
Καὶ τὸν μὲν Ἀδὰμ περὶ τῆς
αὐτοῦ πλευρᾶς, ἐφ᾽ ἧς

ἐχρῆν οἰκοδομηθῆναι  τὴν Εὔαν, οὔτε
προεῖπεν οὔτε πέπεικεν ὁ Θεός, ἀλλὰ
καὶ τὴν αἴσθησιν ἀφελὼν οὕτως ἀπε-
σύλα τὸ μέλος· τὴν δὲ Παρθένον καὶ
διδάξας πρότερον καὶ τὴν πίστιν ἀνα-
μείνας οὕτως εἰς ἔργον ἐχώρει.  Καὶ
περὶ μὲν τῆς ἐκείνου δημιουργίας πρὸς
τὸν  μονογενῆ κοινολογεῖται· ποιήσω-
μεν ἄνθρωπον, λέγων· Ἐπεὶ δὲ τὸν
θαυμαστὸν συμβουλον τοῦτον, τὸν
πρωτότοκον, Παῦλος εἶπεν, εἰσαγαγεῖν
ἐχρῆν εἰς τὴν οἰκουμένην, καὶ πλάσαι
τὸν δεύτερον Ἀδάμ, τῆς περὶ τούτου
γνώμης κοθνωνὸν τὴν Παρθένον λαμ-
βάνει. Καὶ τὴν μεγάλην ταύτην βου-
λήν, Ἡσαΐας φησίν, εἶπε μὲν ὁ Θεός,
ἐκύρωσε δὲ ἡ Παρθένος. Καὶ ἦν ἔργον
ἡ τοῦ Λόγου σάρκωσις οὐ μόνον
Πατρὸς καὶ τῆς Ἐκείνου Δυνάμεως καὶ
τοῦ Πνεύματος, τοῦ μὲν εὐδοκοῦντος,
τοῦ δ᾽ ἐπιδημοῦντος, ἐκείνης δὲ ἐπι-
σκιαζούσης, ἀλλὰ καὶ τῆς θελήσεως
καὶ τῆς πίστεως τῆς Παρθένου. Καθά-
περ γὰρ ἐκείνων χωρὶς οὐκ ἐνῆν εἰσε-
νεχθῆναι ταύτην τὴν γνώμην, οὕτω
μὴ τῆς πανάγνου τὴν θέλησιν καὶ τὴν
πίστιν εἰσενεγκούσης εἰς ἔργον τὴν
βουλὴν προελεθεῖν ἀμήχανον ἦν. Καὶ
οὕτω διδάξας καὶ πείσας αὐτὴν ὁ Θεὸς
μητέρα ποιεῖται. Καὶ τὴν σάρκα παρ᾽
εἰδυΐας καὶ βουλομένης δανείζεται,
ἵν᾽  ὥσπερ ἐκεῖνος ἑκὼν συνελήφθη,
τὸν ἴσον τρόπον καὶ τῇ μητρὶ γένηται·
καὶ κύῃ μὲν ἑκοῦσα, βουλομένη δὲ καὶ
μετ᾽ ἐθελουσίου γνώμης γένηται
μήτηρ.
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Θαυμαστὸ εἶναι τὸ ἑξῆς: Ὁ Θεὸς
οὔτε προειδοποίησε τὸν Ἀδὰμ

οὔτε τὸν ἔπεισε νὰ τοῦ δώση τὴν πλευρά,
ἀπὸ τὴν ὁποία ἔπρεπε νὰ δημιουργηθῆ ἡ
Εὔα. Τὸν ἐκοίμισε κι ἔτσι, ἔχοντάς του ἀφαι-
ρέσει τὶς αἰσθήσεις, τοῦ ἀπέσπασε τὸ μέλος.
Ἐνῶ γιὰ νὰ προχωρήση στὴ δημιουργία τοῦ
Νέου Ἀδὰμ ἐδίδαξε προηγουμένως τὴν Παρ-
θένο καὶ περίμενε τὴν πίστη καὶ τὴν παρα-
δοχή της. Γιὰ τὴν δημιουργία τοῦ Ἀδὰμ πάλι
συσκέπτεται μὲ τὸν μονογενῆ του Υἱὸ λέγον-
τας: “ποιήσωμεν ἄνθρωπον”. Ὅταν ὅμως
χρειάσθηκε νὰ “εἰσαγάγη τὸν πρωτότοκον”-
αὐτὸν τὸν “θαυμαστὸν Σύμβουλον” - “εἰς
τὴν οἰκουμένην”, ὅπως λέγει ὁ Παῦλος, καὶ
νὰ πλάση τὸν δεύτερο Ἀδάμ, παίρνει στὴν
ἀπόφασή του αὐτὴ συνεργάτη τὴν Παρθένο.
Ἔτσι τὴν μεγάλη ἐκείνη “βουλὴ” τοῦ Θεοῦ,
γιὰ τὴν ὁποία ὁμιλεῖ ὁ Ἠσαΐας, τὴν ἀνήγ-
γειλε ὁ Θεὸς καὶ τὴν ἐπεκύρωσε ἡ Παρθένος.
Καὶ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ἡ σάρκωση τοῦ
Λόγου ἦταν ἔργο ὄχι μόνο τοῦ Πατρός, ποὺ
“εὐδόκησε”, καὶ τῆς Δυνάμεώς του, ποὺ
“ἐπεσκίασε”, καὶ τοῦ Πνεύματος, ποὺ “ἐπε-
δήμησε”, ἀλλὰ καὶ τῆς θελήσεως καὶ τῆς πί-
στεως τῆς Παρθένου. Γιατί, ὅπως χωρὶς
ἐκείνους δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ ὑπάρξη καὶ
νὰ προσφερθῆ στοὺς ἀνθρώπους ἡ ἀπόφαση
γιὰ τὴν σάρκωση τοῦ Λόγου, ἔτσι χωρὶς τὴν
προσφορὰ τῆς θελήσεως καὶ τῆς πίστεως τῆς
Πανάγνου ἦταν ἀδύνατη ἡ πραγματοποίηση
τῆς θείας βουλῆς. Ἀφοῦ λοιπὸν μ' αὐτὸν τὸν
τρόπο τὴν καθοδήγησε καὶ τὴν ἔπεισε ὁ
Θεός, τὴν κάνει ἐν συνεχείᾳ μητέρα του.
Ἔτσι δανείζεται τὴ σάρκα ἀπὸ ἕναν
ἄνθρωπο ποὺ καὶ θέλει νὰ τὴ δανείση καὶ
ξέρει γιατί τὸ κάνει. Γιατί ἔπρεπε νὰ συμβῆ
στὴν Παρθένο ὅ,τι συνέβη καὶ στὸν ἴδιο.
Ὅπως Αὐτὸς ἤθελε καὶ “συνελήφθη”, ἔτσι κι
ἐκείνη ἔπρεπε νὰ κυοφορήση καὶ νὰ γίνη μη-
τέρα τοῦυ ὄχι ἀναγκαστικά, ἀλλὰ μ' ὅλη τὴν
ἐλεύθερη θέλησή της.

Ἁγίου Νικολαόυ Καβάσιλα 

ΕΙΠΕ ΜΕΝ Ο ΘΕΟΣ,  ΕΚΥΡΩΣΕ ΔΕ Η ΠΑΡΘΕΝΟΣ. 

(Εἰς τὸν Εὐαγγελισμόν)


