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χεῖα «τέρατα γῆς» (= ἐκπληκτικά σημεῖα) πού συ-
νυπάρχουν στό μυστήριο τῆς Ἐνανθρωπήσεως.
Πρῶτον: Τό αἷμα εἶναι τό δομικό στοιχεῖο τῆς 
ἀνθρώπινης φύσεως. ’Εδῶ θά μπορούσαμε νά 
ποῦμε ὅτι πρόκειται γιά τό πανάχραντο αἷμα τῆς 
Παρθένου Μαρίας. Τό γενετήσιο αἷμα δέν δό-
θηκε στή γυναίκα γιά μολυσμό καί κατάρα τῆς 
ἴδιας καί τοῦ κόσμου, ἀλλά γιά τήν ἐκπλήρωση 
τοῦ σκοποῦ τῆς δημιουργίας καί εἰδικότερα γιά 
τή σάρκωση τοῦ Θεοῦ. 
Δεύτερον: Ἡ φωτιά (τό πῦρ) εἶναι τό δεύτερο 
στοιχεῖο τῆς προφητείας. Πρόκειται γιά τό στοι-
χεῖο τῆς θεότητος. Ἡ φωτιά τοῦ Θεοῦ κατεβαίνει 
ὡς εὐλογία καί ὄχι ὡς τιμωρία τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ 
Ἐκκλησία, στό περιστατικό τῆς καιομένης καί 
μή φλεγομένης βάτου τοῦ Μωυσέως (ἡ ὁποία 
καθώς φλέγοταν, δέν καιγόταν καθόλου ἀπό τή 
φωτιά). (Ἔξοδ. γ΄ 1-3), εἶδε μιά πρώτη προτύ-
πωση τοῦ μυστηρίου τοῦ τόκου (σύλληψη) τῆς 
Παρθένου Μαρίας. «Τό πῦρ τῆς θεότητος» δέν 
ἔκαψε τήν «νηδύν τῆς Παρθένου» κατά τήν σύλ-
ληψη τοῦ Θεοῦ.
Τρίτον: Ἡ «ἀτμίς», ὁ ἀτμός δηλαδή, πού προ-
έρχεται ἀπό τό νερό εἶναι τό τρίτο στοιχεῖο τῆς 
προφητείας. Στή Γένεση (α΄ 20), βλέπουμε ὅτι ἡ 
πρώτη ζωή δημιουργεῖται μέσα στό παρθενικό 
ὑγρό στοιχεῖο. Ἔτσι τό «ὕδωρ» συνδέεται ἀπό 
τήν ἀρχή μέ τή δημιουργία τῆς ζωῆς. Στήν προ-
τύπωση, ὅπως εἴδαμε, τό ὑδάτινο στοιχεῖο (ἀτμίς 
καπνοῦ) ἀναφέρεται στό Ἅγιο Πνεῦμα καί στή 
συμβολή του γιά τή σάρκωση τοῦ Λόγου τοῦ 
Θεοῦ. Τό Ἅγιον Πνεῦμα, μέσα στήν παρθενική 
ὕπαρξη τῆς Θεοτόκου, (πρβλ. «ἐν τῇ ἐρυθρᾷ 
θαλάσσῃ τῆς ἀπειρογάμου») κυοφορεῖ καί δημι-
ουργεῖ Ἐκεῖνον, πού εἶναι «ἡ ζωή» (Ἰωάν. ιδ΄ 6) 
τῶν πάντων.
 Ἡ Κυρία Θεοτόκος εἶναι ὁ φροντιστής καί ὁ γεν-
ναιόδωρος (φιλότιμος) ἑστιάτωρ τῆς θείας καί 
θεοποιοῦ τροφῆς… καί ὅλων τῶν ὑπερφυσικῶν 
καί ἀκτίστων δωρεῶν τοῦ θείου Πνεύματος. Καί 
αὐτῶν πού δίνει τώρα καί αὐτῶν πού φυλάει γιά 
μετά, διά μέσου τῶν ὁποίων γινόμαστε ἀδελφοί 
καί συγκληρονόμοι Χριστοῦ». Ἡ Ἀειπάρθενος 
ἀξιώθηκε νά γίνει τροφός τοῦ Κτίστου Της, «ἡ 
τό ἴδιον γάλα καθ’ ἑκάστην ἀφθόνως τούτῳ πα-
ρεχομένη πρός βρῶσιν ἅμα καί πόσιν, ἀπόλαυσίν 
τε καί εὐφροσύνην». 
Στίς ὁμιλίες τῶν ἁγίων Πατέρων πρός τήν Πανα-
γία παρατηρεῖται ἡ συμπλοκή τῆς σιωπῆς μέ τόν 
λόγο. Συγχρόνως ἀναλύονται σέ ἐγκωμιαστι-
κούς λόγους. Αὐτή ἡ στάση εἶναι ἡ πιό κατάλ-
ληλη γιά να προσεγγίσει κανείς τό πρόσωπο τῆς 
Πανάγνου. Νά τήν μακαρίσει, ὅπως τό ἔκανε ἡ 
ἄγνωστη γυναίκα τού λαοῦ, πού εἶπε: «μακαρία 
ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε καί οἱ μαστοί οὕς ἐθή-
λασας» (Λουκ. ια´ 27).  
Σ᾽ ἕνα τροπάριο ψάλλουμε: «Πῶς ἐκ μαζῶν σου 
γάλα βρύεις παρθένε; Πῶς τρέφεις τόν τροφέα 
τῆς κτίσεως;». Ὁ ἅγιος Γερμανός Κωνσταντινου-
πόλεως σέ λόγο του στήν ἑορτή τοῦ Εὐαγγελι-

σμοῦ τῆς Θεοτόκου λέγει: «Χαῖρε κεχαριτωμένη, 
ἡ ζωήν φέρουσα, καί τρέφουσα τόν τρέφοντα καί 
γάλα ποτίζουσα...».
Καί ὁ Βασίλειος Σελευκείας παρουσιάζει τήν Πα-
ναγία νά λέγει στόν Χριστό: «Τί λοιπόν θά κάνω 
διά σέ; Θά σέ θρέψω μέ γάλα ἤ θά σέ δοξολογή-
σω; Θά σέ ὑπηρετήσω ὡς μητέρα ἤ θά σε προ-
σκυνήσω ὡς δούλη; Θά σέ ἀγκαλιάσω ὡς Υἱόν ἤ 
θά προσευχηθῶ ὡς εἰς Θεόν; Θά σοῦ δώσω γάλα 
ἤ θά σοῦ προσφέρω θυμίαμα; Τί εἶναι τό ἄρρητο 
αὐτό θεῦμα τό μέγιστον;».
Καί ὁ Κτίστης καί Υἱός Της - ἀνταποδίδοντας τό 
χρέος – Τῆς ἔδωσε τή χάρη νά γίνει «τροφός… 
πάσης νοερᾶς τε καί λογικῆς φύσεως, ἀφθόνως 
παρέχουσα εἰς τροφήν τε καί πόσιν καί παντοί-
αν ἀπόλαυσιν τε καί εὐφροσύνη ἀπόρρητον τάς 
ἀκορέστους τοῦ θείου Πνεύματος δωρεάς». 
Πρίν ἀπό τή σάρκωση Του ὁ Λόγος ἦταν «μύρον 
ἐφ’ ἑαυτοῦ μένον».Μέ τή σάρκωση ὁ Λόγος τοῦ 
Θεοῦ κενοῦται καί γίνεται «μύρον ἐκκενωθέν». 
Καί ἡ Κυρία Θεοτόκος, ἡ ὁποία κυοφόρησε καί 
γέννησε τόν Χριστό, ἔγινε «μυροθήκη τοῦ μυ-
ριπνόου μύρου». «Φέρει Χριστόν ὥσπερ μύρον 
ἀκένωτον, τό νοητόν ἡ Παρθένος ἀλάβαστρον, 
καί τοῦτο προέρχεται ἐν σπηλαίῳ πνεύματι ἀπο-
κενῶσαι σαφῶς, ὅπως πληρώσῃ τῆς εὐωδίας 
αὐτοῦ τάς ψυχάς ἡμῶν». 
Ἡ ἔλευση τοῦ «θείου μύρου» στόν κόσμο μας 
εἶχε ἕνα εὐεργετικό ἀποτέλεσμα γιά τούς κοινω-
νούς καί μετόχους τῆς εὐωδίας του: Ἡ ἀνθρώ-
πινη φύση, ἡ ὁποία πρίν ἀπό τή σάρκωση τοῦ 
Λόγου ἦταν ἡ ἴδια τεῖχος πού στεκότανε ἀνάμε-
σα στόν Θεό καί τόν ἄνθρωπο, ἐν Χριστῷ ἔγινε 
μύρο καί γι’ αὐτό δέν ὑπάρχει κανένα ἐμπόδιο 
γιά τήν ἕνωση μέ τό «θεῖο μύρο», τόν Χριστό. 
«Ὅταν ἡ σάρκα ἐθεώθηκε καί ἡ φύση τῶν ἀνθρώ-
πων ἐπῆρε ὡς ὑπόσταση τόν ἴδιο τόν Θεό, τό 
τεῖχος ἔγινε πλέον μύρο», λέει ὁ ἱερός Καβάσιλας 
καί συνεχίζει: «Ὅπως λοιπόν, ἄν μέ κάποια μέθο-
δο θά ἦταν δυνατόν τό μυροδοχεῖο νά μετατρα-
πεῖ σέ μύρο, δέν θά μποροῦσε πλέον τό μύρο νά 
μείνει κλεισμένο μέσα στό μυροδοχεῖο, κατά τόν 
ἴδιο τρόπο, ἀφοῦ ἡ ἀνθρώπινη φύση ἐθεώθηκε 
στό σωτήριο Σῶμα, δέν ὑπάρχει τίποτα πού νά 
ἐμποδίζει τό γένος τῶν ἀνθρώπων ἀπό τόν Θεό». 
Τό μυροδοχεῖο ἔγινε μύρο, χρίει τόν ἄνθρωπο 
καί τόν καθιστᾶ χριστό (χρισμένο), ὅπως Χρι-
στός (ἀντίστοιχο τοῦ ἑβραϊκοῦ «Μεσσίας») ὀνο-
μάσθηκε ὁ Ἰησοῦς ὡς χρισμένος καί ὁρισμένος 
ἀπό τόν Θεό. 19* 
Ἡ σάρκωση τοῦ Λόγου εἶναι ἡ ἐπίσκεψη πού ἔκα-
νε ὁ Θεός στούς ἀνθρώπους: «Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς, 
ἐξ ὕψους ὁ Σωτήρ ἡμῶν, ἀνατολή ἀνατολῶν, καί 
οἱ ἐν σκότει καί σκιᾷ, εὕρομεν τήν ἀλήθειαν, καί 
γάρ ἐκ τῆς Παρθένου ἐτέχθη ὁ Κύριος» (Αὐτ. 
ἐξαποστειλάριον τῆς ἑορτῆς, ἦχος γ΄). Στή θεία 
Λειτουργία ζητᾶμε νά ζήσουμε τό μυστήριο τῆς 
πρώτης ἐπισκέψεως τοῦ Θεοῦ. Καί νά παραταθεῖ 
ἡ θεία Του ἐπίσκεψη, ὡσότου ὁ Ἐρχόμενος ἔλθει, 

ὄχι ὡς ἐπισκέπτης ἀλλά ὡς οἰκοδεσπότης τοῦ 
ἀνθρώπου καί τοῦ κόσμου.
Οἱ ποιμένες πού προσκύνησαν τό θεῖο Βρέφος, 
θά μπορούσαμε νά ποῦμε πώς ἐκπροσωποῦσαν 
τόν πιστό ἰουδαϊκό λαό.  Οἱ Μάγοι πού σέ λίγο 
ἔρχονται καί αὐτοί ὡς προσκυνητές ἀπό τήν 
Ἀνατολή, κατ’ ἀντιστοιχίαν ἐκπροσωποῦσαν τά 
ἔθνη καί τούς ἐθνικούς (Ματθ. β΄ 1-12).  Ἔτσι 
στά Εὐαγγέλια ὁ Ἰησοῦς παρουσιάζεται ἀπό τήν 
πρώτη κιόλας στιγμή, ὅτι εἶναι ὁ Μεσσίας ὄχι 
μονάχα τοῦ Ἰσραήλ ἀλλά καί ὅλου τοῦ κόσμου, 
καί ὅτι ὡς Σωτήρας καί Λυτρωτής ἦλθε γιά τήν 
πνευματική ἀπελευθέρωση κάθε φυλῆς καί πα-
ντός γένους.
Ἡ σάρκωση τοῦ Λόγου ἔγινε ἡ θέωσή μας. Ἡ 
θεία κένωση ἔγινε δική μας πλήρωση. Ἡ συγκα-
τάβασή του ἔγινε δική μας ὕψωση. Τό πάθος Του, 
δική μας ἀπάθεια. Κι ὁ θάνατός του, μᾶς ἔδωκε 
τή ζωή τήν αἰώνια. Ὁ φιλάνθρωπος Θεός ἔρχεται 
νά γεννηθεῖ καί σήμερα μέσα μας, ἀρκεῖ νά τό 
θελήσουμε.
 Μᾶς τό βεβαιώνει ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολο-
γητής, λέγοντας στά «θεολογικά» του κεφάλαια: 
«Ὁ τοῦ Θεοῦ Λόγος, ἐφ’ ἅπαξ κατά σάρκα γεν-
νηθείς, ἀεί γεννᾶται θέλων κατά πνεῦμα τοῖς 
θέλουσι καί γίνεται βρέφος, ἑαυτόν ἐν ἐκείνοις 
διαπλάττων ταῖς ἀρεταῖς». 
Αὐτό τό θεῖο βρέφος, πού ἔρχεται ἀπό ἀγάπη καί 
φιλανθρωπία νά γεννηθεῖ μέσα μας, μεγαλώνει 
καί διαπλάθεται ἀπό τήν αὔξηση τῶν ἀρετῶν 
μας. Δίχως τίς ἀρετές οὔτε γεννιέται μέσα μας 
οὔτε μεγαλώνει, ὅσα Χριστούγεννα κι ἄν γιορ-
τάσουμε. 
Τό μυστήριο τῶν Χριστουγέννων, γαληνεύει καί 
καθαρίζει τόν ἄνθρωπο, ἐξαγνίζει τήν ψυχή ἀπό 
τά πάθη καί τήν ἁμαρτία, μεταμορφώνει τόν 
ἁμαρτωλό διά τῆς μετανοίας σέ Ἅγιο ἄνθρωπο.
  Ὁ Ἐμμανουήλ, ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ τε-
λεσιουργεῖ μέ τήν θεία Του Γέννηση τήν ἀνα-
γέννηση καί θέωση τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ ἄνθρωπος 
θεουργεῖται, ἀναπλάσσεται, ἁγιάζεται, καταλα-
μπόμενος ἀπό «τό φῶς τῆς γνώσεως» τῆς θείας 
Ἐνανθρωπήσεως καί ἀνάγεται στόν πλοῦτο τῶν 
Χαρισμάτων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. 

Ὁ Ἐμμανουήλ, πού σημαίνει «μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός», 
ἐγκαινιάζει μιά ἄμεση ἐπαφή μαζί μας, γιά νά 
βροῦμε καί ἐμεῖς τή δύναμη καί τό θάρρος νά 
συνδεθοῦμε καί πάλι μαζί Του. Νά τόν προσεγ-
γίσουμε καί νά τόν γνωρίσουμε. Καί νά δημιουρ-
γήσουμε μαζί Του τήν καινούργια σχέση πού θά 
συνεχιστεῖ ἀνανεωμένη στήν αἰωνιότητα. Ὅπου 
οἱ ἄνθρωποι θ’ ἀντικρίζουν τόν Θεό ὄχι «δι’ 
ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι», ἀλλά «πρόσωπον πρός 
πρόσωπον» (Α΄ Κορ. ιγ΄ 12) καί θά συνθέτουν 
τόν ὕμνο τῆς δοξολογίας. «Τῷ καθημένῳ ἐπί τοῦ 
θρόνου καί τῷ ἀρνίῳ ἡ εὐλογία καί ἡ τιμή καί ἡ 
δόξα καί τό κράτος εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων» 
(Ἀποκ. ε΄ 13).

«Ο ΛΟΓΟΣ ΣΑΡΞ ΕΓΕΝΕΤΟ»

Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ὡς κίνητρο, γιά τή Σωτηρία τοῦ Ἀνθρώπου
Πρωτ/ρου Ἰωάννου Ἀγγελιδακη




