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««ΝΝεεννίίκκηηννττααιι  

ττῆῆςς  φφύύσσεεωωςς  οοἱἱ  ὅὅρροοιι  ἐἐνν  σσοοίί,,  

ΠΠααρρθθέέννεε  ἌἌχχρρααννττεε»»

ΤΤοοῦῦ  ΜΜηηττρροοπποολλίίττοουυ  

ΚΚααιισσααρριιααννῆῆςς,,  ΒΒύύρρωωννοοςς  κκααὶὶ    ὙὙμμηηττττοοῦῦ  

ΔΔααννιιὴὴλλ

Ὅ
σοι ἐρευνοῦν τὸ µυστήριο τῆς ζωῆς τῆς Θεο.
τόκου καὶ Παρθένου Μαρίας καὶ τῆς διακο.
νίας Της στὴν θεία οἰκονοµία γιὰ τὴν σωτηρία

τῶν ἀνθρώπων καταλήγουν µὲ προεξάρχοντα τὸν
ἱερὸ ὑµνῳδὸ Κοσµᾶ τὸν ἐπίσκοπο Μα^ουµᾶ νὰ ἀνα.
φωνήσουν µὲ ἱερὸ θαυµασµὸ ὅτι «Νενίκηνται τῆς
φύσεως οἱ ὅροι ἐν σοί, Παρθένε Ἄχραντε» (Εἱρµὸς

τῆς ἐνάτης ᾠδῆς τοῦ πρώτου κανόνος τῆς ἑορτῆς τῆς κοι.

µήσεως τῆς Θεοτόκου).
Ὁµολογοῦµε δηλαδή, ὅτι στὸ πρόσωπο τῆς

Παρ θένου Μαρίας νικήθηκαν οἱ ὅροι τῆς φύσεως,
καταλύθηκαν καὶ δὲν ἐνήργησαν οἱ φυσικοὶ νόµοι.
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Στοχαζόµενοι ἱερῶς τὰ θαυµάσια καὶ τεράστια
ἔργα τοῦ Θεοῦ, θὰ προσπαθήσουµε φωτιζόµενοι ἀπὸ
τὸ ἅγιο Πνεῦµα καὶ ὁδηγούµενοι ἀπὸ τὴν σοφία τῶν
ἁγίων καὶ θεοφόρων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας µας νὰ
ἀναφέρουµε ποῖοι εἶναι οἱ ὅροι τῆς φύσεως ποὺ νική .
θηκαν, ποὺ καταργήθηκαν ἀπὸ τὸν Θεό, στὴν ζωὴ
τῆς Παρθένου Μαρίας καὶ Θεοτόκου.

α. Ὁ πρῶτος νόµος ποὺ καταργήθηκε ἀνιχνεύε .
ται στὸ γεγονὸς ὅτι αὐ τὴ µόνη ἀπὸ ὅλες τὶς γυναῖκες
εἶναι Μητέρα καὶ Παρθένος.

Νόµος τῆς φύσεως εἶναι, ὅτι ἡ γυναίκα ποὺ θὰ
συλλάβει καὶ θὰ γεννήσει δὲν µένει πλέον παρθένος.
Ἡ Παρθένος Μαρία καὶ Μητέρα τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ ἦταν
παρθένος, συνέλαβε χωρὶς σπέρµα, ἀπειράνδρως, µὲ
ἐνέργεια τοῦ ἁγίου Πνεύµατος, καὶ γέννησε χωρὶς νὰ
φθαρεῖ ἡ παρθενία της «τόκον ἄφθορον» καὶ παρέ.
µεινε µετὰ τὸν τόκο Παρθένος. Σ’ αὐτὴ µό νον συµ.
βαίνουν τὰ δύο ἀντίθετα µητρότητα καὶ παρθενία,
χωρὶς τὸ ἕνα νὰ καταργεῖ τὸ ἄλλο.

Αὐτὸ τὸ ὑπερφυὲς γεγονός, ἔργο τῆς θαυµαστῆς
δυνάµεως τοῦ Θεοῦ, ἐξηγεῖ ὁ µέγιστος κατὰ τὸ ὄνοµα
καὶ τὴν θεολογία Μάξιµος ὁ Ὁµολογητής (550.662
µ.Χ.) ὡς ἑξῆς: 

«Ὃν (Θεὸν Λόγον) παρθένος ὑπερφυῶς τεκοῦ �
σα, παρέλυσεν οὐδὲν τῆς παρθενίας τεκµήριον. ὡς
γὰρ αὐτὸς ἄνθρωπος γέγονεν, οὐκ ἀλλοιώσας τὴν
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φύσιν οὐδ’ ἀµείψας τὴν δύναµιν· οὕτω τὴν τεκοῦσαν
καὶ Μητέρα ποιεῖ καὶ παρθένον διατηρεῖ· θαύµατι
θαῦµα κατὰ ταὐτὸ διερµηνεύων ἅµα καὶ θατέρῳ
κρύπτων τὸ ἕτερον: …τοσοῦτον πάλιν Μητέρα τὴν
Παρθένον τεκοῦσαν ποιούµενος, ὅσον ἄλυτα τῆς
παρθενίας τὰ δεσµὰ ἀπεργάσασθαι».

Ἑρµηνεία: «Τὸν Θεὸ Λόγο γέννησε Παρθένος
ὑπὲρ φύση, χωρὶς νὰ καταστρέψει κανένα ἀπὸ τὰ
γνωρίσµατα τῆς παρθενίας. Γιατὶ ὅπως Αὐτὸς ἔγινε
ἄνθρωπος, χωρὶς νὰ µεταβάλει τὴν θεία φύση ἢ νὰ
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χάσει τὴν δύναµη Του, ἔτσι κι ἐκείνη ποὺ Τὸν γέν�
νησε, καὶ Μητέρα τὴν κάνει καὶ Παρθένο τὴν δια�
τηρεῖ. Ἑρµηνεύει θαῦµα µὲ θαῦµα καὶ συγχρόνως
κρύβει τὸ ἕνα θαῦµα µὲ τὸ ἄλλο. Καὶ τόσο πάλι
κάνει µητέρα τὴν Παρθένο ποὺ Τὸν γέννησε, ὅσο γιὰ
νὰ γίνουν µὲ τὴν κύηση ἄλυτα τὰ δεσµὰ τῆς παρθε�
νίας» (Κεφάλαιον θ΄ τῆς Γ΄ ἑκατοντάδος τῶν γνωστικῶν,

ἐν «Φιλοκαλία τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν», µεταφρασµένη, τ.

β΄, Ἐκδόσεις «Τὸ περιβόλι τῆς Παναγίας», Θεσσαλονίκη

1985 σσ. 148.149).

Σ’ ὅσους ἀπιστοῦν στὸ θαῦµα ἀπαντᾶ ὁ ἅγιος
Γρηγόριος ὁ Θεολόγος (330.389 µ.Χ.): «Καὶ πάντα γί�
νεται, πλὴν τῆς ἁµαρτίας, ἄν θρωπος· κυηθεὶς µὲν ἐκ
τῆς Παρθένου, καὶ ψυχὴν καὶ σάρκα προκαθαρθεί�
σης τῷ Πνεύµατι (ἔδει γὰρ καὶ γέννησιν τιµηθῆναι,
καὶ παρθενίαν προ τιµηθῆναι). Προελθὼν δὲ Θεὸς
µετὰ τῆς προσ λήψεως, ἐκ δύω τῶν ἐναντίων σαρκὸς
καὶ πνεύ µατος, ὧν τὸ µὲν ἐθέωσε τὸ δὲ ἐθεώθη».  

Ἑρµηνεία: «Καὶ γίνεται (ἐννοεῖται ὁ Υἱὸς τοῦ
Θεοῦ) κατὰ πάντα (ἐννοεῖται ἄνθρωπος), ἐκτὸς ἀπὸ
τὴν ἁµαρτία, τέλειος ἄνθρωπος. Ἀφοῦ γεννήθηκε µὲν
ἀπὸ τὴν Παρθένο, τῆς ὁποίας καὶ ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶ �
µα εἶχε καθαρισθεῖ προηγουµένως ἀπὸ τὸ ἅγιο Πνεῦ �
µα (διότι ἔπρεπε µὲν καὶ νὰ τιµηθεῖ ἡ γέννηση, ἀλλὰ
καὶ νὰ προτιµηθεῖ ἡ παρθενία), παρέµεινε Θεὸς µετὰ
τὴν πρόσληψη τῆς ἀνθρώπινης φύσεως. Γενόµενος
ἕνα ἀπὸ τὰ δύο ἀντίθετα, ἀπὸ τὴν σάρκα δηλαδὴ
καὶ τὸ Πνεῦµα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα τὸ µὲν ἕνα ἔκαµε τὸ
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ἄλλο Θεό, ἐνῶ τὸ ἄλλο ἔγινε Θεός» (Λόγος ΛΗ,΄ § ιγ΄

Εἰς τὰ θεοφάνεια εἴτουν τὰ Γενέθλια τοῦ Σωτῆρος, PG

36, 325C).

Ὅπου δὲ Θεὸς εὐδοκεῖ καὶ ἐνεργεῖ, ἐκεῖ ἡ δούλη
φύση στὸν Θεὸ πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἐναντιωθεῖ;
«Τά σύµπαντα δοῦλα σά», λέγει ὁ Ψαλµός (ριη΄ (ριθ΄)

118, 91). 

β. ∆εύτερος νόµος τῆς φύσεως ποὺ καταλύθηκε
καὶ ἔµεινε ἀνενεργὸς εἶναι ὅτι, ὅταν ἐξαιτίας τοῦ θα.
νάτου χωρισθεῖ ἡ ψυχὴ ἀπὸ τὸ σῶµα, τὸ σῶµα ἐντα.
φιάζεται καὶ διαλύεται στὰ «ἐξ ὧν συνετέθη» στοι.
χεῖα. Τοῦτο ὅµως δὲν συνέβη στὸ σῶµα τῆς Θεοτόκου.
Ὁ θάνατος δὲν προξένησε διαφθορὰ καὶ διάλυση τοῦ
ἁγιασθέντος ἀπὸ τὸ ἅγιο Πνεῦµα σώµατος τῆς Παρ.
θένου Μαρίας καὶ Θεοτόκου, ἀλλὰ ζωὴ καὶ ἀφθαρ.
σία, ἐπειδὴ µετὰ τρεῖς ἡµέρες ἀναστήθηκε καὶ ἑνώ.
θηκε πάλι ἡ ἄχραντη ψυχή της µὲ τὸ θεοδόχο σῶµα
της ἀπὸ τὸν τάφο καὶ ἀναλήφθηκε στοὺς οὐρανούς. 

γ. Ἀπὸ τὸν µέγα Βασίλειο, τὸν ἀρχιεπίσκοπο
Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας (†330.378 µ.Χ.), πληρο.
φορούµεθα ὅτι καὶ ἄλλος νόµος τῆς φύσεως καταργή.
θηκε στὴν παρθένο Μαρία. Ποῖος; Ἰδοὺ αὐτός. 

Νόµος τῆς φύσεως εἶναι νὰ διαπλάσσεται καὶ νὰ
ἐξεικονίζεται τὸ βρέφος στὴν µήτρα τῆς γυ ναίκας
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«ὀλί γον κατ’ ὀλίγον» προοδευτικῶς καὶ σιγὰ.σιγά.
Στὴν Παρθένο Μαρία ὅµως νικήθηκε καὶ ὁ νό µος
αὐτός, διότι τὸ θεο_πόστατο βρέφος της εὐθὺς ἐξ
αὐτῆς τῆς συλλήψεως ὅλο ἐξεικονίσθηκε καὶ ὄχι
«ὀλί γον κατ’ ὀλίγον». Τοιουτοτρόπως θεολογεῖ ὁ θε.
οφόρος πατέρας ἑρµηνεύοντας τὸν λόγο, ποὺ ἀνα.
φέρεται στὸ Εὐαγγέλιο, µὲ τὸν ὁποῖο ὁ Ἄγγελος ἐξή.
γησε στὸν Ἰωσὴφ τὸν µνήστορα τὸν τρόπο τῆς συλ.
λήψεως· «τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ Πνεύµατός
ἐστιν Ἁγίου» (Ματθαίου α΄ 20).

«Καὶ ἐντεῦθεν δῆλον, ὡς οὐ κατὰ τὴν κοινὴν φύ �
σιν τῆς σαρκὸς ἡ σύστασις ἐγένετο τῷ Κυρίῳ. Εὐθὺς
γὰρ τέλειον ἦν τῇ σαρκὶ τὸ κυοφορούµενον, οὐ ταῖς
κατὰ µικρὸν διαπλάσεσι µορφωθέν, ὡς δηλοῖ τὰ ρή�
µατα· οὐ γὰρ εἴρηται τὸ κυηθὲν ἀλλὰ “τὸ γεννηθέν”».

Ἑρµηνεία: «Καὶ ἀπὸ αὐτὰ (δηλαδὴ τὰ λόγια
τοῦ ἀγγέλου µὲ τὰ ὁποῖα ἐξήγησε στὸν Ἰωσὴφ τὸν
µνήστορα τί συνέβαινε µὲ τὴν ἐγκυµοσύνη τῆς Παρ�
θένου Μαρίας) γίνεται φανερό, ὅτι ἡ σωµατικὴ διά�
πλαση τοῦ Κυρίου δὲν πραγµατοποιήθηκε κατὰ τὸν
συνήθη τρόπο ποὺ εἶναι κοινὸς γιὰ ὅλους τοὺς ἀν �
θρώπους. Ἀµέσως µὲ τὴν σύλληψη τελειοποιήθηκε
κα τὰ τὴν σάρκα τὸ κυοφορούµενο καὶ δὲν διαµορ�
φώθηκε σταδιακὰ καὶ προοδευτικὰ µὲ “ὀλίγον κατ’
ὀλίγον” διαπλάσεις, ὅπως φανερώνουν τὰ λόγια τοῦ
Ἀγγέλου, ὁ ὁποῖος δὲν εἶπε τὸ κυοφορούµενο ἀλλὰ
τὸ γεννηθέν» (Λόγος εἰς τὴν ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Γέννη�
σιν § 4, PG 31,1465Α).
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Τὸ ἴδιο ὑποστηρίζει καὶ ὁ πρύτανης τῆς θεολο.
γίας ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ ∆αµασκηνός: «Οὐ ταῖς κατὰ
µικρὸν προσθήκαις ἀπαρτιζοµένου τοῦ σχήµατος,
ἀλλ’ ὑφ’ ἓν τελειωθέντος».

Ἑρµηνεία: «Χωρὶς νὰ ὁλοκληρώνεται τὸ σχῆ µα
µὲ µικρὲς καὶ διαδοχικὲς προσθῆκες, ἀλλὰ αὐτὸ τὸ
ἕνα φθάνοντας στὴν ὁλοκλήρωση» («Ἔκδοσις ἀκριβὴς
τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως», βιβλίον γ΄, κεφ. µστ΄, Ἐκ δόσεις

Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 1983, σελ. 212).

δ. Τέταρτος φυσικὸς νόµος ποὺ δὲν ἴσχυσε στὴν
παρθένο Μαρία εἶναι, ὅτι ὅταν τὸ βρέφος βρίσκεται
στὴν κοιλιὰ τῆς µητέρας Tου προξενεῖ βάρος στὴν µη.
τέρα του, ἀλλ’ ὁ ∆εσπότης Χριστὸς βρέφος εὑρισκό.
µενος στὴν κοιλιά της δὲν τῆς προ ξένησε τέτοιο βά .
ρος, γι’ αὐτὸ καὶ ἀκόπως βασταζόταν ἀπ’ αὐτὴν κα .
τὰ τοὺς ἐννέα µῆνες τῆς κυοφορίας Του. 

Ὁ ἅγιος Νικόδηµος ὁ Ἁγιορείτης στὸ Ἑορτο .
δρόµιο ἑρµηνεύοντας τὸ τροπάριο τῆς δ΄ ᾠδῆς τοῦ κα.
νόνος τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισµοῦ τῆς Θεοτόκου «Ὁ
καθήµενος ἐν δόξῃ ἐν νεφέλῃ» λέγει ὅτι: 

«Νεφέλη δὲ κούφη δύναται νὰ νοηθῇ καὶ ἡ
ἀνθρωπίνη σὰρξ ἡ προσληφθεῖσα ὑπὸ τοῦ Κυρίου,
ἥτις ἦτον τόσον ἐλαφρά, ὥστε εἰς ὅλον τὸ ἐννιαµη�
νιαῖον διάστηµα, καθ’ ὃ εὑ ρίσκετο ἐν τῇ κοιλίᾳ τῆς
Παρ θένου Μητρός του, δὲν ἐπροξένησε κανένα βάρος
ἢ κόπον εἰς αὐτήν. Ἐπάνω λοιπὸν εἰς τὴν θεοFπόστα�
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τον αὐτὴν σάρκα καθήµενος ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὡς εἰς
νεφέλην κούφην, ἦλθεν εἰς τὸν κόσµον. Καὶ τί ἔκαµεν;
ἔσωσε µὲ τὴν ἀκήρατον καὶ θείαν αὐτοῦ παλάµην,
ταὐτὸν εἰπεῖν µὲ τὴν θείαν του δύναµιν, ὅλους ἐκεί�
νους ὅπου λέγουσι πρὸς αὐτόν “∆όξα τῇ δυνάµει
σου, Κύριε” (Ἁγίου Νικοδήµου τοῦ Ἁγιορείτου,  «Ἑορ�
τοδρόµιον», ἐν Βενετίᾳ 1836 σ. 225).

ε. Πέµπτος φυσικὸς νόµος ποὺ ἰσχύει εἶναι τῆς
γεννήσεως τοῦ ἀνθρώπου νὰ προηγοῦνται ὠδῖνες,
δηλαδὴ οἱ πόνοι τοῦ τοκετοῦ, κατὰ τὸν προφητικὸ
λόγο τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ πρὸς τὴν προµήτορα Εὔα
«ἐν λύπαις τέξῃ τέκνα» (Γενέσεως γ΄ 16).

Στὴν Παρθένο Μαρία κι αὐτὸς ὁ νόµος δὲν ἴσχυ .
σε. Ὁ προφήτης Ἡσαΐας προανήγγειλε τὴν καλλιτε.
κνία καὶ καλλιγονία τῆς Ἐκκλησίας µὲ δύο γεγονότα,
α) τὴν χωρὶς πόνους γέννηση τέκνου καὶ β) τὴν γέν.
νηση ἄρρενος τέκνου, µὲ τοὺς λόγους «πρὶν ἢ τὴν ὠδί�
νουσαν τεκεῖν, πρὶν ἐλθεῖν τὸν πόνον τῶν ὠδίνων,
ἐξέφυγε καὶ ἔτεκεν ἄρσεν» (Ἡσαΐου ξστ΄ 7).

Ἑρµηνεία: «Ἡ ἐπίτοκος γυναῖκα ἡ ὁποία πρὶν
καταληφθεῖ ἀπὸ τὶς ὠδῖνες τοῦ τοκετοῦ, πρὶν ἔλ θουν οἱ
πόνοι τοῦ τοκετοῦ γεννᾶ καὶ µάλιστα ἄρ ρεν τέκνον».

Οἱ λόγοι τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι πολυσήµαντοι
καὶ ἐφαρµόζονται σὲ πολλὲς περιπτώσεις. Μὲ δεδο.
µένο τὸν θεολογικὸ παραλληλισµὸ Ἐκκλησίας καὶ
Παρ θένου Μαρίας ὁ λόγος τοῦ Προφήτου ἀναφέρε.
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ται ἀλληγορικὰ στὴν Ἐκ .
κλη σία, πραγµατικὰ ὅµως
στὴν Παρθένο Μα ρία. 

Κατ’ αὐτὴ τὴν ἔννοια
καὶ ἡ Παρθένος Μαρία ἀπο.
κρίνεται στὸν Υἱό Της, ποὺ
τῆς λέγει «Μὴ ἐποδύρου
µου, Μῆτερ, καθορῶσα ἐν
τάφῳ, ὃν ἐν γαστρὶ ἄνευ
σπορᾶς συνέλαβες Υἱόν»·
δηλαδή· «Μὴ θρηνεῖς πολὺ
γιὰ µένα, Μητέρα, ποὺ βλέ�
πεις στὸν τάφο Αὐτὸν τὸν
Υἱὸν ποὺ συνέλαβες ἄνευ
σπέρµατος ἀνδρὸς�ἀνθρώ�
που» λέγοντάς Του: «Ἐπὶ τῷ
ξένῳ σου τόκῳ τὰς ὠδῖνας
φυγοῦσα ὑπερφυῶς ἐ µακα�
ρίσθην, Ἄναρχε Υἱέ», δη λα .
δή «Μακαρίσθη κα, ἐ παι �
νέθη κα γιὰ τὴν παράξενη γέννησή σου, Ἄναρχε Υἱέ,
ὅταν θαυµατουργικὰ ἀπέφυγα τὶς ὠδῖ νες τοῦ τοκε�
τοῦ» (Εἱρµὸς καὶ α΄ τροπάριον ἐνά της ᾠδῆς τοῦ κανόνος
τοῦ Ὄρθρου τοῦ Μεγά λου Σαββάτου).

στ. Σὲ ὅλο τὸ µυστήριο τῆς ἐνσάρκου οἰκο νο.
µίας τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ καταλύθηκαν
πολλοὶ φυσικοὶ νόµοι.
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Γι’ αὐτὸ ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος (330.389
µ.Χ.)  εἶπε στὸν λόγο του στὴν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ,
ὅτι κατὰ τὴν ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ «Νό �
µοι φύσεως καταλύονται». ∆ηλαδή: «Oἱ φυσικοὶ
νόµοι καταλύονται» (Λόγος ΛΗ΄ §Β, Εἰς τὰ θεοφάνεια
εἴτουν τὰ Γενέθλια τοῦ Σωτῆρος, PG 36, 313Β).

Ὁ ἅγιος Μάξιµος ὁ θεοφόρος (550.662 µ.Χ.)
πλατύτερα καὶ ἐκτενέστερα ἀναφέρει τοὺς νόµους
αὐτοὺς ποὺ καταργήθηκαν ὡς ἑξῆς: 

«Σκοπήσωµεν πιστῶς τὸ µυστήριον τῆς θείας
ἐνανθρωπήσεως, καὶ µόνον δοξάσωµεν ἀπεριέργως
τὸν τοῦτο γενέσθαι δι’ ἡµᾶς εὐδοκήσαντα. Tίς γὰρ
δυνάµει θαρρῶν λογικῆς ἀποδείξεως, ἐξειπεῖν δύ�
ναται πῶς Θεοῦ Λόγου γίνεται σύλληψις; Πῶς γέ�
νεσις σαρκὸς ἄνευ σπορᾶς; Πῶς γέννησις ἄνευ φθο �
ρᾶς; Πῶς Μήτηρ, ἡ µέτα τόκον διαµείνασα Παρθέ�
νος; Πῶς ὁ ὑπερτελής, καθ’ ἡλικίαν προέκοπτε;…
καὶ ἵνα τὸ πρῶτον καὶ τελευταῖον εἴπω, πῶς ὁ Θεὸς
ἄνθρωπος γίνεται; Καὶ τὸ δὴ πλέον µυστηριωδέ�
στερον, πῶς οὐσιωδῶς ἐν σαρκὶ καθ’ ὑπόστασιν ὁ
Λόγος, ὁ κατ’ οὐσίαν ὑποστατικῶς ὅλος ὑπάρχων
ἐν τῷ Πατρί; Πῶς ὁ αὐτός, καὶ ὅλος ἐστὶ θεὸς κατὰ
φύσιν καὶ ὅλος γέγονε κατὰ φύσιν ἄνθρωπος· µηδὲ
µίαν φύσιν ἠρνηµένος παντάπασι· µήτε τὴν θείαν,
καθ’ ἣν ὑπάρχει Θεός, µήτε τὴν ἡµετέραν, καθ’ ἣν
γέγονεν ἄνθρωπος · ταῦτα πίστις µόνο χωρεῖ τὰ µυ�
στήρια».
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Ἑρµηνεία: «Ἂς παρατηρήσουµε µὲ πίστη τὸ µυ�
στήριο τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως καὶ ἂς δοξάσουµε
µόνο µὲ ἁπλότητα Ἐκεῖνον ποὺ εὐδόκησε νὰ γίνει
αὐτὸ τὸ µυστήριο γιὰ µᾶς. Γιατὶ ποιός µπορεῖ θαρ�
ρώντας σὲ λογικὲς ἀποδείξεις νὰ πεῖ πῶς γίνεται
σύλληψη τοῦ Θεοῦ Λόγου; Πῶς γίνεται σχηµατισµὸς
σάρκας χωρὶς σπορά; Πῶς γίνεται γέννηση χωρὶς
φθορὰ τῆς παρθενίας; Πῶς εἶναι µητέρα ἐκείνη ποὺ
κατὰ τὸν τοκετὸ ἔµεινε παρθένος; Πῶς ὁ ὑπερτέλειος
προόδευε καὶ µεγάλωνε στὸ σῶµα;… Καὶ γιὰ νὰ πῶ
τὸ πρῶτο καὶ τὸ τελευταῖο, πῶς ὁ Θεὸς γίνεται ἄν �
θρωπος; Καὶ τὸ ἀκόµα πιὸ µυστηριῶδες, πῶς γίνε�
ται νὰ ἔχει ὑπόσταση οὐσιω δῶς στὴν σάρκα αὐτὸς
ποὺ κατὰ τὴν οὐσία εἶναι ὑποστατικῶς ὅλος στὸν
πατέ ρα; Πῶς ὁ ἴδιος καὶ ὅλος εἶναι Θεὸς κατὰ φύση
καὶ ὅλος ἔγινε κατὰ φύση ἄνθρωπος, χωρὶς ν’ ἀπαρ�
νηθεῖ καθόλου καµία φύση, οὔτε τὴν θεία κατὰ τὴν
ὁποία εἶναι Θεός, οὔτε τὴν δική µας κατὰ τὴν ὁποία
ἔγινε ἄνθρωπος; Μόνο ἡ πίστη χωρεῖ αὐτὰ τὰ µυ�
στήρια». (Κεφάλαιον ιγ΄ τῆς Γ΄ ἑκατοντάδος τῶν γνω.

στικῶν, ἐν «Φιλοκαλία τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν», µεταφρα.

σµένη, τ. β΄, Ἐκδόσεις «Τὸ περιβόλι τῆς Παναγίας», Θεσ.

σαλονίκη 1985, σ. 150). 

Σ’ ὅσους ἀµφιβάλλουν γιὰ τὰ γεγονότα αὐτὰ καὶ
ἀποροῦν πῶς συνέβησαν, ἡ Ἁγία Γραφὴ ἀπαντᾶ· «οὐκ
ἀδυνατήσει παρὰ τῷ Θεῷ πᾶν ρῆµα» (Λουκᾶ α΄ 37). 
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Ἑρµηνεία: «Γιὰ τὸν Θεὸ τίποτα δὲν εἶναι ἀκα�
τόρθωτο».

Γι’ αὐτὸ οἱ πιστοὶ µὲ κάθε ἀφορµὴ ποὺ τοὺς δί.
δεται ἀπὸ τὶς ἑορτὲς τῆς Ἐκκλησίας µας, γιὰ νὰ δο.
ξάσουν τὸν Παντοδύναµο Κύριο, ποὺ µὲ σοφία καὶ
δύναµη, δικαιοσύνη καὶ ἀγαθότητα ἐνήργησε τὰ
πάντα γιὰ τὴν σωτηρία µας, ἀναφωνοῦν: 

«Ἐµνήσθην τῶν ἔργων Κυρίου, ὅτι µνησθήσο�
µαι ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῶν θαυµασίων σου καὶ µελετήσω
ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου καὶ ἐν τοῖς ἐπιτηδεύµασί σου
ἀδολεσχήσω. Ὁ Θεός, ἐν τῷ ἁγίῳ ἡ ὁδός σου· Τίς
Θεὸς µέγας ὡς ὁ Θεὸς ἡµῶν; Σὺ εἶ ὁ Θεὸς ὁ ποιῶν
θαυµάσια» (Ψαλµὸς οστ΄ (οζ΄) 76΄ 12.15).

Ἑρµηνεία: «Ἀναπολῶ τ’ ἀξιοθαύµαστά σου ἔρ �
γα, Κύριε, ἀναθυµᾶµαι ἀπὸ παλιὰ τὰ θαύµατά σου.
Στοχάζοµαι ὅλα τὰ ἔργα σου καὶ µελετῶ τ’ ἀνδρα�
γαθήµατά σου. Θεέ, ἅγια εἶναι ἡ κάθε σου ἐνέργεια·
ποιός Θεὸς εἶναι µέγας σὰν τὸν Θεό µας; Ἐσὺ εἶσαι
ὁ Θεὸς ποὺ κάνεις θαύµατα». 
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Σὲ τὴν µεσιτεύσασαν τὴν σωτηρίαν
τοῦ γένους ἡµῶν, ἀνυµνοῦµεν Θεοτόκε
Παρθένε · ἐν τῇ σαρκὶ γὰρ τῇ ἐκ σοῦ προσ�
ληφθείσῃ, ὁ Υἱός σου καὶ Θεὸς ἡµῶν, τὸ
διὰ Σταυροῦ καταδεξάµενος πάθος, ἐλυ�
τρώσατο ἡµᾶς ἐκ φθορᾶς ὡς φιλάνθρωπος
(Ἀναστάσιµον Θεοτοκίον τοῦ γ΄ ἤχου).

Ἐπὶ σοὶ χαίρει, Κεχαριτωµένη, πᾶσα
ἡ κτίσις, ἀγγέλων τὸ σύστηµα καὶ ἀνθρώ�
πων τὸ γένος, ἡγιασµένε ναὲ καὶ παρά�
δεισε λογικέ, παρθενικὸν καύχηµα, ἐξ ἧς
Θεὸς ἐσαρκώθη καὶ παιδίον γέγονεν ὁ
πρὸ αἰώνων ὑπάρχων Θεὸς ἡµῶν · τὴν γὰρ
σὴν µήτραν θρόνον ἐποίησε καὶ τὴν σὴν
γαστέρα πλατυτέραν οὐρανῶν ἀπειργά�
σατο. Ἐπὶ σοὶ χαίρει, Κεχαριτωµένη, πᾶσα
ἡ κτίσις · δόξα σοι.

Θεοτόκε Παρθένε, χαῖρε, κεχαριτω�
µένη Μαρία· ὁ Κύριος µετὰ σοῦ· εὐλογη�
µένη σὺ ἐν γυναιξί, καὶ εὐλογηµένος ὁ
καρπὸς τῆς κοιλίας σου, ὃτι σωτῆρα ἔτε�
κες τῶν ψυχῶν ἡµῶν.
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