδιεῖμ.  

Ἔηζζ ἑημίιαζε ηόκ ἑαοηό ηδξ βζά ηαημζηία ημῦ Θεμῦ! 

Καί αὐηό εἶναι ηό ἔργο ηης,  

ἡ κακενώπζζδ ημῦ Θεμῦ Θόβμο,  

ἡ ζςηδνία ηῶκ ἀκενώπςκ ηαί ηῶκ ἀββέθςκ ηαί ὅθδξ ηῆξ ηηίζεςξ.  

Σό ἄκμζβια ηῆξ Βαζζθείαξ ημῦ Θεμῦ! 

Ἄξ ιή ιέκμοιε, ὅιςξ, ιόκμ ζηό κά ηζιμῦιε ηαί κά δμλάγμοιε ηαί κά 

εὐπανζζημῦιε ηήκ Ὑπεναβία Θεμηόημ, ἀθθά ηαί κά ηήκ ὑρώκμοιε ιπνμζηά ζηήκ 

ἀπμπνμζακαημθζζιέκδ ἀκενςπόηδηα ὡς ηό μοναδικό πρόησπο μέ πραγμαηικό 

κάλλος καί ηελειόηηηα. 

Γζά κά ιπμνέζμοιε κά δμῦιε ὅθμζ ηόκ ἀθδεζκό ζημπό ηῆξ θύζεώξ ιαξ.  

Αὐηή ἔγινε ηό ἅγιο καηοικηηήριο ηοῦ παμβαζιλέως Κσρίοσ Ἰηζοῦ 

Χριζηοῦ!  

Νά γίνοσμε κι ἐμεῖς οἰκηηήρια δικά Τοσ! 

 

Ιέ ηίξ πνεζαεῖεξ ηῆξ Θεμηόημο 

ηαί πμθθέξ εὐπέξ ηαί εὐθμβίεξ, 

βζά κά πςνέζμοιε ιέζα ιαξ ηόκ Θεό Θόβμ! 

 

Ὁ πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Λ. Βασιλείου 
 


