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«Και ιδού, θέλεις συλλάβει εν γαστρί, και θέλεις γεννήσει υιόν∙ και
θέλεις καλέσει το όνομα αυτού ΙΗΣΟΥΝ» (Λουκάς,α΄:31)..
Με την ευκαιρία του εορτασμού στις 25 Μαρτίου, του ευαγγελισμού
της μητέρας του Κυρίου, θα δούμε κάποια μηνύματα γύρω από αυτό το
θαυμαστό γεγονός, όπως και από τα σχετικά με τη γέννηση του Κυρίου
Ιησού Χριστού.
Από την αρχή της δημιουργίας, ο Πατέρας Θεός είχε προαναγγείλει
για τον ερχομό του Κυρίου Ιησού όταν είπε στον όφη, μέσω του οποίου
απάτησε ο διάβολος την Εύα: «..έχθραν θέλω στήσει αναμέσον σου και
της γυναικός, και αναμέσον του σπέρματός σου και του σπέρματος
αυτής• αυτό θέλει σου συντρίψει την κεφαλήν, και συ θέλεις κεντήσει
την πτέρναν αυτού»
(Γένεση,γ΄:15).
Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου που ο Πατέρας Θεός αποφάσισε
για την έλευση του Υιού Του στην ανθρωπότητα, απέστειλε τον άγγελο
Γαβριήλ προς την παρθένο Μαρία, που ήταν αρραβωνιασμένη με άνδρα
ονομαζόμενο Ιωσήφ, να της φέρει την καλή αγγελία ότι βρήκε χάρη
ενώπιον του Θεού και ότι θα συλλάβει και θα γεννήσει Υιό, τον οποίο
θα τον ονομάσει Ιησού. Εκείνη ρώτησε με απορία πως θα γίνει αυτό
αφού δεν είχε σωματική επαφή με τον αρραβωνιαστικό της και ο
άγγελος της είπε πως αυτό θα γίνει δια του Αγίου Πνεύματος και με τη
δύναμη του Θεού που θα την επισκιάσει. Ακόμη της είπε ότι η
Ελισάβετ η συγγενής της, είναι έγκυος στα γηρατειά της, σαν απόδειξη
πως κανένα πράγμα δεν είναι αδύνατο στον Θεό. Η Μαρία πίστεψε και
δέχτηκε να γίνει σ’ αυτή σύμφωνα με το λόγο του αγγέλου.
Μετά, αφού συνέλαβε δια του Αγίου Πνεύματος τον Κύριο,
επισκέφθηκε την Ελισάβετ, η οποία όταν την είδε, πληρώθηκε με Άγιο
Πνεύμα και την προσφώνησε λέγοντας μεταξύ των άλλων: ‘Ευλογημέ
νη συ εν γυναιξί και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Και πόθεν
μοι τούτο, να έλθη η μήτηρ του Κυρίου μου προς με;…μακαρία η
πιστεύσασα, διότι θέλει γείνει εκπλήρωσις των λαληθέντων προς
αυτήν παρά Κυρίου’.
Απαντώντας η Μαρία, δόξασε τον Θεό και Σωτήρα της, διότι επέβλεψε
στη ταπείνωση της δούλης Του και εκτός των άλλων ανέφερε
προφητικά, ότι θα την μακαρίζουν όλες οι γενεές (Λουκάς,α΄:26-56).
Σοβαρό πρόβλημα αντιμετώπισε η Μαρία όταν ο άντρας της Ιωσήφ,
αντιλήφθηκε την εγκυμοσύνη της. Όπως ήταν ανθρωπίνως λογικό,
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νόμισε ότι τον απάτησε, αλλά επειδή ήταν δίκαιος, δεν θέλησε να την
διαπομπεύσει σαν μοιχαλίδα, αλλά σκέφθηκε να τη διώξει κρυφά.
Όμως, λύση στο πρόβλημα έδωσε ο Θεός, που έστειλε άγγελο και τον
ενημέρωσε σε ενύπνιο, να μη φοβηθεί να δεχθεί τη γυναίκα του Μαρία,
διότι το παιδί που κυοφορεί είναι δια του Αγίου Πνεύματος. Ο Ιωσήφ
δέχθηκε τη γυναίκα του, αλλά δεν είχε συζυγικές σχέσεις μαζί
της,μέχρι που γέννησε τον Κύριο(Ματθαίος,α΄:18-25).
Βέβαια και κατά τη γέννηση του Κυρίου υπήρξαν προβλήματα, που ο
Πατέρας Θεός επέτρεψε ώστε να εκπληρωθούν προφητείες και
συγχρόνως να πάρουμε διδακτικά μαθήματα. Σίγουρα δεν ήταν εύκολο
για τη Μαρία, ενώ ήταν ετοιμόγεννη, να ταξιδέψει περίπου 110
χιλιόμετρα με τα μέσα της εποχής, ούτε να μη βρεθεί ανοικτό σπίτι στη
Βηθλεέμ και να γεννήσει μέσα σε στάβλο. Ο Κύριος γεννήθηκε μέσα σε
μια φάτνη και όχι σε σπίτι ή σε παλάτι, σαν νέος βασιλιάς των
Ιουδαίων, όπως πίστευαν οι μάγοι όταν είδαν το αστέρι Του και
έφθασαν στα Ιεροσόλυμα από πολύ μακριά, για να Τον προσκυνήσουν.
Ο Ιωσήφ και η Μαρία δεν εξέτασαν το μέρος και τις συνθήκες της
γέννησης του Κυρίου, αλλά αφέθηκαν με εμπιστοσύνη στον Θεό, με
αποτέλεσμα και να εκπληρωθεί η προφητεία για γέννηση του Κυρίου
στη Βηθλεέμ και να δοθεί ένα πολύ μεγάλο μάθημα ταπείνωσης.
Είναι σημαντικό να μην εξετάζουμε τα πράγματα σύμφωνα με τα
δεδομένα της δικής μας αντίληψης, αλλά να αφεθούμε με εμπιστοσύνη
στα χέρια του Θεού να εξελίξει Αυτός τα πράγματα, πώς θα έρθουν
στη ζωή μας. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να διατηρούμε τους εαυτούς
μας σε ενότητα μαζί Του, προσευχόμενοι δια του Αγίου Πνεύματος,
έτσι ώστε να αποδεχόμαστε τον τρόπο με τον οποίο θέλει να μας
μεταχειρίζεται. Αυτό πιστεύουμε ότι εννοεί ο Κύριος όταν λέει να
απαρνηθούμε τον εαυτό μας και να σηκώνουμε τον σταυρό Του κάθε
μέρα και να τον ακολουθούμε (Λουκάς,θ΄:23).
Ο βασιλιάς Ηρώδης αφού πληροφορήθηκε από τους μάγους ότι
γεννήθηκε ο βασιλιάς των Ιουδαίων, τους ζήτησε όταν τον βρουν να
τον ενημερώσουν για να πάει να τον προσκυνήσει δήθεν και αυτός.
Βέβαια ήθελε να μάθει που γεννήθηκε ο Κύριος, με σκοπό να τον
θανατώσει. Τελικά οι μάγοι, οδηγούμενοι από τον αστέρα, βρήκαν τον
Κύριο, τον προσκύνησαν και του πρόσφερα χρυσό, λίβανο και σμύρνα.
Στη συνέχεια ο Πατέρας Θεός ενημέρωσε δια ενυπνίου για το σκοπό
του Ηρώδη, πρώτα τους μάγους λέγοντάς τους να μη επιστρέψουν
προς τον Ηρώδη και μετά τον Ιωσήφ λέγοντας του να πάρει τη
γυναίκα του και το παιδί και να πάνε στην Αίγυπτο.
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Έτσι σώθηκε ο Κύριος από την επιβουλή του Ηρώδη, ο οποίος
θέλοντας να θανατώσει τον νεογέννητο βασιλιά, δεν δίστασε να
φονεύσει όλα τα μωρά της Βηθλεέμ και των περιχώρων της, από 2
ετών και κάτω. Ένα τραγικό γεγονός, με πολύ θρήνο και οδυρμό, το
οποίο είχε προφητευθεί εκατοντάδες χρόνια πριν (Ιερεμίας,λα΄:15).
Αφού πήγε στην Αίγυπτο ο Ιωσήφ με την Μαρία και το μωρό Ιησού
Χριστό, έμειναν εκεί μέχρι που πέθανε ο Ηρώδης (2 ή 3 χρόνια) και
τότε οδηγήθηκαν από τον Θεό, να επιστρέψουν στη γη Ισραήλ και
τελικά κατοίκησαν στη πόλη Ναζαρέτ(Ματθαίος,β΄:1-23).
Ένα συμπέρασμα που βγαίνει από τα προαναφερθέντα είναι ότι όσοι
ακολουθούμε τον Ιησού Χριστό, θα αντιμετωπίσουμε θλίψεις και
διωγμούς, διότι ο εχθρός της ψυχής θα χρησιμοποιεί δικά του πρόσωπα
και μέσα για να αφαιρέσει τον Χριστό από τη ζωή μας. Όμως όσο και αν
μας πολεμούν τα όργανα του εχθρού εμείς δεν πρέπει να υποχωρούμε
στις επιθέσεις τους αλλά να τις αντιμετωπίζουμε νικηφόρα,
υπακούοντας στο λόγο του Κυρίου και με τη δύναμη του Αγίου
Πνεύματος. Ο άνθρωπος που έχει βάλει οδηγό στη ζωή του τον Θεό
πρέπει και να οδηγείται από Αυτόν όταν έρχονται δύσκολες μέρες στη
ζωή του.
Ο Κύριος προειδοποιεί για μελλοντικούς κινδύνους και καλούμαστε
να Τον εμπιστευθούμε και να πιστεύουμε στο λόγο Του, είτε όταν τον
ακούμε, είτε όταν τον διαβάζουμε. Ακόμα πριν πάρουμε σημαντικές
αποφάσεις που αφορούν τη ζωή μας, καλό είναι να ρωτάμε τον Κύριο
και να περιμένουμε απάντηση. Αν η απάντηση αργεί να έρθει, τότε ας
περιμένουμε με υπομονή, χωρίς να αποφασίζουμε μόνοι μας, γεγονός
που θα αποδεικνύει ότι αληθινά λέμε τον Ιησού Χριστό Κύριο και όχι
τυπικά.
Ο Ιωσήφ και η Μαρία είναι ένα παράδειγμα συζύγων που υπακούουν
στο λόγο του Θεού και γενικά που έχουν το Θεό Κύριο στη ζωή τους. Ο
Ιωσήφ και η Μαρία δεν ήξεραν ότι θα τους επισκεφτούν οι μάγοι, ούτε
ότι θα πήγαιναν για αρκετό διάστημα στην Αίγυπτο. Τα δώρα των
μάγων πιστεύουμε ότι χρησίμευσαν στον Ιωσήφ και στη Μαρία και στο
νεογέννητο Κύριο για τις ανάγκες τους στο διάστημα της παροικίας
τους στην Αίγυπτο. Έτσι και σήμερα, όταν ο Χριστός είναι ο Κύριος
μιας οικογένειας, θα αναλάβει τις πνευματικές και υλικές ανάγκες της.
Ακόμα και όταν έρχονται απρόβλεπτες δύσκολες καταστάσεις, η
βοήθεια του Θεού είναι ετοιμότατη, με τον τρόπο και στο χρόνο που
Αυτός έχει σχεδιάσει.
Συνοψίζοντας λέμε ότι και σήμερα ο Πατέρας Θεός ψάχνει
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ανθρώπους με ταπεινή καρδιά που θα πιστέψουν, ώστε να «γεννήσει»
τον Υιό Του μέσα τους και να τους κάνει παιδιά Του. Όλα τα παιδιά
του Θεού, θα περάσουν την παιδεία των θλίψεων και των δοκιμασιών,
ώστε να αποκτήσουν τον χαρακτήρα του Χριστού και να αποδειχθεί η
γνησιότητά τους. Σε κάθε οικογένεια που έχει τον Χριστό Κύριο
υπάρχει ασφάλεια και ειρήνη. Είναι στο χέρι μας να εκζητήσουμε τον
Ιησού Χριστό με σκοπό να σωθεί η ψυχή μας πρώτα και να για να Τον
θέσουμε οδηγό και φύλακα της ζωής μας. Αμήν!
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