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«Ο ΛΟΓΟΣ ΣΑΡΞ ΕΓΕΝΕΤΟ» 
 

       Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ὡς κίνητρο, γιά τή Σωτηρία τοῦ 
Ἀνθρώπου 

 
 

Πρωτ/ρου Ἰωάννου Ἀγγελιδακη 

 

 
Α. Ἡ πτώση-ἀστοχία τοῦ ἀνθρώπου 
 
Ἡ πορεία μας πρός τή σωτηρία ὑπῆρξε ἀνέκαθεν εἴτε πορεία 

συγκλίσεως πρός τό θέλημα τοῦ Δημιουργοῦ μας εἴτε πορεία 
ἀποκλίσεως ἀπό αὐτό, λόγω ὑπερισχύσεως τοῦ δικοῦ μας θελήμα-
τος. Ἡ ταλάντευσή μας αὐτή μεταξύ τοῦ θείου καί τοῦ ἰδίου θελή-
ματος σφράγισε καί ἐξακολουθεῖ νά σφραγίζει – συχνά μέ τρόπο 
τραγικό- τήν πορεία μας πρός τόν φυσικό μας προορισμό, πού δέν 
εἶναι ἄλλος ἀπό τό νά ἐπιτύχουμε τή σωτηρία μας, νά γίνουμε δη-
λαδή κατά Χάριν κοινωνοί τοῦ Θεοῦ. 

Τό γεγονός ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἡ «εἰκόνα τοῦ Θεοῦ» σημαί-
νει ὅτι ἡ ἀνθρώπινη φύση δημιουργήθηκε «ἄμαχος, εἰρηνική, 
ἀστασίαστος, πρός τόν Θεόν καί αὐτήν δι’ ἀγάπης ἐσφιγμένη». Ἡ 
φύση τοῦ ἀνθρώπου ἦταν καθαρή καί ἁγνή. Δέν ὑπῆρχε σ’ αὐτήν 
τό στοιχεῖο τῆς ὅποιας ἁμαρτίας. Ὅλες οἱ ζωτικές δυνάμεις τῆς 
ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου, ἡ σκέψη, ἡ βούληση καί ἡ ἐπιθυμία ἦταν 
στραμμένες στόν Θεό.  

Πρίν ἀπό τήν πτώση ὑπῆρχε ἑνότητα μεταξύ Θεοῦ, 
ἀνθρώπου καί ὅλης τῆς κτίσεως. Ὁ ἄνθρωπος ἔχαιρε τή ζωή του 
κοντά στόν Θεό. Ἦταν ἀμέριμνος, ἀπολαμβάνοντας τήν καθαρή 
σχέση του μέ τόν Δημιουργό του. Διῆγε ζωή ἥσυχη καί εἰρηνική. 
Αὐτή τήν εἰρήνη, ὡς ἐλεύθερη ἀποδοχή τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ 
ἀπολάμβανε ζώντας σέ κοινωνία μαζί Του. Μετά τήν πτώση, ὅμως, 
διασπάστηκε ἡ κτίση καί ὁ ἄνθρωπος ἀπό τόν Θεό. 

Ὁ ὁρατός, φυσικός κόσμος δημιουργήθηκε ἀπό τόν Θεό ὡς 
βασίλειο τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ ἄνθρωπος ὑπῆρχε ἀνάμεσα στόν Θεό 
καί τόν κόσμο, βασιλεύς ἐπί τῆς γῆς, βασιλευόμενος ἄνωθεν. Δέχ-
θηκε ἀπό τόν Θεό τόν κόσμο ὡς εὐλογία καί τόν ξαναπροσέφερε 
στόν Θεό ὡς εὐχαριστία. Αὐτή ἡ εἰρηνική συνύπαρξη καί κοινωνία 
τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό καί τόν κόσμο διαταράχθηκε μέ τήν 
πτώση τοῦ πρώτου καί τήν ἠθελημένη ἀπομάκρυνσή του ἀπό τόν 
Θεό. Ἡ πτώση τοῦ ἀνθρώπου σηματοδότησε τήν ἀπουσία τῆς θείας 
Χάρης καί τήν ἀμαύρωση τῆς θείας εἰκόνας πού αὐτός μέσα του 
ἔφερε. 
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Παρά τήν λαμπρότητα καί τήν χαρισματική κατάσταση τῶν 
πρωτοπλάστων, ἡ φύση τους ὑπῆρξε τρεπτή. Μποροῦσε νά μείνει 
χαρισματική ἀλλά καί μποροῦσε νά ἀπωλέσει αὐτή τήν χαρισμα-
τικότητα. Ἡ τρεπτότητα τῆς ἀνθρώπινης φύσεως προϋποθέτει δύο 
θεμελιώδη δεδομένα. 

 Πρῶτον, ἡ «πνοή ζωῆς», ἡ ψυχή, πού ὁ Θεός ἐμφύσησε στόν 
ἄνθρωπο, δέν ἀποτελεῖ καθ’ αὐτό φύση τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ ἡ θεία φύ-
ση εἷναι ἄκτιστη καί ἄτρεπτη. Πρόκειται μόνο γιά χάρισμα, θεία 
Χάρη. 

 Δεύτερον, ὁ ἄνθρωπος δημιουργήθηκε «αὐτοπροαίρετος», 
εἶχε δηλαδή τή δυνατότητα ἐπιλογῆς τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ. Ὁ 
Θεός τοῦ ἐμπιστεύθηκε τά ἡνία τοῦ ἑαυτοῦ του, τῶν διαθέσεών του 
καί εἶχε τήν δυνατότητα νά αὐτοδιατεθεῖ. 1*   

Ὄντας τρεπτός καί αὐτοπροαίρετος ὁ ἄνθρωπος παρασύρθη-
κε ἀπό τόν διάβολο καί παραδόθηκε στήν ἁμαρτία καί τίς ἡδονές. 
Μέ τήν ἁμαρτία-ἀστοχία του ὁ ἄνθρωπος ὑποτάχθηκε στήν κτίση, 
τή φθορά καί τόν θάνατο. Ἔχασε τήν ἐλευθερία, ἔγινε δοῦλος καί 
ἐχθρός τοῦ Θεοῦ, καί τοῦ ἑαυτοῦ του, καί ἡ γῆ, πού δημιουργήθηκε 
ἀπό τόν Θεό «καλή λίαν», γίνεται πρόσκαιρος καί φθαρτή. «Ἡ 
ἁμαρτία ἔσβησε τήν πνοή τῆς ζωῆς καί ὁ ἄνθρωπος ἔμεινε γῆ πάσ-
χουσα». 

Ὁ ἄρχοντας τοῦ κόσμου, ὁ ἄνθρωπος, ἔγινε δοῦλος τοῦ κόσ-
μου. Σύμφωνα καί μέ τήν διδασκαλία τοῦ ἁγίου Μαξίμου, ἡ 
ἁμαρτία δέν εἶναι μιά ἁπλή παράβαση ἑνός νόμου, ἀλλά ἡ 
ἀνώμαλη κίνηση τῶν φυσικῶν δυνάμεων τῆς ψυχῆς. Δηλαδή, ἀντί 
ὁ ἄνθρωπος νά κινεῖται ἀδιάλειπτα πρός τόν Θεό, πού εἶναι ἡ πηγή 
τῆς ζωῆς καί τῆς θεώσεως, κινεῖται πρός τά αἰσθητά, πρός τήν ὕλη 
καί τόν κόσμο. Ἔτσι ἡ ἁμαρτία εἶναι στέρηση τοῦ ἀγαθοῦ καί ἡ «ἐκ 
τοῦ κατά φύσιν εἰς τό παρά φύσιν ἑκουσίως παραδρομή». 

 Κατά τήν πατερική παράδοση, ὁ Θεός δέν ἔπλασε τόν 
ἄνθρωπο οὔτε θνητό οὔτε ἀθάνατο, ἀλλά μέ τήν δυνατότητα νά 
γίνει θνητός ἤ ἀθάνατος.  

Κατά τόν Ἰωάννη τόν Δαμασκηνό «ὁ Ἀδάμ δέν ἔπρεπε νά 
ἁπλώσει τό χέρι του στόν ἀπαγορευμένο δένδρο, νά κόψει καί νά 
φάγει τούς καρπούς του. Μόνο μέ τόν τρόπο αὐτό τοῦ παρεχόταν ἡ 
δυνατότητα νά διαστείλει τή δική του θέληση ἀπό τοῦ Δημιουργοῦ 
του, νά δείξει ὑπευθυνότητα καί ἐλεύθερη προσαρμογή τῆς βούλη-
σής του στή βούληση τοῦ Δημιουργοῦ καί νά γνωρίσει ἠθικά τή 
φύση του».2*  

Ἄς δοῦμε ὅμως ἀναλυτικότερα αὐτήν τήν «ἀνώμαλη κίνηση», 
πτώση καί διάσπαση τοῦ ἀνθρώπου:  

 α. Διασπάστηκε ὁ ἄνθρωπος ἀπό τόν Θεό και  στερήθηκε τή 
θεία Χάρη Του. Ἀφοῦ ὁ Θεός εἶναι τό φῶς καί ἡ ζωή τῶν 
ἀνθρώπων, καταλαβαίνουμε ὅτι μέ τήν ἀπομάκρυνσή του ὁ 
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ἄνθρωπος ἐγκλωβίστηκε στό σκοτάδι καί στό θάνατο, φόρεσε τούς 
«δερματίνους χιτῶνας» τῆς φθορᾶς καί τῆς θνητότητας, καί 
ἀγνόησε τόν Θεό λατρεύοντας τά εἴδωλα. 

β. Διασπάστηκαν καί οἱ ἄνθρωποι μεταξύ τους. Ὁ Ἀδάμ βλέ-
ποντας τήν Εὔα ἀμέσως μετά τήν δημιουργία της χάρηκε καί εἶπε 
«τοῦτό ἐστιν ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων μου καί σάρξ ἐκ τῆς σαρκός 
μου» (Γεν. β΄,23). Μετά ὅμως ἀπό τήν ἁμαρτία εἶπε: «ἡ γυνή, ἣν 
ἔδωκας μετ᾿ ἐμοῦ, αὕτη μοι ἔδωκεν ἀπό τοῦ ξύλου καί ἔφαγον» 
(Γεν. γ΄, 12). Ἀπό «ὀστοῦν...» ἔγινε ἀμέσως ἡ γυναίκα πού τοῦ 
ἔδωσε ὁ Θεός. 

γ. Διασπάστηκε ὁ ἄνθρωπος ἐσωτερικά. Πρίν ἀπό τήν ἁμαρτία 
ὅλες οἱ δυνάμεις τῆς ψυχῆς ἦταν ἑνωμένες, ἀφοῦ κέντρο τους ἦταν 
ὁ Θεός. Ἡ εἰρηνική συνύπαρξη τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό καί τόν 
κόσμο διαταράχθηκε. Ὁ ἄνθρωπος ἔπαυσε πιά νά εἶναι βασιλεύς 
τοῦ κόσμου καί ἱερεύς τοῦ Θεοῦ καί ὑποτάχθηκε στή φθορά καί τόν 
θάνατο. Ἡ ἁμαρτία ἔφερε μέσα στόν ἄνθρωπο καί στόν κόσμο τή 
σύγχυση καί τήν ταραχή. Ἄλλα σκέπτεται ὁ νοῦς, ἄλλα ἐπιθυμεῖ ἡ 
καρδιά καί ἄλλα πράττει ἡ βούληση τοῦ ἀνθρώπου.  

«Στήν προπτωτική κατάσταση ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου ἦταν 
καθαρός καί εἶχε κοινωνία μέ τόν Θεό καί τούς Ἀγγέλους. Τό σῶμα 
ἦταν ὑποταγμένο στήν ψυχή καί ἐτρέφετο ἀπό αὐτήν. Μετά τήν 
πτώση ἀποδιοργανώθηκε τελείως ὁ ἄνθρωπος.  Ἀφοῦ ἔχασε τό 
πραγματικό του κέντρο, τήν πραγματική κοινωνία μέ τόν Θεό, 
ἀποδιοργανώθηκε καί ἐσωτερικά.  

Ἡ ψυχή, ἀφοῦ ἔχασε τή χάρη, θέλει νά τραφεῖ ἀπομυζώντας 
τό σῶμα, καί ἔτσι γεννιοῦνται τά ψυχικά πάθη. Τό σῶμα μήν μπο-
ρώντας νά τραφεῖ ἀπό τήν ψυχή, αἰχμαλωτίζεται ἀπό τήν ὕλη καί 
ζητᾶ ἀπό ἐκεῖ νά ἱκανοποιηθεῖ, μέ ἀποτέλεσμα νά γεννιοῦνται τά 
σωματικά πάθη.Ἔχουμε πλήρη ἐσωτερική ἀποδιοργάνωση».3*  

Αἰτία τῆς ἁμαρτίας ἦταν ὁ ἄνθρωπος, αἰτία τῆς σωτηρίας 
ἔγινε ὁ Θεός. Ὁ ἄνθρωπος ἁμάρτησε γιατί ἔτσι ὁ ἴδιος τό θέλησε. 
Τό θέλησε ἐλεύθερα, ἄν καί στήν πτώση του συνήργησε καί ὁ διά-
βολος, παρασύροντάς τον δολίως στήν ἀποστασία. Μέ τήν ἁμαρτία 
ὁ ἄνθρωπος ἔγινε ἐχθρός τοῦ Θεοῦ καί τοῦ ἑαυτοῦ του. Τέλος, ὅλη 
η κτίση διασπάστηκε ἀπό τόν Θεό, εἷναι πλέον ὑποταγμένη  καί 
δούλη τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου ἐξαιτίας τῆς ἁμαρτίας-
ἀστοχίας τοῦ ἀνθρώπου. 

δ. Διασπάστηκε, ἐπίσης, ὁ σύνδεσμος μεταξύ τοῦ ἀνθρώπου καί 
τῆς κτίσεως. Ἐξαιτίας τῆς παρακοῆς μας πρός τόν Θεό καί τῆς 
προγονικῆς ἁμαρτίας μας ντυθήκαμε τούς δερμάτινους χιτῶνες, 
δηλαδή τό ἀρρωστημένο καί θνητό καί πονεμένο αὐτό σῶμα. Ἀντί 
τοῦ Παραδείσου μετακομίσαμε στόν πρόσκαιρο καί φθαρτό αὐτόν 
κόσμο καί καταδικασθήκαμε νά ζοῦμε ζωή γεμάτη παθήματα καί 
συμφορές.  
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Ὁ ἄνθρωπος πρίν ἀπό τήν πτώση ἦταν βασιλιάς ὅλης τῆς 
κτίσεως. Μετά τήν πτώση, ἔχασε τόν θρόνο του καί ἡ κτίση 
ἀρνεῖται νά ὑποταχθεῖ. Ὅλη ἡ κτίση πού πλάσθηκε ἐκ τοῦ μηδενός 
(ἀπό τό τίποτα) ἀπό τόν Θεό, σάν εἶδε τόν Ἀδάμ νά ἔχει βγεῖ ἀπό 
τόν παράδεισο, δέν ἤθελε πιά νά ὑποταχθεῖ στόν παραβάτη.  

Ὁ ἥλιος δέν ἤθελε νά λάμψει, ἡ σελήνη δέν ἀνεχόταν νά 
φέγγει, τά ἄστρα προτιμοῦσαν νά μή φανοῦν στά μάτια του, οἱ πη-
γές δέν εἶχαν σκοπό νά ἀναβλύζουν. Τά ποτάμια δέν ἤθελαν νά 
κυλοῦν, ὁ ἀέρας μελετοῦσε ἀπό μέσα του νά συσταλεῖ καί νά μή 
δώσει ἀναπνοή στόν ἀντάρτη.  

Τά θηρία κι ὅλα τά ζῶα τῆς γῆς, σάν τόν εἶδαν γυμνό ἀπό τήν 
προηγούμενη δόξα του, τόν περιφρόνησαν καί σκληρύνθηκαν ὅλα 
ἀμέσως ἐναντίον του. Ὁ οὐρανός μέ τό δίκιο του ἔκανε νά κουνηθεῖ 
γιά νά πέσει ἐπάνω του καί ἡ γῆ δέν ἀνεχόταν νά τόν κουβαλάει 
στίς πλάτες της. 

Μπροστά σ’ αὐτήν τήν ἀληθινή κοσμική καταστροφή 
ἐπεμβαίνει ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ. «Τά συγκρατεῖ ὅλα μέ τή δι-
κιά Του δύναμη καί εὐσπλαχνία καί ἀγαθότητα. Ἀνακόπτει τήν 
ὁρμή ὅλων τῶν κτισμάτων κι ἀμέσως ὑποτάσσει πάλι τά πάντα 
σ’αὐτόν – στόν πεσόντα ἄνθρωπο – οὕτως ὥστε ἡ κτίση νά γίνει 
βέβαια ἀρχικά φθαρτή γιά χάρη τοῦ φθαρτοῦ καί νά ὑπηρετεῖ ὡς 
δούλη τόν ἄνθρωπο γιά τόν ὁποῖο πλάσθηκε. Ὅμως μετά, ὅταν 
πάλι ἐκεῖνος ἀνακαινισθεῖ καί γίνει πνευματικός, ἄφθαρτος καί 
ἀθάνατος, τότε καί αὐτή νά ἐλευθερωθεῖ ἀπό τή δουλεία καί τή 
φθορά, καί νά ἀνακαινισθεῖ μαζί του, καί νά γίνει ὁλόκληρη 
ἄφθαρτη καί πνευματική» 4*  

Στήν πρός Ρωμαίους ἐπιστολή του ὁ ἀπόστολος Παῦλος 
ἀναφέρει χαρακτηριστικά: «Δι’ ἑνός ἀνθρώπου ἡ ἁμαρτία εἰς τόν 
κόσμον εἰσῆλθε καί διά τῆς ἁμαρτίας ὁ θάνατος. Καί οὕτως εἰς 
πάντας ἀνθρώπους ὁ θάνατος διῆλθεν… ἀλλ’ ἐβασίλευσεν ὁ θά-
νατος ἀπό Ἀδάμ μέχρι τοῦ Μωϋσέως..»(Ρωμ. ε΄ 12-14).(= Ὁπως 
ἐξαιτίας ἑνός ἀνθρώπου μπῆκε ἡ ἁμαρτία στόν κόσμο καί διά τῆς 
ἁμαρτίας ὁ θάνατος, ἔτσι μεταδόθηκε ὁ θάνατος καί σέ ὅλους τούς 
ἀνθρώπους… καί ἔτσι βασίλευσε ὁ θάνατος ἀπό τοῦ Ἀδάμ μέχρι 
τοῦ Μωϋσέως). 

 Στήν Παλαιά Διαθήκη ἀναφέρεται ὅτι: «ὁ Θεός θάνατον οὐκ 
ἐποίησεν, οὐδέ τέρπεται ἐπ’ ἀπωλείᾳ ζώντων. Ἔκτισε γάρ εἰς τό 
εἶναι τά πάντα, καί σωτήριοι αἱ γενέσεις τοῦ κόσμου, καί οὐκ ἔστιν 
ἐν αὐταῖς φάρμακον ὀλέθρου οὔτε ᾅδου βασίλειον ἐπί τῆς γῆς … 
δικαιοσύνη γάρ θάνατός ἐστιν» (Σοφ. Σολ. α΄ 13-25).  

Στά χωρία αὐτά φαίνεται ὅτι ὁ θάνατος εἶναι παρέμβλητος, 
εἶναι παράσιτο τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, ἀποτέλεσμα καί καρπός 
τῆς ἁμαρτίας τοῦ Ἀδάμ· «ἤ δ’ ἄν ἡμέρᾳ φάγητε ἀπ’ αὐτοῦ θανάτῳ 
ἀποθανεῖσθε» (Γεν. β΄ 17).  
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Μέ τόν ὅρο «θάνατος» ἐννοεῖται πρῶτα ὁ πνευματικός θάνα-
τος, πού εἶναι ὁ ἀποχωρισμός καί ἡ ἀπομάκρυνση τοῦ ἀνθρώπου 
ἀπό τόν Θεό, ὁ Ὁποῖος εἶναι ἡ πραγματική ζωή, καί στή συνέχεια ὁ 
σωματικός, πού εἶναι ὁ χωρισμός τῆς ψυχῆς ἀπό τό σῶμα στόν κα-
τάλληλο καιρό.  

Ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής θά σημειώσει ὅτι, «ὅταν 
ὁμιλοῦμε γιά τόν θάνατο, ἐννοοῦμε κυρίως τόν χωρισμό ἀπό τόν 
Θεό»  5* Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός ὑπογραμμίζει ὅτι «ἡ γένε-
ση ὅλων τῶν ἀνθρώπων προέρχεται ἀπό τόν Θεό, ἡ δέ φθορά ὅμως 
καί ἡ συνέπειά της, πού εἶναι ὁ θάνατος, προῆλθε ἀπό τήν δική μας 
κακία».  6*     

Ἡ διήγηση τῆς πτώσης τοῦ ἀνθρώπου στήν  Ἁγία Γραφή τε-
λειώνει μέ τήν ἀποπομπή του ἀπό τόν παράδεισο τῆς τρυφῆς, τόν 
ἀποκλεισμό του δηλαδή ἀπό τό «ξύλον τῆς ζωῆς», καί τή δυνατό-
τητα τῆς ἀθανασίας του. Ἀλλά ἀκολουθεῖ ἡ ἀποκαλυπτική εἰκόνα 
τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, τῆς ἀγάπης πού κατορθώνει νά ἀναιρέσει 
τόν τελεσίδικο χαρακτήρα τῆς πτώσης, νά περιορίσει τό κακό πού 
προκλήθηκε, νά σχετικοποιήσει τό ἀνεπανόρθωτο∙ εἶναι ἡ εἰκόνα 
τῶν «δερματίνων χιτώνων», πού ἔχει ἰδιαίτερα προσελκύσει τήν 
προσοχή τῶν χριστιανῶν ἑρμηνευτῶν: «Καί ἐποίησεν Κύριος ὁ Θε-
ός τῷ Ἀδάμ καί τῇ γυναικί αὐτοῦ χιτῶνας δερματίνους καί 
ἐνέδυσεν αὐτούς» (Γεν. γ΄ 21). 

Μετά τήν ἁμαρτία τοῦ Ἀδάμ, ὁ Θεός μέ τήν μεγάλη Του 
ἀγάπη καί εὐσπλαχνία ἐνέδυσε τόν ἄνθρωπο μέ «δερμάτινους 
χιτῶνες». Στήν διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων βλέπουμε ὅτι αὐτοί 
οἱ «δερμάτινοι χιτῶνες» εἶναι ἡ φθορά καί ἡ θνητότητα πού 
εἰσῆλθαν στό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου μέ τήν ἁμαρτία. 

Κατά τόν Μέγα Βασίλειο ὁ Θεός ἐπέτρεψε τόν θάνατο γιά νά 
μή μείνει ὁ ἄνθρωπος αἰωνίως ζωντανός νεκρός. Μιλώντας μας 
συνοπτικά γιά τόν τρόπο πού ὁ Θεός προετοιμάζει τήν 
ἀνθρωπότητα νά δεχθεῖ τόν Λυτρωτή Χριστό γράφει: «Ὁ ἄνθρωπος 
νικήθηκε ἀπό τόν φθόνο τοῦ διαβόλου, διότι ὁ διάβολος πού εἶναι 
φθονερός καί μισεῖ τό καλό δέν ἀνεχόταν νά γίνουμε ἐμεῖς οἱ 
ἄνθρωποι ἄξιοι τῶν οὐρανίων πραγμάτων, ἐνῶ ὁ ἴδιος ἐξαιτίας τῆς 
ὑπερηφάνειάς του ἔπεσε. Καί γι’ αὐτό ὁ ψεύτης ἐξαπατᾶ τόν δυσ-
τυχισμένο ἄνθρωπο μέ δόλωμα τήν ἐλπίδα τῆς θεώσεως (πρβλ. 
Γεν. γ΄ 5), καί ἀφοῦ τόν ἀνέβασε στό ὕψος τῆς δικῆς του 
ὑπερηφάνειας, τόν γκρεμίζει στό παρόμοιο βάραθρο τῆς πτώσως 
μέ τό δικό του.  

Ἐπειδή λοιπόν ἐξαιτίας αὐτῆς τῆς ἐπιθέσεως τοῦ ἀρχεκάκου 
δαίμονος ἐξαπατήθηκε ὁ ἄνθρωπος καί δέν φύλαξε τήν ἐντολή τοῦ 
Δημιουργοῦ, γυμνώθηκε ἀπό τή Χάρη Του καί ἔβγαλε ἀπό πάνω 
του σάν ροῦχο τό θάρρος νά μιλᾶ μέ τόν Θεό, σκέπασε τή γύμνια 
του μέ τή σκληρότητα τῆς ἄθλιας ζωῆς-διότι αὐτό σημαίνουν τά 
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φύλλα τῆς συκιᾶς (Γεν. γ΄ 7) - καί τύλιξε τόν ἑαυτό του μέ τή νέκ-
ρωση, δηλαδή μέ τή θνητότητα καί τήν ὑλοφροσύνη τῆς σάρκας 
(Γεν. γ΄ 21) - διότι αὐτό εἶναι τό νά ντυθεῖ μέ δέρματα- καί σύμφωνα 
μέ τή δίκαιη κρίση τοῦ Θεοῦ ἐξορίσθηκε ἀπό τόν Παράδεισο (Γεν. 
γ΄ 24)».7*   

 
Β. Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ- (ὡς κίνητρο γιά τήν Ἐνανθρώπηση τοῦ 

Θεοῦ Λόγου)- καί ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου 
 
Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο δέν ἐπιβάλλεται, ἀλλά 

πρέπει ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος ἐλεύθερα νά τήν ἀποδεχθεῖ. Αὐτό εἶναι 
τό νόημα ἐκείνης τῆς ἀρχέγονης δοκιμασίας τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν 
καρπό τοῦ δένδρου τῆς γνώσης τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ: «Ἀπό τό 
δένδρο ὅμως τῆς γνώσης τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ νά μή φᾶς, γιατί 
τήν ἴδια μέρα πού θά φᾶς ἀπ’ αὐτό, ἐξάπαντος θά πεθάνεις» (Γεν. 
β΄ 17). Ἐκεῖ ἀνάμεσα στή δοκιμασία καί στήν ἐπιλογή παρεμβαίνει 
ὁ διάβολος· «καί εἶπεν ὁ ὄφις τῇ γυναικί... διανοιχθήσονται ὑμῶν οἱ 
ὀφθαλμοί καί ἔσεσθε ὡς θεοί..» (Γεν. γ΄ 4). (= Τότε τό φίδι εἶπε στή 
γυναίκα∙ θά ἀνοιχτοῦν τά μάτια σας καί θά γίνετε σάν θεοί»). Με-
τατρέποντας ἔτσι ὁ διάβολος τή δοκιμασία σέ πειρασμό ὁδήγησε 
τελικά τόν ἄνθρωπο στήν ἁμαρτία καί τόν θάνατο. 

Καί ἔτσι ἔμεινε μόνο ἡ ἐπέμβαση τοῦ Θεοῦ καί ἡ Χάρη Του 
γιά νά ὁδηγηθεῖ ἡ δοκιμασία σέ μιά νικηφόρα ἔκβαση. Ὁ ἐρχομός 
τοῦ «ἀπογόνου» τῆς γυναίκας, ὁ Χριστός, καί οἱ δικές Του δοκιμα-
σίες θά δείξουν στόν ἄνθρωπο τόν δρόμο τῆς ὑπέρβασης. Ὁ Θεός 
δημιούργησε τόν ἄνθρωπο κύριο τῶν διαθέσεών του καί 
αὐτοπροαίρετο, ἀλλά δέν τόν ἐγκατέλειψε ὅταν αὐτός 
ἀπομακρύνθηκε ἀπό κοντά του καί ὡς τρεπτός ἔχασε τήν θεία Χά-
ρη, τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.  

Ὁ ἅγ. Κύριλλος Ἀλεξανδρείας ἐπιμένει στό γεγονός ὅτι, ἀφοῦ 
ἐμεῖς ἐκπέσαμε, ὁ Θεός ἐπενόησε γιά χάρη μας τήν δράση τοῦ δευ-
τέρου Ἀδάμ, πού ἔχει ἄτρεπτη θεία φύση. Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ γίνεται 
ἄνθρωπος ὄχι γιά νά δημιουργήσει νέα ἀνθρώπινη φύση, ἀλλά γιά 
νά δώσει ὅ,τι δέν «διέσωσεν» ὁ πρῶτος Ἀδάμ, τήν «χάριν». Καί αὐτό 
δέν γίνεται θεωρητικά καί μηχανικά, ἀλλά μέ τήν Ἐνανθρώπηση 
τοῦ Θεοῦ Λόγου.  

Ὁ ἅγ. Κύριλλος ἐξηγεῖ περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλον θεολόγο 
τῆς ἐποχῆς του ὅτι ἡ ἀποκατάσταση τοῦ ἀνθρώπου στό «ἀπ’ ἀρχῆς 
κάλλος» προϋποθέτει τήν δράση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τό προπ-
τωτικό μάλιστα «κάλλος» ταυτιζόταν μέ τήν κοινωνία τοῦ 
ἀνθρώπου μέ τόν Θεό. Ἡ ἐπαναπόκτηση τῆς κοινωνίας αὐτῆς, ἡ 
ἐπανεπικοινωνία τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό δέν μπορεῖ νά 
ἐπιτευχθεῖ παρά μόνο μέ τό ἅγιο Πνεῦμα πού τήν πραγματώνει ὡς 
«ἕνωσιν πρός Θεόν» τοῦ ἀνθρώπου.8* 
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 Τή σωτηρία τοῦ ἁμαρτωλοῦ ἀνθρώπου θέλησε ὁ ἴδιος ὁ Θεός 
στό πρόσωπο τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου Του. Καί ἀφοῦ τό ἁμαρτωλό 
πλάσμα Του δέν μποροῦσε ν’ ἀνέβει στόν Θεό, κατέβηκε ὁ Θεός 
ἀπό τόν οὐρανό γιά νά σώσει τόν πλανηθέντα ἄνθρωπο. 

Στήν «Εὐχή τῆς ἀναφορᾶς», τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Μεγ. 
Βασιλείου, διαβάζουμε: «…Οὐ γάρ ἀπεστράφης τό πλάσμα σου εἰς 
τέλος, ὅ ἐποίησας, ἀγαθέ, οὐδέ ἐπελάθου ἔργων χειρῶν σου, ἀλλ’ 
ἐπεσκέψω πολυτρόπως, διά σπλάγχνα ἐλέους σου. Προφήτας 
ἐξαπέστειλας, ἐποίησας δυνάμεις διά τῶν ἁγίων σου, τῶν καθ’ 
ἑκάστην γενεάν εὐαρεστησάντων σοι... Ὅτε δέ ἦλθε τό πλήρωμα 
τῶν καιρῶν, ἐλάλησας ἡμῖν ἐν αὐτῷ τῷ Υἱῷ σου… ἐπί τῆς γῆς 
ὤφθη, καί τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη, καί ἐκ Παρθένου ἁγίας 
σαρκωθείς, ἐκένωσεν ἑαυτόν, μορφήν δούλου λαβών, σύμμορφος 
γενόμενος τῷ σώματι τῆς ταπεινώσεως ἡμῶν, ἵνα συμμόρφους 
ποιήσῃ τῆς εἰκόνος τῆς δόξης αὐτοῦ.  

Ἐπειδή γάρ δι’ ἑνός ἀνθρώπου ἡ ἁμαρτία εἰσῆλθεν εἰς τόν 
κόσμον,  καί διά τῆς ἁμαρτίας ὁ θάνατος, ηὐδόκησεν ὁ μονογενής 
σου Υἱός, ὁ ὤν ἐν τοῖς κόλποις σοῦ τοῦ Θεοῦ καί Πατρός, γενόμενος 
ἐκ γυναικός, τῆς ἁγίας Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας, γενό-
μενος ὑπό νόμον, κατακρῖναι τήν ἁμαρτίαν ἐν τῇ σαρκί αὐτοῦ, ἵνα 
οἱ ἐν τῷ Ἀδάμ ἀποθνήσκοντες, ζωοποιηθῶσιν ἐν αὐτῷ τῷ Χριστῷ 
σου, καί ἐμπολιτευσάμενος τῷ κόσμῳ τούτῳ, δούς προστάγματα 
σωτηρίας...». 9*   

Πῶς θά γινόταν ὅμως αὐτό; Θά γινόταν ἐρήμην τοῦ 
ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος ἔπεσε στήν ἁμαρτία; Πῶς θά ἐμφανιζόταν στή 
γῆ ὁ ἄσαρκος Θεός; Ἡ ἄπειρη σοφία τοῦ Θεοῦ βρῆκε τόν τρόπο κά-
λυψης τοῦ κενοῦ αὐτοῦ. «Ἔδωσε τό μονογενή Του Υἱό στό νεκρω-
μένο κόσμο γιά νά ἔρθει ξανά ἡ ζωή. Ὄχι γιατί δέν μποροῦσε νά 
μᾶς λυτρώσει μέ ἄλλο τρόπο, ἀλλά γιά νά μᾶς δείξει τήν ἀγάπη 
Του, πού ξεπερνᾶ κάθε τι. Καί μᾶς τράβηξε κοντά Του μέ τόν θά-
νατο τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ. Καί ἄν εἶχε κάτι τιμιώτερο ἀπό τόν Υἱό 
Του, αὐτό θά ἔδινε γιά μᾶς, γιά νά εὑρεθεῖ τό ἀνθρώπινο γένος 
κοντά Του»10*  

Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἔγκειται στό ὅτι «συνεζωοποίησε τῷ 
Χριστῶ… καί συνήγειρεν ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» 
ἡμᾶς ὄντας «νεκρούς τοῖς παραπτώμασιν» (Ἐφεσ. β΄ 5-6). Ἐνῶ 
ἤμασταν νεκροί, ὁ Θεός μέ τήν πολλή Του ἀγάπη μᾶς ἔδωσε ζωή. 
Δέν ἦλθε μόνο γιά νά μᾶς διδάξει μερικές ἀλήθειες, νά ἁπαλύνει 
τόν πόνο, νά θεραπεύσει τίς σωματικές μας ἀσθένειες, ἀλλά ἦλθε 
κυρίως γιά νά ζωοποιήσει ἐμᾶς τούς πεθαμένους πνευματικά 
ἀνθρώπους. Αὐτή ἡ ζωοποίηση εἶναι ἡ μακαρία θέωση, ἡ ὁποία, 
ὅπως ἑρμηνεύεται ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Παράδοση δέν ἐξαντλεῖται 
στή λέξη σωτηρία, γιατί ὁ ὅρος σωτηρία δείχνει κυρίως λύτρωση 
ἀπό τή δουλεία τοῦ θανάτου, τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ διαβόλου, ἐνῶ ἡ 
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θέωση δείχνει τήν ὁδό καί τό τέρμα της, πού εἶναι ἡ ἕνωση τοῦ 
ἀνθρώπου μέ τόν Θεό.  

Ὁ ἅγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἑρμηνεύοντας τόν λόγο τοῦ 
Χριστοῦ «οὕτως ἠγάπησεν ὁ Θεός τόν κόσμον...», γράφει: «Ὅρα 
πόσον θαύματος γέμει ἡ λέξις... Εἰπέ οὖν ἡμῖν, ὧ μακάριε Ἰωάννη - 
συνεχίζει ἀπευθυνόμενος πρός τόν εὐαγγελιστή Ἰωάννη - οὕτω, 
πῶς; Εἰπέ τό μέτρον, εἰπέ τό μέγεθος, δίδαξον ἡμᾶς τήν 
ὑπερβολήν… Ὁ γάρ ἀθάνατος, ὁ ἄναρχος, ἡ μεγαλωσύνη ἡ 
ἀπέραντος, τούς ἀπό γῆς καί σποδοῦ, τούς μυρίων γέμοντας 
ἁμαρτημάτων, τούς ἀγνώμονας, τούτους ἠγάπησε» (Μigne PG 53, 
241). «Ἐν τούτῳ ἐστίν ἡ ἀγάπη, οὐχ ὅτι ἡμεῖς ἠγαπήσαμεν τόν Θε-
όν, ἀλλ’ ὅτι αὐτός ἠγάπησεν ἡμᾶς καί ἀπέστειλε τόν Υἱόν αὐτοῦ 
ἱλασμόν περί τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν» (Α΄ Ἰωάν. δ΄ 9-10).  

Προσέλαβε λοιπόν στήν θεότητά του τή φύση τοῦ ἀνθρώπου, 
ὥστε καί οἱ δύο μαζί, Θεός καί ἄνθρωπος, νά δώσουν τή μάχη κατά 
τῆς ἁμαρτίας καί νά λυτρώσουν τό ἀνθρώπινο γένος ἀπό τή φθορά 
καί τόν θάνατο. 

 Ὁ Θεός δέν ἔσωσε τόν ἄνθρωπο ἀφ’ ὑψηλοῦ, ἀλλά ἦλθε ὁ 
ἴδιος στά πράγματα, Ἔζησε μέσα του τήν ἀνθρώπινη ζωή (χωρίς νά 
ἁμαρτήσει, διότι δέν εἶχε πάθη) καί μέ τό ἔργο, τό σταυρικό πάθος 
καί τήν Ἀνάστασή του λύτρωσε πραγματικά τόν ἄνθρωπο. Ὁ 
ἄνθρωπος ἐπιστρέφει στόν Θεό καί ἑνώνεται μαζί του. Ἐνδύεται τό 
φῶς καί ἀποκτᾶ τήν ὄντως Ζωή. Ἀποβάλλει τό ἔνδυμα τῆς φθορᾶς 
καί τῆς θνητότητας, καί ἐνδύεται τό ἔνδυμα τῆς ἀφθαρσίας καί τῆς 
ἀθανασίας. 

Ὁ Χριστός μέ τήν ἐνανθρώπησή Του προσέλαβε τήν πρό τῆς 
παραβάσεως καθαρά καί ἀμόλυντη ἀνθρώπινη φύση (δηλ. τήν 
ἀναμαρτησία), ἀλλά καί τό μετά τήν παράβαση φθαρτό καί παθη-
τό τῆς ἀνθρώπινης φύσεως, ἀφού ἔγινε «ὑπέρ ἡμῶν κατάρα» (Γαλ. 
γ΄ 13). «Ἐκεῖνο τό ὁποῖο ὁ ἄνθρωπος ὀφειλε νά ἐπιτύχει 
ἀνυψούμενος πρός τόν Θεό, τό πραγματοποιεῖ ὁ Θεός κατερχόμε-
νος πρός τόν ἄνθρωπο» 11*  

Ὁ ἅγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος συμπληρώνει: «Ἐπειδή ἡ 
ἀνθρωπότητα δέν μποροῦσε νά ἀνεβεῖ, κατέβηκε αὐτός κάτω… Γι’ 
αὐτό κατέβηκε, γι’ αὐτό ἔλαβε σάρκα, γιά νά μιλήσω μαζί του» 
(Migne PG 52, 405). Καί ὁ Μέγας Βασίλειος ἀναφέρει: «Ἄλλη διόρ-
θωση τά ἀνθρώπινα πράγματα δέν ἐπιδέχονταν, παρά μόνο τό νά 
ἔλθει στούς ἀνθρώπους ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ» (Migne PG 30, 461). 

Ὁ ἅγ. Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς σέ ὁμιλία του ἀναφέρει τόν βαθύ 
θεολογικό σκοπό τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ. Μεταξύ τῶν ἄλλων 
λέγει ὅτι ἔγινε ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος «ἵνα δείξη εἰς ποῖον ὕψος 
ἡμᾶς ἀνάξῃ… ἵνα δείξῃ ἀγαθήν τήν ἡμῶν φύσιν κτισθεῖσαν» γιά 
νά μᾶς κάνει υἱούς τοῦ Θεοῦ καί νά ἔχουμε τήν δυνατότητα νά 
ἀποκτήσουμε τήν ἀθανασία, δηλαδή τήν αἰώνια ζωή ἐν Χριστῷ. 12* 
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«Τό μυστήριο τῆς σωτηρίας (τοῦ ἀνθρώπου) ἔχει δύο ὄψεις. Ἡ 
μία εἶναι ἡ σάρκωση τοῦ Δευτέρου προσώπου τῆς Ἁγίας Τριάδος 
καί ἡ ἄλλη εἶναι ἡ θέωση τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἔλαβε 
τήν ἀνθρώπινη φύση καί ἔγινε ἄνθρωπος.  Ἡ ἐνέργεια αὐτή τοῦ 
Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ λέγεται θεία Ἐνανθρώπηση. Στήν οὐσία της ἡ θεία 
Ἐνανθρώπηση δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά ἡ κίνηση τῆς θείας 
εὐσπλαχνίας πρός τόν ἄνθρωπο πού ἁμάρτησε. Τό νά λάβει ὁ Υἱός 
τοῦ Θεοῦ τήν ἀνθρώπινη φύση, εἶχε σκοπό νά ἀποκαταστήσει καί 
τελειοποιήσει αὐτή τήν ἀνθρώπινη φύση 13*  

Ἡ Ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ κίνηση τῆς οὐσίας 
τοῦ Θεοῦ πρός ἕνωση μέ τόν ἄνθρωπο, ὅπως μᾶς λέει ὁ 
εὐαγγελιστής Ἰωάννης: «Ὅ ἑωράκαμεν καί ἀκηκόαμεν, 
ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν, ἵνα καί ὑμεῖς κοινωνίαν ἔχητε μεθ’ ἡμῶν καί 
ἡ κοινωνία δέ ἡ ἡμετέρα μετά τοῦ Πατρός καί μετά τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Α΄ Ἰωάν. α΄ 3). (= Σᾶς ἀναγγέλλουμε ἐκεῖνο πού 
ἔχουμε δεῖ και ἀκούσει, γιά νά ἔχετε στενό σύνδεσμο καί σεῖς μαζί 
μας. Ὁ στενός σύνδεσμός μας εἶναι μέ τόν Πατέρα καί μέ τόν Υἱό 
Του, τόν Ἰησοῦ Χριστό).  

Ἡ Ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἐνέργεια τῆς θείας Χάρης, 
μέ τήν ὁποία ὁ Θεός φέρνει τόν ἄνθρωπο σέ συμφιλίωση μέ τόν 
Ἴδιο. Ὅμως τήν ἐνέργεια αὐτή δέν μποροῦμε νά τήν ἀντιληφθοῦμε 
σέ ὅλη της τήν ἔκταση, οὔτε μᾶς ἐπιτρέπεται νά ἐπιθυμοῦμε νά 
ἀναλύσουμε τίς βουλές τοῦ Θεοῦ, γιατί ἡ ἐνανθρώπηση ἀποτελεῖ 
τό «μέγα τῆς εὐσεβείας μυστήριον» ὅπως λέει ὁ θεῖος Παῦλος: «Καί 
ὁμολογουμένως μέγα ἐστί τό τῆς εὐσεβείας μυστήριον, Θεός 
ἐφανερώθη ἐν σαρκί, ἐδικαιώθη ἐν Πνεύματι, ὤφθη ἀγγέλοις, 
ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν, ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ, ἀνελήφθη ἐν δόξῃ» (Α΄ 
Τιμ. γ΄ 16). (= Καί πραγματικά εἶναι μεγάλο τό μυστήριο πού σεβό-
μεθα. Θεός φανερώθηκε σαρκωμένος, πιστοποιήθηκε διά τοῦ Πνε-
ύματος, ἐμφανίστηκε στούς ἀγγέλους, κηρύχθηκε στά ἔθνη, ἔγινε 
πιστευτός στόν κόσμο, ἀναλήφθηκε μέ δόξα). 

Κατά τήν Ἐνανθρώπηση ἑνώθηκε ἡ θεία καί ἡ ἀνθρώπινη 
φύση. Ὁ Χριστός λαμβάνοντας τήν ἀνθρώπινη φύση ἔγινε σέ ὅλα 
ὅμοιος μέ ἐμᾶς ἐκτός ἀπό τήν ἁμαρτία. Διότι ἡ ἁμαρτία δέν εἶναι 
φυσικό γνώρισμα οὔτε τήν φύτεψε μέσα μας ὁ Δημιουργός, ἀλλά 
τήν ἀποκτήσαμε θεληματικά μέ τήν ἐπίδραση τοῦ διαβόλου στήν 
προαίρεσή μας, χωρίς νά κυριαρχεῖ σ’ ἐμᾶς μέ τή βία.  

Ἡ θεία φύση τοῦ Κυρίου μέ τήν ἐνανθρώπηση δέν ἔπαθε καμία 
ἀλλαγή, ἐνῶ ἀντίθετα ἡ ἀνθρώπινη φύση, λόγω τῆς ἑνώσεως μέ τή 
θεία «ἐτελειώθη».  Ἡ ἕνωση αὐτή εἶναι παντοτινή ἕνωση, δηλαδή ἡ 
ἀνθρώπινη φύση μένει  αἰώνια ἑνωμένη μέ τή θεία φύση καί ὁ 
Χριστός, ὅπως ἀναστήθηκε καί ἀναλήφθηκε στούς οὐρανούς μέ τή 
σάρκα του, ἔτσι θά ἔλθει καί πάλι μέ σάρκα νά κρίνει ζωντανούς 
καί νεκρούς. Τό «ξένον καί παράδοξον μυστήριον» τῆς 



10 

 

ἐνανθρωπήσεως πρέπει νά τό πλησιάσουμε μέ ταπείνωση καί μέ 
καθαρότητα σαρκός καί πνεύματος. Γιατί εἶναι κυρίως μυστήριο 
εὐσεβείας, ἀληθινῆς θεογνωσίας καί ὀρθῆς βιοτῆς, εἶναι Εὐαγγέλιο, 
σοφίας ἄνωθεν κατερχομένης καί θείας ἀποκαλύψεως ἔργο. Ἔργο 
τῆς θείας Χάριτος, ὡς θεοφιλές φρόνημα, ὡς φιλάνθρωπο αἴσθημα, 
ὡς καθαρότητα καρδίας, ὡς σωτήριος φόβος γιά τήν ἐπιτέλεση τῆς 
ἁγιωσύνης. 

Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ θά παραμένει πάντοτε γιά τόν ἄνθρωπο 
ἕνα μυστήριο «ξένον καί παράδοξον». Γιατί ὁ Χριστός, κι ἄν ἀκόμη 
γεννηθεῖ πνευματικά μέσα μας, δέν φανερώνεται παρά «ὅσον 
χωρεῖν ἐπίσταται τόν δεχόμενον». Ὅσο καί νά προσπαθήσει ὁ 
ἄνθρωπος μέ τή λογική του νά ἐξιχνιάσει τό μυστήριο τῆς θείας 
Ἐνανθρωπήσεως, εἶναι ἀδύνατον νά τό κατορθώσει. Ἐκεῖνο πού 
πρέπει νά κάνει κανείς εἶναι νά δοξάσει «ἀπεριέργως» τόν 
«εὐδοκήσαντα τοῦτο γενέσθαι δι’ ἡμᾶς».  

Ἡ ταπείνωση μπροστά στό μυστήριο τῆς Γεννήσεως τοῦ 
Χριστοῦ ἀνυψώνει τόν ἄνθρωπο στό ἐπίπεδο τῆς αὐθεντικῆς του 
ὑπάρξεως, ὅπου δέχεται ὡς δωρεά ἕνα ἀνεξάρτητο ἀπό τίς κοσμι-
κές συνθῆκες καί τή φυσική συνάφεια γεγονός, πού τόν ἀφορᾶ 
ἄμεσα, ὅπως ἀκριβῶς δέχεται ὡς δωρεά τό μυστήριο τοῦ φωτός, 
τοῦ ἀέρα, τῆς ἴδιας τῆς ζωῆς γενικά, καί ζεῖ μέσα σ’ αὐτό ἀκέραιος 
καί ὑγιής.  

 Ὅταν ὁ ἄνθρωπος δέχεται μέ ταπείνωση τήν ἀνείκαστη δω-
ρεά τῆς ζωῆς καί ζεῖ μέσα στόν πλοῦτο της, τότε τό ἐλάχιστο πού 
ἐπιβάλλεται νά προσφέρει εἶναι ἡ εὐγνωμοσύνη καί ἡ εὐχαριστία 
του, ἀντί νά πολυπραγμονεῖ, ζητώντας νά ὑποτάξει στή λογική 
ἀντίληψη κάτι τό ὁποῖο ἀπό τή φύση του τήν ξεπερνάει ἄπειρα.  Γι’ 
αὐτό ἡ πατερική γλώσσα σέβεται τό μυστήριο καί ἀπαιτεῖ τή δοξο-
λογία του. «Οὐ φέρει τό μυστήριον ἔρευναν, πίστει μόνῃ τοῦτο 
πάντες δοξάζομεν» (ὑμνολογία τῶν Χριστουγέννων).  

Σ’ αὐτή τή γλώσσα τῆς ταπεινῆς δοξολογίας καί τῆς ἔνσοφης 
σιωπῆς ἀνακαλύπτουμε τό πλήρωμα τῆς ἀνθρώπινης ὑπάρξεως.  
Μέσα στήν ἠχηρή σιωπή βιώνεται ἀνέκφραστα καί ἀναπλαστικά 
τό μυστήριο. «Χριστοῦ γέννησις ἡ μέν οἰκεία καί πρώτη καί ἰδίᾳ 
αὐτῆς τῆς θεότητος σιωπῇ τιμάσθῳ, μᾶλλον δέ καί ταῖς ἐννοίαις 
ἡμῶν ζητεῖν ἐκεῖνα μηδέ πολυπραγμονεῖν ἐπιτάξωμεν»14*   

Κάθε προσπάθεια λογικῆς ἐξήγησης καί περιέργειας εἶναι 
βιασμός τῆς ζωῆς,  ἐξαναγκασμός τῆς ἄρρητης θείας συγκαταβά-
σεως, ἄρνηση τῆς δωρεᾶς.    

   «Μάγοι προσκυνοῦσι καί χριστιανοί συζητοῦσι, πῶς ἐν σαρ-
κί Θεός καί ποταπῇ σαρκί. Καί εἰ τέλειος ἄνθρωπος ἤ ἀτελῶς ὁ 
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προσληφθείς. Σιγησάσθω τά περιττά ἐν ἐκκλησίᾳ Θεοῦ. Δοξαζέσ-
θω τά πεπιστευμένα, μή περιεργαζέσθω τά σιωπώμενα» (Ὅπ. πρ.).  

Αὐτή ὅμως ἡ σιγή ἀφορᾶ τά περιττά, ὄχι τήν ἀλήθεια. Γιατί ἡ 
ἀλήθεια ἀναβλύζει ἀκατάσχετα ἀπό τήν πηγή της καί πλημμυρίζει 
τόν κόσμο, μεταμορφώνει καί καινοποιεῖ· εἶναι αὐτή ἡ κραυγαλέα 
πραγματικότητα, ὅτι δηλαδή «ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί 
ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν καί ἐθεασάμεθα τήν δόξαν αὐτοῦ» (Ἰωάν. α΄ 
14). Ἡ ταπείνωση μπροστά στό θαῦμα τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ 
Χριστοῦ δέν εἶναι ἀποδοχή καί ὁμολογία ἄγνοιας πού ὀφείλεται 
στήν ἀδυναμία τῆς λογικῆς μας, ἀλλά εἶναι σύνδρομο τῆς σωστῆς 
λειτουργίας τοῦ ἀνθρώπου, φανέρωση τῆς καθολικῆς του ὑγείας.  

 
Ὡστόσο ὁ Θεός, Ὁ Θεός πού μᾶς ἔδωσε τήν ὕπαρξη καί μᾶς 

χάρισε τήν καλή ὕπαρξη - τό «κατ’ εἰκόνα καί τό καθ’ ὁμοίωσιν»-, 
δέν ἔμεινε ἀδιάφορος, γιατί εἶναι σπλαχνικός καί ὅλος ἀγάπη. 
Ἀφοῦ προηγουμένως μέ πολλούς τρόπους μᾶς καθοδήγησε σάν 
παιδιά, μᾶς κάλεσε νά ἐπιστρέψουμε. Μέσα ἀπό τίς διηγήσεις καί 
τά γεγονότα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης φαίνεται ξεκάθαρα πώς ὁ Θε-
ός κάλεσε τούς ἀνθρώπους νά ἐπιστρέψουν σ’ Αὐτόν προετοιμά-
ζοντάς τους γιά τό μεγάλο γεγονός τοῦ ἐρχομοῦ τοῦ Χριστοῦ.  

Τά πάντα στήν Παλαιά Διαθήκη, τά γεγονότα της, τά πρό-
σωπά της καί ἡ λατρεία της ὁδηγοῦν πρός τόν Σωτήρα Χριστό. Ὁ 
Θεός, ὅπως προετοίμασε τόν Ἰουδαϊκό κόσμο μέ τίς προφητεῖες, 
τόν Νόμο καί τή λατρεία του, ἔτσι μέ ἕνα θαυμάσιο καί σοφό τρόπο 
προετοίμασε καί τόν Ἐθνικό κόσμο γιά τόν ἐρχομό καί τήν 
ἀποδοχή τοῦ Σωτήρα Χριστοῦ. Γιατί ὁ Θεός εἶναι Θεός ὅλων τῶν 
ἀνθρώπων. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος διερωτᾶται: «Ἤ Ἰουδαίων ὁ Θεός 
μόνον; οὐχί δέ καί ἐθνῶν; ναί καί ἐθνῶν, ἐπεί περ εἷς ὁ Θεός» (Ρωμ. 
γ΄ 29). (= Νομίζετε ὅτι ὁ Θεός εἶναι Θεός μόνο τῶν Ἰουδαίων; Δέν 
εἶναι και τῶν ἐθνικῶν; Ναι εἶναι καί τῶν ἐθνικῶν, ἀφοῦ εἶναι ἕνας 
ὁ Θεός). 

Ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης μᾶς βεβαιώνει πώς ὁ Χριστός δέν 
κάνει ἐξαιρέσεις ἔναντι τῶν ἀνθρώπων ἀλλά τούς φωτίζει ὅλους: 
«Ἦν τό φῶς τό ἀληθινόν, ὅ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον 
εἰς τόν κόσμον» (Ἰωάν. α΄ 9). (=Ὁ Χριστός εἶναι τό ἀληθινό φῶς τό 
ὁποῖο φωτίζει κάθε ἄνθρωπο πού ἔρχεται στόν κόσμο). 

Οἱ ἀπόστολοι Βαρνάβας καί Παῦλος μιλώντας στούς κατοί-
κους τῶν Λύστρων γιά τόν ἀληθινό Θεό, ἀναφέρουν πώς: «Ὁ Θεός 
ἐν ταῑς παρῳχημέναις γενεαῖς εἴασε πάντα τά ἔθνη πορεύεσθαι 
ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν, καίτοι γε οὐκ ἀμάρτυρον ἑαυτόν ἀφῆκεν 
ἀγαθοποιῶν, οὐρανόθεν ὑμῖν ὑετούς διδούς καί καιρούς καρποφό-
ρους, ἐμπιπλῶν τροφῆς καί εὐφροσύνης τάς καρδίας ὑμῶν» (Πράξ. 
ιδ΄ 16-17). (=Στίς προηγούμενες γενιές ὁ Θεός ἄφησε ὅλα τά ἔθνη 
νά ἀκολουθοῦν τόν δικό τους δρόμο, ἄν καί δέν ἄφησε τόν ἑαυτό 
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του χωρίς μαρτυρία, διότι σᾶς εὐεργετοῦσε μέ τό νά στέλνει βροχή 
ἀπό τόν οὐρανό καί ἐποχές καρποφόρες, μέ τό νά γεμίζει μέ τρό-
φιμα καί χαρά τήν καρδιά σας).  

Ἡ παγκόσμια προσδοκία γιά τόν ἐρχομό τοῦ Θεανθρώπου 
προβάλλει ὡς ἀναγκαία καί λογική συνέπεια τῆς ἀδυναμίας τοῦ 
ἀνθρώπου νά γνωρίσει τόν ἕνα Θεό του, τόν ἀναζητούμενο διά μέ-
σου τῶν αἰώνων, νά ἑνωθεῖ μαζί Του, δηλαδή νά λυτρωθεῖ.  

Γράφει σχετικά ὁ ἀείμνηστος Καθηγητής Λεωνίδας Φιλιππί-
δης: «Ὅθεν, ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος ἐξ ἰδίων δυνάμεων δέν ἠδυνήθη νά 
ἀνυψωθῇ μέχρι πλήρους γνώσεως τοῦ Θεοῦ του, τοῦ Ἑνός καί μό-
νου ὄντος καί Ἀληθινοῦ, μία μόνον φυσική, λογική καί ἀναγκαία 
λύσις ὑπελείπετο πρός ἀληθῆ θεογνωσίαν καί ἀληθῆ λύτρωσιν, 
πρός ἀποκάλυψιν ἀληθῆ αὐτοῦ τοῦ Θεοῦ εἰς τούς ἀνθρώπους καί 
πρός ἕνωσιν Θεοῦ καί ἀνθρώπου: ἡ κάθοδος πρός τούς ἀνθρώπους 
αὐτοῦ τούτου τοῦ ἀναζητούμενου Ἑνός, τοῦ Θεοῦ.  

Αὕτη, λοιπόν, τοῦ Θεοῦ ἡ ἐνανθρώπησις, ἦτο ἡ μόνη 
ἐναπομένουσα λογική καί ἀναγκαία λύσις τοῦ ἀνθρωπίνου δρά-
ματος. “ Ἐπειδή αὐτή (ἡ ἀνθρωπότης) οὐκ ἠδύνατο ἀναβῆναι ἄνω, 
Αὐτός κατέβη κάτω”, λέγει ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. “Διά τοῦτο 
κατέβη, διά τοῦτο σάρκα ἀνέλαβεν, ἵνα κἀγώ αὐτῶ διαλεχθῶ”. 
Ὅθεν λίαν χαρακτηριστικῶς λέγει ὁ  Μ. Βασίλειος: “ ἅλλην τά 
ἀνθρώπινα διόρθωσιν οὐκ ἐπιδέχεται εἰμή διά μόνης τῆς τοῦ Θεοῦ.  

 Μέ πατρική στοργή καί ἀγάπη πρός τό πλάσμα Του, δέν μᾶς 
ἐγκατέλειψε στήν τραγωδία τῆς πτώσεώς μας. Συγκαταβαίνοντας 
πρός τήν ἀδυναμία μας, ὅταν ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου, ὁ Θεός 
μᾶς προσέφερε δῶρο μεγαλύτερο καί ἀπό αὐτό τῆς Δημιουργίας. 
Μᾶς προσέφερε τό δῶρο τῆς «Υἱοθεσίας». Ἔστειλε στόν κόσμο μας, 
τόν μπολιασμένο ἀπό τήν τραγωδία τῆς ἁμαρτίας μας, τόν Υἱό Του 
τόν Μονογενή. Ἔδωσε τό μονογενή Του Υἱό στό νεκρωμένο κόσμο 
γιά νά ἔρθει ξανά ἡ ζωή. Ὄχι γιατί δέν μποροῦσε νά μᾶς λυτρώσει 
μέ ἄλλο τρόπο ἀλλά γιά νά μᾶς δείξει τήν ἀγάπη Του, πού ξεπερνᾶ 
κάθε τι, καί νά μᾶς φωτίσει τόν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς στήν πατρι-
κή ἀγκάλη, γιά νά μᾶς ἐπανασυνδέσει στήν κοινωνία μέ τόν Θεό, 
γιά νά γίνουμε παιδιά τοῦ Θεοῦ. 

Ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἔγινε καί εἶναι παντοτινά ὁ Σωτήρας μας, ὁ 
Λυτρωτής τοῦ κόσμου. Ὁ Ἴδιος ὑπῆρξε ἡ προσδοκία τῶν Ἐθνῶν, ἡ 
ἀπαντοχή τῶν ἀνθρώπων. Τό ὅραμα τῶν Πατριαρχῶν καί τό κή-
ρυγμα τῶν Προφητῶν. Ὁ ἀναμενόμενος Μεσσίας. Ἦλθε γιά νά 
μᾶς ἐλευθερώσει ἀπό τήν κυριαρχία τοῦ διαβόλου καί τά δεσμά τῆς 
ἁμαρτίας. Νά θεραπεύσει τήν ἄρρωστη φύση μας ἀπό τήν δυσοσ-
μία τοῦ θανάτου καί ἔτσι νά μπορέσουμε νά ζήσουμε μιά καινού-
ρια ζωή· τή δική Του ἀθάνατη ζωή. 

Ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ αἰώνιος Λυτρωτής μας·  ὅλων τῶν 
ἀνθρώπων, ὅλων τῶν αἰώνων, ὅλων τῶν ἐποχῶν. Ἦλθε στόν κόσ-
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μο ἀπό ἀνέκφραστη ἀγάπη καί ἐνανθρώπησε «κενώσας ἑαυτόν 
..… καί μορφήν δούλου λαβών»(Φιλιπ. β΄4), «δι’ ἡμᾶς τούς 
ἀνθρώπους καί διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν» (Σύμβολο τῆς Πίστε-
ως). Ὁ ἄνθρωπος ἐπιστρέφει στόν Θεό, ἑνώνεται μαζί Του, 
ἐνδύεται τό φῶς καί ἀποκτᾶ τή Ζωή. 

Ἡ Γέννηση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ «διέτεμε», ἔκοψε τήν ἀνθρώπινη 
Ἱστορία στά δύο· τήν πρό καί τήν μετά τήν Γέννησή Του ἐποχή. Ὁ 
χωρισμός αὐτός δέν διαιρεῖ την ἱστορία, παρά μόνο γιά νά τή φέρει 
σέ ἑνότητα, γιά νά τῆς δώσει νόημα, διότι μέ τόν ἐρχομό Του ὁ 
Χριστός ἀνατέλλει τό ἀληθινό φῶς τό ὁποῖο φωτίζει τόν δρόμο τῆς 
Ἱστορίας. 

 Ἡ Ἱστορία εἶναι ἕνα μεγάλο ὄχημα τῆς πραγματικότητας αὐτοῦ 
τοῦ κόσμου. Περιλαμβάνει ὅλους τούς ἀνθρώπους, χωρίς καμία 
ἐξαίρεση, καί μάλιστα τόν καθένα ἀπό τόν ἐρχομό του στόν κόσμο 
μέχρι πού τόν ἀποβιβάζει στό δικό του τέρμα.  

Ἡ Ἱστορία δέν εἶναι ἕνας κύκλος, πού ἐπάνω στήν περιφέρειά 
του ἐπαναλαμβάνονται τά γεγονότα της, ἀλλά εἶναι μιά εὐθεία 
γραμμή, ἡ ὁποία ἔχει ἀρχή καί τέλος καί ἑπομένως ἕνα σκοπό.  

Ἡ Ἁγία Γραφή τοποθετεῖ στήν ἀρχή τῆς Ἱστορίας τό Α καί στό 
τέλος της τό Ω. Ἀπό τή ἄποψη αὐτή ὁ Χριστός καλύπτει ὁλόκληρη 
τήν Ἱστορία, διότι Αὐτός εἶναι τό Α καί τό Ω, ἡ ἀρχή καί τό τέλος 
τῶν πάντων, σύμφωνα μέ τή δική Του διακήρυξη: «Ἐγώ τό Α καί τό 
Ω, ὁ πρῶτος καί ὁ ἔσχατος, ἡ ἀρχή καί τό τέλος» (Ἀποκαλ. κβ΄ 13, α΄ 
8, καί Ἰωάν. α΄ 1). 

Πολύ χαρακτηριστικά πάνω σ’ αὐτό τό θέμα σημειώνει ὁ Π. Εὐ-
δοκίμωφ: «Ἡ Ἱστορία μολονότι δέν εἶναι καθορισμένη, δέν παύει 
ὡστόσο νά ὁρίζεται ἀπό στοιχεῖα μή ἱστορικά. Πραγματικά, ἡ 
Ἱστορία δέν εἶναι αὐτόνομη, ἔχει τήν ‘Εδεμική προϊστορία της καί 
θά ἔχει στή Βασιλεία τήν μεθιστορία της. Ἡ πρώτη περνώντας ἀπό 
τήν Ἱστορία, τελειώνει στή δεύτερη. Οἱ μεθιστορικές αὐτές δυνάμεις 
ζοῦν μέσα στήν Ἱστορία, δροῦν καί διέπουν τό ἔργο της» 15*  

Ὁ ἁγ. Κλήμης ὁ Ἀλεξανδρέας λέει: «Ὁ Χριστός εἶναι καί τά δύο, 
καί τό θεμέλιο καί ἡ οἰκοδομή πάνω σ’ αὐτό, εἶναι ἡ ἀρχή καί τό τέ-
λος»16* 

Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ σηματοδότησε παράλληλα καί τήν 
δική μας στάση καί προοπτική στό θέμα τῆς σωτηρίας μας. Ἀπό 
τήν δική μας πλέον ἐπιλογή, μέ ἤ χωρίς τόν Ἰησοῦ, ἡ ζωή μας 
μπορεῖ νά ἐκπληρώσει τόν ἀρχικό σκοπό τῆς Δημιουργίας, αὐτῆς 
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τῆς κοινωνίας μέ τόν Θεό, ἤ τῆς πλήρης ἀποξένωσης καί ἀστοχίας 
πού ὁδηγεῖ στήν καταστροφή καί τόν αἰώνιο θάνατο. 

 
Γ. Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος ἡ «προσδοκία τῶν ἐθνῶν» 
 
 «Γένους βροτείου τήν ἀνάπλασιν πάλαι. 
   Ἄδων Προφήτης Ἀββακούμ προμηνύει, 

         Ἰδεῖν ἀφράστως ἀξιωθείς τόν τύπον, 
         Νέον βρέφος γάρ ἐξ ὄρους τῆς Παρθένου 
         Ἐξῆλθε λαῶν εἰς ἀνάπλασιν Λόγος»  
           (εἱρμός, ἰαμβ. καν. τῆς δ΄ ὠδῆς). 
 Ψάλλοντας ὁ προφήτης Ἀββακούμ στήν παλαιά ἐκείνη ἐποχή 

προμηνύει τήν ἀνάπλαση τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ἀφοῦ μέ ἄρρητο 
τρόπο ἀξιώθηκε νά δεῖ προφητικά τόν τύπον (αὐτῆς τῆς 
ἀναπλάσεως). Βγῆκε δηλαδή ὁ Λόγος Χριστός ὡς νέο βρέφος ἀπό 
τό ὄρος, πού εἶναι ἡ Παρθένος, μέ σκοπό τήν ἀνάπλαση τῶν 
ἀνθρώπων. 

  Ὁ προφήτης Ἀββακούμ ἀξιώθηκε ἀπό τον Θεό νά προῒδει μέ τά 
μάτια τῆς ψυχῆς του τόν τύπο τοῦ Μυστηρίου γιά τήν ἀνάπλαση 
τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Ὁ τύπος ἦταν τό ὄρος τό δασύ καί κατάσ-
κιο ἀπό τό ὁποῖο βγῆκε Ἐκεῖνος, ὁ Χριστός. 

 Πράγματι βουνό δασύ καί κατάσκιο ἀπό ἀρετές καί χάριτες τοῦ 
Θεοῦ ἦταν ἡ Παρθένος Μαρία. Αὐτός δέ πού βγῆκε ἀπό τό βουνό 
ἦταν ὁ ὁμοούσιος μέ τόν Πατέρα Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος 
ἀνέπλασε καί ἔσωσε τούς πιστεύοντας εἰς Αὐτόν. Ὁ ἅγιος Νικόδη-
μος ὁ ἁγιορείτης σχετικά μέ τή λέξη «ἀνάπλαση» σημειώνει: «Ἡ 
πλάση λέγεται γιά τό ἀνθρώπινο σῶμα, ἡ δέ ποίηση γιά τήν ψυχή. 
Κατά τή δημιουργία τοῦ κόσμου ὁ Θεός “εἶπε καί ἐγεννήθησαν”, 
γιά τή δημιουργία ὅμως τοῦ ἀνθρώπου παίρνει ἰδιαίτερη φροντίδα, 
συνεργάζονται καί τά τρία πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος, “ποιήσω-
μεν ἄνθρωπον” (Γέν. 1-26).  

Τό πρόσωπο τῆς Θεοτόκου ὑπῆρξε γιά αἰῶνες «ἡ προσδοκία 
τῶν ἐθνῶν». Ἡ ἀνθρωπότης περίμενε τόν Χριστό μαζί μέ τήν Μη-
τέρα Του. Τά δάκρυα πού ἔχυναν ὅλες οἱ μητέρες τῶν ἀνθρώπων 
ἦταν ἱκεσία στήν μεγάλη μητέρα. Ἡ κάθε μητέρα κρατώντας στήν 
ἀγκαλιά της τό βρέφος της ἦταν μιά προεικόνισις τῆς Παναγιᾶς 
Βρεφοκρατούσας. Ἡ Παρθένος Μαρία μετά τόν Εὐαγγελισμό θά 
πῆ: «ἀπό τοῦ νῦν μακαριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί (Λουκ. α΄ 48). 

 Στήν πραγματικότητα ὅμως τήν Θεομήτορα τήν περίμεναν καί 
τήν νοσταλγοῦσαν ὅλες οἱ γενεές καί πρίν ἀπ’ τήν ἐμφάνισή της. Σ’ 
αὐτήν ἀναφέρονται προφητικά οἱ στίχοι τοῦ Ἄσματος: «Εἴδοσαν 
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αὐτήν θυγατέρες καί μακαριοῦσιν αὐτήν βασίλισσαι καί 
αἰνέσουσιν αὐτήν»17*  

 «Ἡ ἄπειρος Σοφία τοῦ Θεοῦ ᾠκοδόμησε τόν οἶκον ἑαυτῆς ἁγνῆς ἑξ 
ἀπειράνδρου Μητρός». Ὁ Τριαδικός Θεός ὄχι μόνον εἶχε περιλάβει 
τή Θεοτόκο Μαρία στό προαιώνιο σχέδιό Του, ἀλλά καί προετοίμα-
σε τίς ἀνθρώπινες συνθῆκες γιά τήν ἐμφάνισή της στήν ἱστορία 
(Παρ. θ΄ 1). Ὁ οἶκος τῆς θείας Σοφίας, δηλαδή τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, 
δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τήν Θεοτόκο. 

«Ἐκ πασῶν γενεῶν ἐξελέξατο σέ τήν καλλονήν Ἰακώβ, ἥν 
ἠγάπησε». Ἡ Ἐκκλησία, μέ τή βοήθεια τῶν Χριστολογικῶν ψαλμῶν 
41 καί 131, στοχάζεται τό μυστήριο τῆς ἐκλογῆς τῆς Παρθένου ἀπό 
τόν Θεό. Τήν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων ἠδύνατο νά ἐργασθεῖ καί νά 
ἐνεργήσει μόνον ὁ Θεός» ὁ ἄνθρωπος ὅμως ἔπρεπε νά 
συνεργασθεῖ μέ τόν ἐργαζόμενο Θεό γιά τήν σωτηρία του. Καί 
αὐτό εἶναι τό νόημα ὅλης τῆς οἰκονομίας, τῆς σωτηρίας. Ὁ Θεός 
καλεῖ. Στήν κλήση αὐτή ὑπακούουν καί ἀπαντοῦν ἐλευθέρως λίγοι 
ἴσως ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι ὅμως γίνονται τοιουτοτρόπως «ἐκλογή» 
τοῦ Θεοῦ, διά τῆς ὁποίας ὁ Θεός προετοιμάζει καί τήν σωτηρία τῶν 
ἄλλων. 

Ἡ Κυρία Θεοτόκος εἶναι «ἐκλογή» τό κορυφαῖο Δημιούργημα 
τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ἡ «ἐξαιρετική καί ἐξαίσια καί τελείως θεοει-
δής δημιουργία πού ἐπιτέλεσε ἡ δημιουργική σοφία τοῦ Θεοῦ καί 
θεοποιός χάρις» (Θεοφάνης Νικαίας, Λόγος εἰς τήν Θεοτόκο, 1935). 
Ἡ Κυρία Θεοτόκος εἶναι «τό σύνορο τῆς κτιστῆς καί ἀκτίστου φύ-
σεως» 18*  

 Μέ τή Γέννηση τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ ἡ Πανάμωμη Δέσποινα 
ἔγινε «γῆ ζωοδότις» καί χωράφι γόνιμο πού βλάστησε τόν «κόκκο 
τοῦ σίτου», τόν Χριστό. Ἡ γῆ πού καρποφόρησε τόν ἄρτο τῆς 
ἀθανάτου Ζωῆς. Ἀπό τά πανάχραντα σπλάχνα Της -τῇ δυνάμει τοῦ 
Παναγίου Πνεύματος- πλάστηκε τό πανάγιο σῶμα καί αἷμα τοῦ 
Δεσπότου Χριστοῦ. Καί ἔγινε ἔτσι ἡ Ἀειπάρθενος «θεία Τράπεζα 
προσφέρουσα ἐξ ἑαυτῆς τήν κοινήν ἀμβροσίαν… καί τό ζωοποιόν 
νέκταρ, τήν σάρκα δηλαδή καί τό αἷμα τοῦ ἐξ αὐτῆς ἀρρήτως 
ἀναβλαστήσαντος. 

 «Αἷμα καί πῦρ και ἀτμίδα καπνοῦ, ἅ προεῖδεν Ἰωήλ». Ὁ ὡραῖος 
αὐτός χριστουγεννιάτικος ὕμνος εἶναι ἐμπνευσμένος ἀπό τή σχετι-
κή προφητεία τοῦ Ἰωήλ: «Δώσω τέρατα ἐν οὐρανῷ καί ἐπί γῆς, αἷμα 
καί πῦρ καί ἀτμίδα καπνοῦ» (Ἰωήλ. γ΄ 3), πού ἀναφέρεται στήν 
Ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ. Ὁ ἴδιος ὁ ὑμνογράφος, ἑρμηνεύοντας 
τήν προφητεία κάνει ἀντιπαράθεση τῶν στοιχείων: «αἷμα τήν σάρ-
κωσιν, πῦρ τή θεότητα, ἀτμίδα δέ καπνοῦ τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, τό 
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ἐπελθόν τῇ Παρθένῳ … μέγα τό μυστήριον τῆς σῆς 
ἐνανθρωπήσεως Κύριε, δόξα σοι»! 

Ἡ προφητεία τοῦ Ἰωήλ ἐδῶ μιλάει γιά τρία στοιχεῖα «τέρατα γῆς» 
(= ἐκπληκτικά σημεῖα) πού συνυπάρχουν στό μυστήριο τῆς 
Ἐνανθρωπήσεως. 

 Πρῶτον: Τό αἷμα εἶναι τό δομικό στοιχεῖο τῆς ἀνθρώπινης φύσε-
ως. ’Εδῶ θά μπορούσαμε νά ποῦμε ὅτι πρόκειται γιά τό πανάχραν-
το αἷμα τῆς Παρθένου Μαρίας. Τό γενετήσιο αἷμα δέν δόθηκε 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 προφη-
τείας. Πρόκειται γιά τό στοιχεῖο τῆς θεότητος. Ἡ φωτιά τοῦ Θεοῦ 
κατεβαίνει ὡς εὐλογία καί ὄχι ὡς τιμωρία τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ 
Ἐκκλησία, στό περιστατικό τῆς καιομένης καί μή φλεγομένης βά-
του τοῦ Μωυσέως (ἡ ὁποία καθώς φλέγοταν, δέν καιγόταν καθόλου 
ἀπό τή φωτιά). (Ἔξοδ. γ΄ 1-3), εἶδε μιά πρώτη προτύπωση τοῦ μυσ-
τηρίου τοῦ τόκου (σύλληψη) τῆς Παρθένου Μαρίας. «Τό πῦρ τῆς θε-
ότητος» δέν ἔκαψε τήν «νηδύν τῆς Παρθένου» κατά τήν σύλληψη 
τοῦ Θεοῦ. 

Τρίτον: Ἡ «ἀτμίς», ὁ ἀτμός δηλαδή, πού προέρχεται ἀπό τό νερό 
εἶναι τό τρίτο στοιχεῖο τῆς προφητείας. Στή Γένεση (α΄ 20), βλέπου-
με ὅτι ἡ πρώτη ζωή δημιουργεῖται μέσα στό παρθενικό ὑγρό 
στοιχεῖο. Ἔτσι τό «ὕδωρ» συνδέεται ἀπό τήν ἀρχή μέ τή δημιουργία 
τῆς ζωῆς. Στήν προτύπωση, 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 παρ-
θενική ὕπαρξη τῆς Θεοτόκου, (πρβλ. «ἐν τῇ ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ τῆς 
ἀπειρογάμου») κυοφορεῖ καί δημιουργεῖ Ἐκεῖνον, πού εἶναι «ἡ ζωή» 
(Ἰωάν. ιδ΄ 6) τῶν πάντων. 

 Ἡ Κυρία Θεοτόκος εἶναι ὁ φροντιστής καί ὁ γενναιόδωρος 
(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 παρεχομένη πρός βρῶσιν 
ἅμα καί πόσιν, ἀπόλαυσίν τε καί εὐφροσύνην».  
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Στίς ὁμιλίες τῶν ἁγίων Πατέρων πρός τήν Παναγία 
παρατηρεῖται ἡ συμπλοκή τῆς σιωπῆς μέ τόν λόγο. Συγχρόνως 
ἀναλύονται σέ ἐγκωμιαστικούς λόγους. Αὐτή ἡ στάση εἶναι ἡ πιό 
κατάλληλη 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 
ἐθήλασας» (Λουκ. ια´ 27).   

Σ᾽ ἕνα τροπάριο ψάλλουμε: «Πῶς ἐκ μαζῶν σου γάλα βρύεις 
παρθένε; Πῶς τρέφεις τόν τροφέα τῆς κτίσεως;». Ὁ ἅγιος Γερμανός 
Κωνσταντινουπόλεως σέ λόγο του στήν ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ 
τῆς Θεοτόκου λέγει: «Χαῖρε κεχαριτωμένη, ἡ ζωήν φέρουσα, καί 
τρέφουσα τόν τρέφοντα καί γάλα ποτίζουσα...». 

 Καί ὁ Βασίλειος Σελευκείας παρουσιάζει τήν Παναγία νά λέ-
γει στόν Χριστό: «Τί λοιπόν θά κάνω διά σέ; Θά σέ θρέψω μέ γάλα 
ἤ θά σέ δοξολογήσω; Θά σέ ὑπηρετήσω ὡς μητέρα ἤ θά σε προσ-
κυνήσω 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 μυριπνόου μύρου». «Φέ-
ρει Χριστόν ὥσπερ μύρον ἀκένωτον, τό νοητόν ἡ Παρθένος 
ἀλάβαστρον, καί τοῦτο προέρχεται ἐν σπηλαίῳ πνεύματι 
ἀποκενῶσαι σαφῶς, ὅπως πληρώσῃ τῆς εὐωδίας αὐτοῦ τάς ψυχάς 
ἡμῶν».  

Ἡ ἔλευση τοῦ «θείου μύρου» στόν κόσμο μας εἶχε ἕνα 
εὐεργετικό ἀποτέλεσμα γιά τούς κοινωνούς καί μετόχους τῆς 
εὐωδίας του: Ἡ ἀνθρώπινη φύση, ἡ ὁποία πρίν ἀπό τή σάρκωση 
τοῦ Λόγου ἦταν ἡ ἴδια τεῖχος πού στεκότανε ἀνάμεσα στόν Θεό καί 
τόν ἄνθρωπο, ἐν Χριστῷ ἔγινε μύρο καί γι’ αὐτό δέν ὑπάρχει κανέ-
να ἐμπόδιο γιά τήν ἕνωση μέ τό «θεῖο μύρο», τόν Χριστό.  

«Ὅταν ἡ σάρκα ἐθεώθηκε καί ἡ φύση τῶν ἀνθρώπων 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 μετατραπεῖ σέ μύρο, δέν θά 
μποροῦσε πλέον τό μύρο νά μείνει κλεισμένο μέσα στό μυροδοχεῖο, 
κατά τόν ἴδιο τρόπο, ἀφοῦ ἡ ἀνθρώπινη φύση ἐθεώθηκε στό σωτή-
ριο Σῶμα, δέν ὑπάρχει τίποτα πού νά ἐμποδίζει τό γένος τῶν 
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ἀνθρώπων ἀπό τόν Θεό». Τό μυροδοχεῖο ἔγινε μύρο, χρίει τόν 
ἄνθρωπο καί τόν καθιστᾶ χριστό (χρισμένο), ὅπως Χριστός 
(ἀντίστοιχο τοῦ ἑβραϊκοῦ «Μεσσίας») ὀνομάσθηκε ὁ Ἰησοῦς ὡς 
χρισμένος καί ὁρισμένος ἀπό τόν Θεό. 19*  

Ἡ σάρκωση τοῦ Λόγου εἶναι ἡ ἐπίσκεψη πού ἔκανε 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 μπορούσα-
με νά ποῦμε πώς ἐκπροσωποῦσαν τόν πιστό ἰουδαϊκό λαό.  Οἱ Μά-
γοι 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 παρουσιά-
ζεται ἀπό τήν πρώτη κιόλας στιγμή, ὅτι εἶναι ὁ Μεσσίας ὄχι μονά-
χα τοῦ Ἰσραήλ ἀλλά καί ὅλου τοῦ κόσμου, καί ὅτι ὡς Σωτήρας καί 
Λυτρωτής ἦλθε γιά τήν πνευματική ἀπελευθέρωση κάθε φυλῆς 
καί παντός γένους. 

Ἡ σάρκωση τοῦ Λόγου ἔγινε ἡ θέωσή μας. Ἡ θεία κένωση 
ἔγινε δική μας πλήρωση. Ἡ συγκατάβασή 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 Ὁμολογητής, λέγοντας 
στά «θεολογικά» του κεφάλαια: «Ὁ τοῦ Θεοῦ Λόγος, ἐφ’ ἅπαξ κατά 
σάρκα γεννηθείς, 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 φιλανθρω-
πία 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 γιορτάσουμε.  

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 τελεσιουργεῖ μέ 
τήν θεία Του Γέννηση τήν ἀναγέννηση καί θέωση τοῦ ἀνθρώπου. 
Ὁ ἄνθρωπος θεουργεῖται, ἀναπλάσσεται, ἁγιάζεται, καταλαμπό-
μενος 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 
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τό θάρρος νά συνδεθοῦμε καί πάλι μαζί Του. Νά τόν προσεγγίσου-
με καί νά τόν γνωρίσουμε. Καί νά δημιουργήσουμε 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). 
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