Προαίρεσιν θέλει ὁ Θεὸς τοῦ καλοῦ. κανένα δὲν βιάζει νὰ κάμῃ τὸ καλόν. ὅτι
δὲν κράζει ὁ Θεὸς τὸν καθ’ ἕνα ἄνθρωπον εἰς βάσανα, καὶ εἰς τιμωρίαις, καὶ εἰς κόλασιν, ἀλλὰ εἰς ἀνάπαυσιν, καὶ χαρὰν καὶ βασιλείαν οὐράνιον. διατοῦτο δὲν ἀναγκάζει ὁ Θεὸς τὴν προαίρεσιν τῶν ἀνθρώπων. ἐπειδὴ γοῦν τὸ θέλημα τοῦ ἀνθρώπου
μόνον θέλει ὁ Θεὸς, διατοῦτο ἔστειλε καὶ τὸν Γαβριὴλ, νὰ πάρῃ τὸ θέλημα τῆς παρένου Μαρίας. διότι στανέως, ὁ Θεὸς δὲν ἤθελε νὰ γεννηθῇ ἀπὸ τὴν ἁγίαν Θεοτόκον. ἤξευρεν ὁ Θεὸς τὸν σκοπὸν τῆς παρθένου. ἀλλὰ διὰ ἐδικόν μας παράδειγμα, νὰ ἀκούωμεν καὶ νὰ καταλαμβάνωμεν, ὅτι ἡ προαίρεσις τῶν ἀνθρώπων κατορθώνει τὸ καλόν. τὸ θέλημα τοῦ καθ’ ἑνὸς, τελειώνει τὰς ἀρετάς. ποῖος ἄνθρωπος
εὐεργετᾷ τινὰν στανέως; ποῖος βιαστικὰ χαρίζει δωρεάν; τοιουτοτρόπως καὶ ὁ Θεὸς,
χωρὶς προαίρεσιν, κανέναν δὲν σώνει, διατοῦτο ἔκαμε καὶ τὸν Ἀδὰμ αὐτεξούσιον,
αὐτοπροαίρετον, αὐτοθέλητον, αὐτοβούλητον, αὐτόγνωμον, νὰ ἔχῃ τὸ θέλημά
του, νὰ ἔχῃ τὴν ἐξουσίαν του, νὰ ὁρίζῃ τὸ θέλημά του, καὶ εἴτι βουληθῇ, κᾂν καλὸν
ἀγαπήσῃ, κᾂν κακὸν ἐπιθυμήσῃ, εἰς αὐτὸν νὰ εἶναι ὁ Θεὸς ἀναίτιος. διότι εἰς
τὸ καλὸν ὁ Θεὸς εἶναι ἀφορμή. εἰς δὲ τὸ κακὸν, ἡ προαίρεσις τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ
προσβολὴ τοῦ δαίμονος, εἶναι αἰτία. διὰ τοῦτο καὶ ὁ Χριστὸς ὁρίζει εἰς τὸ θεῖον καὶ
ἱερὸν εὐαγγέλιον, Εἴτις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν. κανένα δὲν βιάζω, κανένα
δὲν ἀναγκάζω εἰς τὸ καλόν. κανένα δὲν τραβίζω εἰς τὸ ἀγαθόν. ἀλλὰ εἴτις
ζητᾷ τὸ καλὸν, εὑρίσκει το. ὁποῦ θέλει, κάμνει καὶ τὴν ἀρετήν. εἴτις θέλει λοιπὸν, ἂς ἔλθῃ καταπόδι μου, ὁ Χριστὸς ὁρίζει. διατοῦτο γοῦν ὁ Γαβριὴλ εὐαγγελίζει, καὶ ἡ παρθένος δέχεται τὸ μήνυμα. ὁ στρατιώτης ὑπηρετεῖ, καὶ ἡ βασίλισσα
ὑπηρετεῖται. ὁ δοῦλος λειτουργεῖ, καὶ ἡ κυρία λειτουργεῖται. ὁ ἀσώματος παραστέκεται τὴν γήινον, ὁ ἄφθαρτος, τὴν φθαρτήν. ὁ ἀόρατος, τὴν ὁρατήν. ὁ ἄυλος τὴν
ὑλικήν. Ἄγγελος, τὸν ἄνθρωπον. ὁ Γαβριὴλ λέγω, τὴν Μαρίαν τὴν παρθένον. διατοῦτο στέλλεται ὁ ἀρχιστράτηγος νὰ ὑπηρετήσῃ μυστήριον. καὶ τοιοῦτο μυστήριον, ὅτι καὶ αὐτοὶ οἱ ἄγγελοι τὸ θαυμάζουν καὶ ἀποροῦν. μυστήριον κεκρυμμένον
ἀπὸ τῶν αἰώνων, καὶ σήμερον φανερούμενον. μυστήριον θαυμαστόν. τὸ ὁποῖον οἱ
προφῆται προεκήρυττον, καὶ οἱ Ἀπόστολοι ἐβεβαίωσαν, οἱ μάρτυρες ὀμολόγησαν, ἡ γραφαῖς ἐμαρτύρησαν, οἱ Διδάσκαλοι ἐστερέωσαν, καὶ ἡ Ἐκκλησία τοῦ
Χριστοῦ τὸ ἐδέχθη. μυστήριον ἔνδοξον, τὸ ὁποῖον ἄγγελοι δοξάζουσιν. ἄνθρωποι
ὑμνοῦσι. γένη καὶ ἔθνη ὑποτεταγμένα εἰς τὸν Θεὸν τὸ προσκυνοῦσιν. εἰς τοιοῦτον
μυστήριον, ἀπεστάλη ὁ Γαβριὴλ ἀπὸ τοὺς Οὐρανοὺς εἰς τὴν γῆν, ἀπὸ τοῦ Θεοῦ εἰς
τὴν παρθένον. ἀπὸ τοῦ βασιλέως πρὸς τὴν βασίλισσαν, ἀπὸ τὰ ὕψη, εἰς τὴν
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ρεσίαν τῆς παρθένου. μάλιστα δὲ εἰς ἐκεῖνο, ὁποῦ τὸν ἒστειλαν.
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