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«Ο ΛΟΓΟΣ ΣΑΡΞ ΕΓΕΝΕΤΟ»

τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς κτίσεως. Ἐξαιτίας τῆς 
παρακοῆς μας πρός τόν Θεό καί τῆς προγο-
νικῆς ἁμαρτίας μας ντυθήκαμε τούς δερμά-
τινους χιτῶνες, δηλαδή τό ἀρρωστημένο καί 
θνητό καί πονεμένο αὐτό σῶμα. Ἀντί τοῦ Πα-
ραδείσου μετακομίσαμε στόν πρόσκαιρο καί 
φθαρτό αὐτόν κόσμο καί καταδικασθήκαμε νά 
ζοῦμε ζωή γεμάτη παθήματα καί συμφορές. 

Ὁ ἄνθρωπος πρίν ἀπό τήν πτώση ἦταν βασι-
λιάς ὅλης τῆς κτίσεως. Μετά τήν πτώση, ἔχασε 
τόν θρόνο του καί ἡ κτίση ἀρνεῖται νά ὑποτα-
χθεῖ. Ὅλη ἡ κτίση πού πλάσθηκε ἐκ τοῦ μηδε-
νός (ἀπό τό τίποτα) ἀπό τόν Θεό, σάν εἶδε τόν 
Ἀδάμ νά ἔχει βγεῖ ἀπό τόν παράδεισο, δέν ἤθε-
λε 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 πηγές 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 πε-
ριφρόνησαν 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 κατα-
στροφή ἐπεμβαίνει ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ. 
«Τά συγκρατεῖ ὅλα μέ τή δικιά Του δύναμη 
καί εὐσπλαχνία καί ἀγαθότητα. Ἀνακόπτει 
τήν ὁρμή ὅλων τῶν κτισμάτων κι ἀμέσως ὑπο-
τάσσει 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 ἀνα-
καινισθεῖ 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 θάνατος 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 μετα-
δόθηκε ὁ θάνατος καί σέ ὅλους τούς ἀνθρώ-
πους… καί ἔτσι βασίλευσε ὁ θάνατος ἀπό τοῦ 
Ἀδάμ μέχρι τοῦ Μωϋσέως).

 Στήν Παλαιά Διαθήκη ἀναφέρεται ὅτι: «ὁ Θεός 
θάνατον οὐκ ἐποίησεν, οὐδέ τέρπεται ἐπ’ ἀπω-
λείᾳ 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 θάνα-
τός 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 θα-
νάτῳ ἀποθανεῖσθε» (Γεν. β΄ 17). 

Μέ τόν ὅρο «θάνατος» ἐννοεῖται πρῶτα ὁ πνευ-
ματικός θάνατος, πού εἶναι ὁ ἀποχωρισμός καί 
ἡ ἀπομάκρυνση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Θεό, 
ὁ Ὁποῖος εἶναι ἡ πραγματική ζωή, καί στή συ-
νέχεια ὁ σωματικός, πού εἶναι ὁ χωρισμός τῆς 
ψυχῆς ἀπό τό σῶμα στόν κατάλληλο 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 
γένεση 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 τελειώνει μέ τήν ἀποπομπή του 
ἀπό τόν παράδεισο τῆς τρυφῆς, τόν ἀποκλει-
σμό του δηλαδή ἀπό τό «ξύλον τῆς ζωῆς», καί 
τή δυνατότητα τῆς ἀθανασίας του. Ἀλλά ἀκο-
λουθεῖ ἡ ἀποκαλυπτική εἰκόνα τῆς ἀγάπης τοῦ 
Θεοῦ, τῆς ἀγάπης πού κατορθώνει νά ἀναιρέ-
σει τόν τελεσίδικο χαρακτήρα τῆς πτώσης, νά 
περιορίσει τό κακό πού προκλήθηκε, νά σχε-
τικοποιήσει τό ἀνεπανόρθωτο∙ εἶναι ἡ εἰκόνα 
τῶν «δερματίνων χιτώνων», πού ἔχει ἰδιαίτε-
ρα προσελκύσει τήν προσοχή τῶν χριστιανῶν 
ἑρμηνευτῶν: «Καί ἐποίησεν Κύριος ὁ Θεός τῷ 
Ἀδάμ καί τῇ γυναικί αὐτοῦ χιτῶνας δερματί-
νους 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 φθο-

νερός καί μισεῖ τό καλό δέν ἀνεχόταν νά γίνου-
με ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι ἄξιοι τῶν οὐρανίων πραγ-
μάτων, ἐνῶ ὁ ἴδιος ἐξαιτίας τῆς ὑπερηφάνειάς 
του ἔπεσε. Καί γι’ αὐτό ὁ ψεύτης ἐξαπατᾶ τόν 
δυστυχισμένο ἄνθρωπο μέ δόλωμα τήν ἐλπίδα 
τῆς θεώσεως (πρβλ. Γεν. γ΄ 5), καί ἀφοῦ τόν 
ἀνέβασε στό ὕψος τῆς δικῆς του ὑπερηφάνει-
ας, 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 φύλ-
λα τῆς συκιᾶς (Γεν. γ΄ 7) - καί τύλιξε τόν ἑαυτό 
του μέ τή νέκρωση, 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 ἐξορί-
σθηκε ἀπό τόν Παράδεισο (Γεν. γ΄ 24)».7*  

Β.  Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ- (ὡς κίνητρο γιά τήν 
Ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ Λόγου)- καί ἡ σω-
τηρία τοῦ ἀνθρώπου

Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο δέν ἐπιβάλ-
λεται, ἀλλά πρέπει ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος ἐλεύθε-
ρα νά τήν ἀποδεχθεῖ. Αὐτό εἶναι τό νόημα ἐκεί-
νης τῆς ἀρχέγονης δοκιμασίας τοῦ ἀνθρώπου 
μέ τόν καρπό τοῦ δένδρου τῆς γνώσης τοῦ κα-
λοῦ 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, ἐξά-
παντος θά πεθάνεις» (Γεν. β΄ 17). Ἐκεῖ ἀνάμεσα 
στή δοκιμασία καί στήν ἐπιλογή παρεμβαίνει ὁ 
διάβολος· «καί εἶπεν ὁ ὄφις τῇ γυναικί... δια-
νοιχθήσονται ὑμῶν οἱ ὀφθαλμοί καί ἔσεσθε ὡς 
θεοί..» (Γεν. γ΄ 4). (= Τότε τό φίδι εἶπε στή γυ-
ναίκα∙ θά ἀνοιχτοῦν τά μάτια σας καί θά γίνε-
τε σάν θεοί»). Μετατρέποντας 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 δοκι-
μασίες 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 ἀπομα-
κρύνθηκε ἀπό κοντά του καί ὡς τρεπτός ἔχασε 
τήν θεία Χάρη, τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος.

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




