
λησίαζε ἡ ὥρα νά ἔρθει στή γῆ ὁ Θεός.
Γι᾽ αὐτό ἡ γῆ ἑτοιμάζει τό παλάτι τοῦ
βασιλέα τῶν ὅλων...

τό χῶρο πού θά χωρέσει τόν ἀχώρητο,
ἕνα Ναό γιά τό Θεό ...τί ἄλλο;
Ναός καθαρώτατος, πολυτίμητος, ἅγιος,
Ναός ἔμψυχος, οἰκητήριο τῆς ἁγίας δόξηςΤου...
ἡ Παναγία Μητέρα Του.

* * *
Ἡ μεγάλη ἑτοιμασία ἀρχίζει... ἩΜαριάμ – με-

τά ἀπό θερμή προσευχή – θαυματουργικά ἔρχε-
ται στή ζωή.
Οἱ γέροντες γονεῖς Ἰωακείμ καί Ἄννα ἀποφα-

σίζουν νά ἀφιερώσουν τό παιδί τῶν προσευχῶν
τους στό Θεό καί στά τρία χρόνια του νά τό ὁδη-
γήσουν στό Ναό.
Ξημερώνει ἡ «χαριτωμένη μέρα κατά τήν ὁ-

ποία δέχεται στόν οἶκο Του, τή θυγατέρα Του ὁ
προαιώνιος Πατήρ, τή Μητέρα ὁ Υἱός, τή Νύμ-
φη τό Πανάγιο Πνεῦμα»1. Στήν εἰκόνα τῶν
Εἰσοδίων ἡ μικρή Μαριάμ, χωρίς νά γνωρίζει τό
σκοπό τῆς Εἰσόδου της στό Ναό τῶν Ἱεροσολύ-
μων, εὔκολα ἀφήνει πίσω της τίς νεαρές κοπέλ-
λες τῆς τιμητικῆς συνοδείας της καί μαζί τίς χα-
ρές τῆς ἡλικίας της. Προχωρεῖ μέ γρήγορο βῆ-

Π

μα, σά νά βιάζεται νά φθάσει στόν
ἁγιώτατο τόπο τῆς ἑτοιμασίας
της.

Ἐκεῖ, στά Ἅγια τῶν ἁγίων,
μακριά ἀπό κάθε πρόκληση
ἁμαρτίας, κοντά στόν Ἅ-
γιο Θεό, ζεῖ δώδεκα χρό-
νια, ἀφοσιωμένη στή λα-
τρεία Του, στήν προσευχή
καί στή μελέτη τοῦ Νόμου
Του. Ἑτοιμάζεται ἔτσι νά
Τόν ὑποδεχθεῖ μέσα Της.

Καί «τόσο ψη-
λά ἀνέβηκε ἡ
καρδιά της, ὥστε
ἔφθασε ἕως καί

εἰς αὐτόν τόν οὐρανόν καί
ἀπό ἐκεῖ ἐτράβηξεν εἰς
τοῦ λόγου μας τόν Δεσπό-

τη τοῦ οὐρανοῦ»2.
* * *

Ἀπό τότε τή μεγάλη, μοναδική, ἱστορι-
κή στιγμή τῆς καθόδου τοῦ Θεοῦ στή γῆ
μας μέ τήν ἐνανθρώπησή Του ἀκολου-
θοῦν ἄλλες, πολλές, μεγάλες στιγμές θεί-
ας ἐπίσκεψης στήν ψυχή μας. Ὅπως τό
ὑποσχέθηκε, σέ κάθε λατρευτική μας σύ-
ναξη, σέ κάθε Θεία Λειτουργία, ἔρχεται
ὁ Χριστός, ἀνάμεσά μας, μέσα μας. Τόν
νιώθουμε, ὅταν Τόν περιμένουμε ἕτοι-
μοι...
Ἡ ἑτοιμασία τοῦ ἀνθρώπου νά δεχθεῖ

τόν Θεό εἶναι ἴδια ὅπως καί τότε: ἀπομά-
κρυνση ἀπό τήν ἁμαρτία, μελέτη τοῦ λό-
γου Του, προσευχή...
Τά γοργά βήματα τῆς τρίχρονης Πα-

ναγίας, ἄνοιξαν τό δρόμο τῆς ὑποδοχῆς
τοῦΘεοῦ στή γῆ... Τώρα τόν δρόμο αὐτό
τόν βαδίζει κάθε ἄνθρωπος πού θέλει νά
γίνεται κατοικητήριό Του καί γι’ αὐτό
ἑτοιμάζει τόν ἑαυτό του.
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Ἑτοιμασία...

Nοέμβριος 2009 363




