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A φιέρωμα ἀγάπης
στούς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς μου

τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου
Κεχαριτωμένης Θεοτόκου Τροιζῆνος
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προλοΓοΣ

το προΣωπο πού τι μᾶ ἡ Ἐκ κλη σί α μας πε ρισ σό-
 τε ρο, με τά τόν Θε άν θρω πο Κύ ριο, τόν Σω τή ρα μας Ἰ -
η σοῦ Χρι στό, εἶ ναι ἡ Ὑ πε ρα γί α Θε ο τό κος. Στή συ νεί-
 δη σή της –τήν πίστη καί τή λατρεία της– ἡ πα να γί α
εἶ ναι τι μι ω τέ ρα ἀ κό μη καί αὐ τῶν τῶν Χε ρου βείμ καί
ἐν δο ξο τέ ρα τῶν Σε ρα φείμ.

εἶ ναι ἀ πε ρι ό ρι στος ὁ σε βα σμός, ἡ τι μή, ἡ ἀ γά πη
καί ἡ ἀ φο σί ω ση πού τρέ φου με οἱ ὀρ θό δο ξοι χρι στια-
 νοί πρός τήν παρ θέ νο μα ρί α. με τά ἀ πό τόν Κύ ριο Ἰ -
η σοῦ, εἶ ναι ἐ κεί νη πού κα τέ χει τήν κεν τρι κό τε ρη θέ ση
στήν ἐκ κλη σι α στι κή λα τρεί α καί τήν ἀ το μι κή προ σευ-
 χή μας. οἱ συν το μό τα τες προ σευ χές, πού οἱ πι στοί ἀ -
πευ θύ νου με πρός τή Θε ο τό κο, «Ὑ πε ρα γί α Θε ο τό κε»,
«πρέ σβευ ε ὑ πέρ ἡ μῶν» ἤ «σῶ σον ἡ μᾶς! », ἀ κού ον-
 ται ἀ να ρίθ μη τες φο ρές σέ κά θε λα τρευ τι κή σύ να ξη.

Ἡ ἐ πί κλη ση «Πα να γί α μου! », πού αὐ θό ρμητα ἀ -
να πη δᾶ ἀ πό τά χεί λη μας κά θε ὥ ρα καί κά θε στιγ μή
–ἰ δι αί τε ρα στίς δύ σκο λες ὧ ρες– δι α δη λώ νει τή βα θιά
ἐμ πι στο σύ νη καί τήν ἀ κλό νη τη πε ποί θη ση τῆς πνευ-
 μα τι κῆς πα ρου σί ας της στή ζω ή μας.

πρός τι μήν τῆς πα να γί ας ἱ ε ροί ὑ μνο γρά φοι καί ἐμ -
πνευ σμέ νοι ποι η τές συ νέ θε σαν πλῆ θος θαυ μα σί ων ὕ -
μνων καί ποι η μά των, μέ τούς ὁ ποί ους ἐ ξύ μνη σαν τό
πρό σω πό της, τίς ἀρετές της, τή συμ βο λή της στό ἔρ -
γο τῆς ἐν Χρι στῷ σω τη ρί ας, τίς δι ά φο ρες ἐκ κλη σι α στι-
 κές ἑ ορ τές της.

Στό ἱ ε ρό ὄ νο μά της ἡ εὐ σέ βεια τῶν πι στῶν τέ κνων

13
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τῆς Ἐκ κλη σί ας ἵ δρυ σαν πλῆ θος ἱ ε ρῶν μο να στη ρι ῶν, ἀ -
νή γει ραν πε ρι καλ λεῖς να ούς, ἀ φι έ ρω σαν πα νέ μορ φα
ἐξωκ κλή σια.

τό πα νά γιο πρό σω πό της ἀ πει κό νι σαν σέ θαυ μα-
 στές εἰ κό νες ἤ ἐ ξαί σιους πί να κες οἱ χρω στῆ ρες τῶν δι -
α πρε πέ στε ρων ἁγι ο γρά φων καί ζω γρά φων.

Δι ερ μη νεύ ον τας τά αἰ σθή μα τα τι μῆς καί εὐ λα βεί ας
πρός τή μη τέ ρα τοῦ Θε οῦ οἱ θε ο φό ροι πα τέ ρες καί
κή ρυ κες τοῦ εὐ αγ γε λί ου τῆς σω τη ρί ας συ νέ τα ξαν καί
ἐ ξε φώ νη σαν ὡ ραι ό τα τα ἐγ κώ μια καί λό γους μο να δι -
κῆς θε ο λο γι κῆς ἀ ξί ας καί καλ λι έ πειας, μνη μεῖ α ἀ λη θι-
 νά τοῦ ἐκ κλη σι α στι κοῦ λό γου.

Ἐκ φρά ζον τας τόν στε νό τα το σύνδεσμο καί τήν πη -
γαί α εὐ λά βειά τους οἱ πι στοί ἀ πέ δω σαν στήν πα να-
 γί α ἀ μέ τρη τα, ὡ ραι ό τα τα καί ἐκ φρα στι κό τα τα προ-
 σω νύ μια.

τό ἐ ρώ τη μα, πού ἴ σως κά ποι ος θά δι α τύ πω νε
«Για τί ὅ λα αὐ τά; ποι ός εἶ ναι ὁ λό γος; », μᾶς ὁ δη γεῖ
στήν καρ διά, στό κέν τρο τοῦ μυ στη ρί ου τῆς πί στε ώς
μας. οἱ χρι στια νοί τι μοῦ με βα θιά τήν παρ θέ νο μα ρί α
για τί εἶ ναι ἡ μη τέ ρα τοῦ Θε αν θρώ που Κυ ρί ου μας.

Ἐ κεί νην ἐ πέ λε ξε ἡ πρό νοι α καί ἡ παν σο φί α τοῦ
Θε οῦ γιά νά ὑ πη ρε τή σει τό ἔρ γο τῆς ἐ ναν θρω πή σε ως
τοῦ Θε οῦ λό γου, τοῦ δευ τέ ρου προ σώ που τῆς Ἁ γί ας
τριά δος.

Ἡ παρ θέ νος μα ρί α εἶ ναι ἡ «μη τέ ρα τοῦ Κυ ρί ου»
(λουκ. 1, 43). Ἀ πό αὐ τή ὁ Θε άν θρω πος Ἰ η σοῦς προ-
 σέ λα βε τήν ἀν θρώ πι νη φύ ση μας.

Ἐ κεί νη συ νέ λα βε «ἐκ Πνεύ μα τος Ἁ γί ου» καί κυ ο-
 φό ρη σε μέ σα της τόν λυ τρω τή Κύ ριο.

Ἡ Κεχαριτωμένη

14
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Ἐ κεί νη ἀ ξι ώ θη κε νά γεν νή σει κα τά σάρ κα τόν Κύ -
ριό μας Ἰ η σοῦ Χρι στό· νά γί νει ἡ μη τέ ρα τοῦ Θε οῦ,
ἀ λη θής Θε ο τό κος κα τά τήν ἀ πλα νῆ συ νεί δη ση τῆς
Ἐκ κλη σί ας, ὅ πως ἐ πί ση μα ἐκ φρά στη κε μέ τόν δογ μα-
 τι κό ὅ ρο τῆς Γ´ οἰ κου με νι κῆς Συ νό δου (431 μ.Χ.).

αὐ τός ὁ στε νός καί ἀ δι άρ ρη κτος σύν δε σμος τῆς
παρ θέ νου μα ρί ας μέ τό πρό σω πο τοῦ λυ τρω τοῦ μας
Κυ ρί ου ἀ πο τε λεῖ τό θε μέ λιο τῆς τι μῆς, τῆς ἀ φο σι ώ σε-
 ως καί τῆς εὐ γνω μο σύ νης μας πρός τό ἅ γιο πρό σω πό
της. Ἡ τι μή, ἐν τέ λει, πού τῆς ἀ πο νέ μου με, ἀ νά γε ται
στό πρό σω πο τοῦ υἱ οῦ της καί Σω τῆ ρος Κυ ρί ου, τοῦ
Ὁ ποί ου τή σάρ κω ση ὑ πη ρέ τη σε ὡς ἐ κλε κτό ὄρ γα νο
τοῦ Θε οῦ.

Ἡ σχέ ση αὐ τή τῆς Θε ο τό κου μέ τό πρό σω πο τοῦ
Χρι στοῦ μας καί τό μυ στή ριο τῆς σω τη ρί ας τῆς ἔ χει
χα ρί σει μιά μο να δι κή θέ ση στή ζω ή τῆς Ἐκ κλη σί ας.
Ὡς μη τέ ρα τοῦ Θε οῦ εἶ ναι πα ράλ λη λα καί μη τέ ρα τῆς
Ἐκ κλη σί ας, στορ γι κή μη τέ ρα ὅ λων τῶν Χρι στια νῶν.

με σι τεύ ει γιά ὅ λους μας πρός τόν φι λάν θρω πο Θε -
ό. μᾶς πα ρη γο ρεῖ στίς θλί ψεις μας. μᾶς προ στα τεύ -
ει ἀ πό κά θε κίν δυ νο. μᾶς σκε πά ζει ἀ πό κά θε κα κό.
Ἔ τσι γί νε ται τό ἀ σφα λές κα τα φύ γιο καί ἡ ἀ κα ταί-
 σχυν τη προ στα σί α τῶν χρι στια νῶν, πού ἀ γω νί ζον ται
τόν κα λό ἀ γώ να τῆς πί στε ως καί ἀ πο θέ τουν σ᾽ ἐ κεί νην
καί στίς ἀ κοί μη τες πρε σβεῖ ες της τήν ἐλ πί δα τους.

Στό πα νά γιο πρό σω πο τῆς Κυ ρί ας Θε ο τό κου ἀ φι -
ε ρώ σα με πολ λές ὁ μι λί ες μας κα τά τή μα κρά κη ρυ κτι-
 κή δι α κο νί α μας ὡς πρε σβύ τε ρος καί ὡς Ἐ πί σκο πος.
μέ τήν εὐ και ρί α με γά λων θε ο μη το ρι κῶν Ἑ ορ τῶν, τῶν

Πρόλογος

15
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Χαι ρε τι σμῶν κα τά τήν πε ρί ο δο τῆς με γά λης τεσ σα-
 ρα κο στῆς καί τῶν πα ρα κλη τι κῶν Κα νό νων πού ψάλ-
 λου με κα τά τήν πε ρί ο δο τοῦ Δε κα πεν ταυ γού στου, ἀ -
να φερ θή κα με στή γλυ κυ τά τη μη τέ ρα τοῦ Κυ ρί ου μας,
στή συμ βο λή της στήν ἐ ναν θρώ πη ση τοῦ Θε οῦ λό γου
καί στό ἔρ γο τῆς ἐν Χρι στῷ σω τη ρί ας, στή θέ ση της
στή ζω ή τῆς Ἐκ κλη σί ας, στήν ἀ γά πη, τήν εὐ λά βεια καί
τήν ἐμ πι στο σύ νη πού τρέ φου με οἱ χρι στια νοί πρός τό
ἅ γιό της πρό σω πο. 

τά ἱ ε ρά αὐ τά αἰ σθή μα τα πρός τήν πα να γί α μας
καί ἡ προ τρο πή προσφιλῶν ἐν Χρι στῷ ἀ δελ φῶν, πού
δι α κο νοῦν τόν ἐκ κλη σι α στι κό ἄμ βω να, μᾶς πα ρα κί νη-
 σαν νά ἐ πι λέ ξου με καί νά δη μο σι εύ σου με μέ μορ φή
βι βλί ου ἀρ κε τές ὁ μι λί ες ἀ πό αὐ τές πού κα τά και ρούς
ἐκ φω νή σα με. 

Στίς ὁ μι λί ες πού πε ρι λή φθη καν στόν πα ρόν τα τό -
μο, κα τα βάλ λε ται προ σπά θεια οἱ ἑ ορ τές τῆς Θε ο τό κου
καί οἱ ὕ μνοι γύ ρω ἀ πό τούς ὁ ποί ους οἰ κο δο μοῦν ται οἱ
ὁ μι λί ες, νά συν δε θοῦν μέ τήν ἐν Χρι στῷ ζω ή τῶν
πιστῶν καί τόν πνευ μα τι κό ἀ γώ να πού δι ε ξά γουν. Ἄν
πέ τυ χε καί σέ ποι ό βαθ μό ἡ προ σπά θειά μας, θά τό
κρί νουν οἱ ἀ να γνῶ στες πού θά τίς με λε τή σουν. 

Ἐπι θυ μί α, πάν τως, καί εὐ χή μας εἶ ναι ὅ σοι θά τίς
δι α βά σουν νά ὠ φε λη θοῦν πνευ μα τι κά. Καί οἱ νε ό τε-
 ροι κή ρυ κες τοῦ θεί ου λό γου, ἀ ξι ο ποι ών τας τήν τα πει-
 νή συ νει σφο ρά ἡ μῶν τῶν πα λαι ο τέ ρων, νά ὑ πη ρε τή-
 σουν τό ἐκ κλη σι α στι κό κή ρυγ μα μέ πε ρισ σό τε ρο ζῆ λο
καί με γα λύ τε ρη καρ πο φο ρία. 

† Ὁ ν. Σ. Σ.

Ἡ Κεχαριτωμένη

16

teliki maketa ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ.qxp_Layout 1  19/2/16  1:58 μ.μ.  Page 16



.

Στον ευαΓΓελιΣμο τηΣ ΘεοτοΚου

εὐλογημένη σοί ἐν γυναιξί

teliki maketa ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ.qxp_Layout 1  19/2/16  1:58 μ.μ.  Page 17



teliki maketa ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ.qxp_Layout 1  19/2/16  1:58 μ.μ.  Page 18



Τό νόημα τῆς ἑορτῆς

ευαΓΓελιΣμοΣ τῆς Θεοτόκου, ἀ γα πη τοί μου ἀ -
δελ φοί, εἶ ναι τό ὄ νο μα τῆς με γά λης ἑ ορ τῆς πού σή με-
ρα πα νη γυ ρί ζου με. τί ἀ κρι βῶς ἑ ορ τά ζου με, μᾶς τό ἱ -
στο ρεῖ ὁ εὐ αγ γε λι στής λου κᾶς στήν εὐ αγ γε λι κή πε ρι-
κο πή πού πρό ὀ λί γου ἀ κού σα με. 

Ὁ ἀρ χάγ γε λος Γα βρι ήλ, ἀ πε σταλ μέ νος ἀ πό τόν Θε -
ό, ἔρ χε ται στή μι κρή πό λη τῆς να ζα ρέτ, ἐ πι σκέ  πτε ται
μι ά τα πει νή κό ρη, τήν παρ θέ νο μα ρί α, καί τῆς «εὐ -
αγ γε λί ζε ται», τῆς γνω στο ποι εῖ δη λα δή, τή χαρ μό συ νη
εἴ δη ση, ὅ τι θά συ νε λάμ βα νε καί θά γεν νοῦ σε τόν Κύ -
ρι ό μας καί Σω τή ρα Ἰ η σοῦ Χρι στό. «Ἰ δού συλ λή ψῃ ἐν
γα στρί καί τέ ξῃ υἱ όν, καί κα λέ σεις τό ὄ νο μα αὐ τοῦ
Ἰ η σοῦν. Οὗ τος ἔ σται μέ γας καί υἱ ός ὑ ψί στου κλη θή-
σε ται» (λουκ. 1, 31). Ἔ τσι ἀρ χί ζει ἡ ἱ στο ρί α τῆς σω -
τη ρί ας τοῦ ἀν θρω πί νου γέ νους μας.

τό γε γο νός τοῦ εὐ αγ γε λι σμοῦ τῆς παρ θέ νου γί νε-
ται, ἐν πρώ τοις, ἡ ἀρ χή, ἡ ἀ φε τη ρί α τῆς πρα γμα το ποι-
ή σε ως τοῦ σχε δί ου τοῦ Θε οῦ νά σώ σει τόν ἄν θρω πο δι -
ά τῆς ἐ ναν θρω πή σε ως τοῦ μο νογε νοῦς υἱ οῦ του. Ὅ -
λα ξε κι νοῦν ἀ πό τόν εὐ αγ γε λι σμό τῆς πα να γί ας μας. 

Ἡ ση με ρι νή ἑ ορ τή ἀ πο τε λεῖ, ὅ πως ψάλ λου με στό
ἀ πο λυ τί κι ό της, τή φα νέ ρω ση «τοῦ ἀπ᾽ αἰ ῶ νος μυ στη-
ρί ου». ποι ό εἶ ναι αὐ τό τό «μυ στή ρι ο»; εἶ ναι τό μυ -
στή ρι ο κα τά τόν ἀ πό στο λο παῦ λο «τό ἀ πο κε κρυμ μέ -
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νον ἀ πό τῶν αἰ ώ νων ἐν τῷ Θε ῷ» (Ἐφ. 3, 9), δη λα δή
τό σχέ δι ο τῆς θεί ας παν σο φί ας μέ τό ὁ ποῖ ο θέ λη σε νά
ἀ πο λυ τρώ σει τό ἀν θρώ πι νο γέ νο ς μας. νά ἀ παλ λά ξει
τόν ἄν θρω πο ἀ πό τήν ἁ μαρ τί α, τή φθο ρά καί τόν θά -
να το, καί νά τοῦ προ σφέ ρει καί πά λι τή δυ να τό τη τα
νά ζή σει αἰ ω νί ως κο ντά του. νά τοῦ χα ρί σει τή θεί α
υἱ ο θε σί α. νά τόν εἰ σαγά γει καί πά λι στόν πα ρά δει σο. 

Ἔ τσι, τρί τον, ἡ ση με ρι νή ἑ ορ τή γί νε ται «τῆς σω τη-
ρί ας ἡ μῶν τό κε φά λαι ον», δη λα δή τό κε φα λαι ῶ δες,
τό πι ό ση μα ντι κό γε γο νός πού συν δέ ε ται μέ τή σω τη-
ρί α μας. Χω ρίς τόν εὐ αγ γε λι σμό τῆς Θε ο τό κου, χω ρίς
δη λα δή τήν ἐ ναν θρώ πη ση τοῦ Χρι στοῦ μας, οἱ ἄν θρω-
ποι θά πα ρα μέ να με ἀ λύ τρω τοι. Δοῦ λοι τῆς ἁ μαρ τί ας.
αἰ χμά λω τοι τοῦ πο νη ροῦ. Κα τα δι κα σμέ νοι σέ θά να-
το· τόν αἰ ώ νι ο θά να το. 

αὐ τό τό τό σο ση μα ντι κό γε γο νός τῆς θεί ας οἰ κο νο-
μί ας εἶ ναι γι ά ὅ λους μας, γι ά κά θε πι στό χρι στι α νό, ἀ -
φορ μή καί πη γή χα ρᾶς. Ἡ ἔκ φρα ση πού κα θι ε ρώ θη κε
στά χεί λη τοῦ λα οῦ μας «χα ρᾶς εὐ αγ γέ λι α», ἐκ πο ρεύ -
ε ται ἀ πό τή ση με ρι νή ἑ ορ τή τοῦ εὐ αγ γε λι σμοῦ. «Σή -
με ρον χα ρᾶς Εὐ αγ γέ λι α», δι α κη ρύσ σει ὁ ἱ ε ρός ὑ μνο-
γρά φος. «Τά κά τω τοῖς ἄ νω συ νά πτε ται· ὁ Ἀ δάμ
και νουρ γεῖ ται». Δη λα δή, τά κά τω, ἡ γῆ, ἑ νώ νο νται καί
πά λι μέ τά ἄ νω· τόν οὐ ρα νό. Ὁ Ἀ δάμ, τό ἀν θρώ πι νο
γέ νος τοῦ ὁ ποί ου προ πά το ρας εἶ ναι ὁ Ἀ δάμ, γί νε ται
μι ά νέ α, μι ά και νούρ γι α ὕ παρ ξη. 

αὐ τή ἡ χα ρά, ἡ χα ρά τῆς λυ τρώ σε ως, ἀ γα πη τοί
μου ἀ δελ φοί, ἄς πλημ μυ ρί ζει καί σή με ρα πού γι ορ τά-
ζου με καί πά ντο τε τίς καρ δι ές μας. Καί ἡ χα ρά αὐ τή
ἄς γί νε ται: 

Ἡ Κεχαριτωμένη
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• ἀ γά πη πρός τόν Χρι στό, εὐ γνω μο σύ νη καί λα τρεί α.
• Ἀ φ ο σί ω ση στό ὑ πε ρού σι ο πρό σω πό του. 
• Ὑ πα κο ή στό θέ λη μά του.
• Στα θε ρή πο ρεί α πρός τή Βα σι λεία του. Ἀ μήν.

Τό Εὐαγγέλιο τῆς σωτηρίας

η πτωΣη τῶν πρω το πλά στων, ἀ γα πη τοί μου ἀ -
δελ φοί, ἀ πο τε λεῖ τό τρα γι κό τε ρο γε γο νός τῆς ἀν θρώ-
πι νης ἱ στο ρί ας. Ὁ ἄν θρω πος ἀ πο μα κρύ νε ται ἀ πό τόν
Θε ό. αὐ το νο μεῖ ται. Ἐκ πί πτει ἀ πό τόν προ ο ρι σμό γιά
τόν ὁ ποῖ ο πλά στη κε, δη λα δή τήν κοι νω νί α μέ τόν Θεό·
τή με το χή του στή θεί α ζω ή. 

Στούς ἀν τί πο δες αὐ τοῦ τοῦ τρα γι κοῦ γε γο νό τος
βρί σκε ται ἡ ἐ ναν θρώ πη ση τοῦ Θε οῦ λό γου. Ὁ Θε ός
γί νε ται ἄν θρω πος. προσ λαμ βά νει τή δι κή μας ἀν θρώ-
πι νη φύ ση γιά νά μᾶς λυ τρώ σει ἀ πό τίς τρα γι κές συ -
νέ πει ες τῆς πτώ σε ως. Γιά νά μᾶς ἀ πο κα τα στή σει καί
πά λι στήν τά ξη τῶν ἀ γα πη μέ νων παι δι ῶν του. Γιά νά
μᾶς χα ρί σει τή δυ να τό τη τα νά με τέ χου με στή δι κή του
θεί α ζω ή. 

αὐ τό τό γε γο νός ἀ ναγ γέλ λει –εὐ αγ γε λί ζε ται– ὁ ἀρ -
χάγ γε λος Γα βρι ήλ πρός τήν παρ θέ νο μα ρί α, τήν τα -
πει νή κό ρη τῆς να ζα ρέτ. Ἐ κεί νην ἐ πέ λε ξε ὁ Θε ός νά
ὑ πη ρε τή σει τό ἔρ γο τῆς θεί ας ἐ ναν θρω πή σε ως. νά γί -
νει ἡ μη τέ ρα τοῦ Κυ ρί ου μας. Καί αὐ τό τό γε γο νός,
τόν εὐ αγ γε λι σμό τῆς παρ θέ νου μα ρί ας, ἑ ορ τά ζου με
σή με ρα. 

Στόν Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου
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1. Ἡ λέ ξη κλει δί τοῦ γε γο νό τος πού ἑ ορ τά ζου με εἶ -
ναι ἡ λέ ξη εὐ αγ γέ λιο. Καί εὐ αγ γέ λιο ση μαί νει κα λή
εἴ δη ση, κα λή ἀγ γε λία. Ὁ ἀρ χάγ γε λος Γα βρι ήλ γνω στο-
ποι εῖ στήν παρ θέ νο τήν κα λή εἴ δη ση τῆς ἐ ναν θρω πή-
σε ως τοῦ Χρι στοῦ μας. Δι καί ως, λοι πόν, ἀ να φω νεῖ ὁ
ὑ μνο γρά φος τῆς ἑ ορ τῆς: «Σή με ρον χα ρᾶς εὐ αγ γέ-
λια…». Καί ἡ φρά ση αὐ τή πα ρα μέ νει ζων τα νή διά
μέσου τῶν αἰώνων στή γλώσ σα τῶν πι στῶν. μ᾽ αὐ τήν
ἐκ φρά ζου με ὅ, τι πιό χα ρού με νο ἀ κού γε ται ἤ πρό κει-
ται νά συμ βεῖ. 

2. εὐ αγ γέ λιο, λέ ξη κλει δί, λοι πόν, γιά τή χρι στι α νι -
κή μας πί στη. 

εὐ αγ γέ λιο, ἡ θεί α βου λή, ἡ θεί α ἀ πό φα ση γιά τή
σω τη ρί α μας διά τῆς ἐ ναν θρω πή σε ως τοῦ μο νο γε νοῦς
υἱ οῦ του. 

εὐ αγ γέ λιο, ἡ ἀ ναγ γε λί α τῆς θεί ας βου λῆς ἀ πό τόν
ἀρ χάγ γε λο Γα βρι ήλ πρός τήν παρ θέ νο μα ρί α. 

εὐ αγ γέ λιο, τό γε γο νός τῆς θεί ας ἐ ναν θρω πή σε ως
ἀλ λά καί ἡ ἐ πί γῆς ζω ή τοῦ Θε αν θρώ που Κυ ρί ου μας. 

εὐ αγ γέ λιο, ἡ δι δα σκα λί α του πού μᾶς πα ρέ δω σε. 
εὐ αγ γέ λιο, τό πά θος, ὁ Σταυ ρός καί ἡ Ἀ νά στα σή

του. 
εὐ αγ γέ λιο, τό ἱ ε ρό βι βλί ο τῆς πί στε ώς μας στό ὁ -

ποῖ ο κα τα γρά φε ται ἡ ζω ή, ἡ δι δα σκα λί α καί τά ἔρ γα
τοῦ Ἰ η σοῦ Χρι στοῦ, μέ τά ὁ ποῖ α πραγ μα το ποι ή θη κε
ἡ σω τη ρί α μας.

3. Ὅ λα αὐ τά μᾶς τά ὑ πεν θυ μί ζει ἡ ση με ρι νή ἑ ορ τή
καί μᾶς προ σκα λεῖ νά χα ροῦ με. οἱ καρ δι ές μας νά γε -

Ἡ Κεχαριτωμένη

22

teliki maketa ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ.qxp_Layout 1  19/2/16  1:58 μ.μ.  Page 22




