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«Ο ΛΟΓΟΣ ΣΑΡΞ ΕΓΕΝΕΤΟ»

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 ἀνθρώ-
πινη φύση, λόγω τῆς ἑνώσεως μέ τή θεία «ἐτε-
λειώθη».  Ἡ ἕνωση αὐτή εἶναι παντοτινή ἕνωση, 
δηλαδή ἡ ἀνθρώπινη φύση μένει  αἰώνια ἑνωμένη 
μέ τή θεία φύση καί ὁ Χριστός, ὅπως ἀναστήθη-
κε καί ἀναλήφθηκε στούς οὐρανούς μέ τή σάρκα 
του, ἔτσι θά ἔλθει καί πάλι μέ σάρκα νά κρίνει ζω-
ντανούς καί νεκρούς. Τό «ξένον καί παράδοξον 
μυστήριον» τῆς ἐνανθρωπήσεως πρέπει νά τό 
πλησιάσουμε μέ ταπείνωση καί μέ καθαρότητα 
σαρκός καί πνεύματος. Γιατί εἶναι κυρίως μυστή-
ριο εὐσεβείας, ἀληθινῆς θεογνωσίας καί ὀρθῆς 
βιοτῆς, εἶναι Εὐαγγέλιο, σοφίας ἄνωθεν κατερ-
χομένης καί θείας ἀποκαλύψεως ἔργο. Ἔργο τῆς 
θείας Χάριτος, ὡς θεοφιλές φρόνημα, ὡς φιλάν-
θρωπο αἴσθημα, ὡς καθαρότητα καρδίας, ὡς σω-
τήριος φόβος γιά τήν ἐπιτέλεση τῆς ἁγιωσύνης.

Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ θά παραμένει πάντοτε 
γιά τόν ἄνθρωπο ἕνα μυστήριο «ξένον καί πα-
ράδοξον». Γιατί ὁ Χριστός, κι ἄν ἀκόμη γεννη-
θεῖ 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 Ἐνανθρωπήσε-
ως, εἶναι ἀδύνατον νά τό κατορθώσει. Ἐκεῖνο πού 
πρέπει νά κάνει κανείς εἶναι νά δοξάσει «ἀπεριέρ-
γως» τόν «εὐδοκήσαντα τοῦτο γενέσθαι δι’ ἡμᾶς». 

Ἡ ταπείνωση μπροστά στό μυστήριο τῆς Γεννήσε-
ως τοῦ Χριστοῦ ἀνυψώνει τόν ἄνθρωπο στό ἐπίπε-
δο τῆς αὐθεντικῆς του ὑπάρξεως, ὅπου δέχεται ὡς 
δωρεά ἕνα ἀνεξάρτητο ἀπό τίς κοσμικές συνθῆκες 
καί τή φυσική συνάφεια γεγονός, πού τόν ἀφορᾶ 
ἄμεσα, ὅπως ἀκριβῶς δέχεται ὡς δωρεά τό μυστή-
ριο 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 δωρεά 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 ὑπο-
τάξει στή λογική ἀντίληψη κάτι τό ὁποῖο ἀπό τή 
φύση του τήν ξεπερνάει ἄπειρα.  Γι’ αὐτό ἡ πατε-
ρική γλώσσα σέβεται τό μυστήριο καί ἀπαιτεῖ τή 
δοξολογία του. «Οὐ φέρει τό μυστήριον ἔρευναν, 
πίστει μόνῃ τοῦτο πάντες δοξάζομεν» (ὑμνολο-
γία τῶν Χριστουγέννων). 

Σ’ αὐτή τή γλώσσα τῆς ταπεινῆς δοξολογίας καί 
τῆς ἔνσοφης σιωπῆς ἀνακαλύπτουμε τό πλήρω-
μα τῆς ἀνθρώπινης ὑπάρξεως.  Μέσα στήν ἠχη-
ρή σιωπή βιώνεται ἀνέκφραστα καί ἀναπλαστι-

κά τό μυστήριο. «Χριστοῦ γέννησις ἡ μέν οἰκεία 
καί πρώτη καί ἰδίᾳ αὐτῆς τῆς θεότητος σιωπῇ τι-
μάσθῳ, μᾶλλον δέ καί ταῖς ἐννοίαις ἡμῶν ζητεῖν 
ἐκεῖνα μηδέ πολυπραγμονεῖν ἐπιτάξωμεν»14*  

Κάθε προσπάθεια λογικῆς ἐξήγησης καί περιέρ-
γειας εἶναι βιασμός τῆς ζωῆς,  ἐξαναγκασμός τῆς 
ἄρρητης θείας συγκαταβάσεως, ἄρνηση τῆς δω-
ρεᾶς.   

«Μάγοι προσκυνοῦσι καί χριστιανοί συζητοῦσι, 
πῶς ἐν σαρκί Θεός καί ποταπῇ σαρκί. Καί εἰ τέ-
λειος ἄνθρωπος ἤ ἀτελῶς ὁ προσληφθείς. Σιγη-
σάσθω τά περιττά ἐν ἐκκλησίᾳ Θεοῦ. Δοξαζέσθω 
τά πεπιστευμένα, μή περιεργαζέσθω τά σιωπώμε-
να» (Ὅπ. πρ.). 

Αὐτή ὅμως ἡ σιγή ἀφορᾶ τά περιττά, ὄχι τήν ἀλή-
θεια. Γιατί ἡ ἀλήθεια ἀναβλύζει ἀκατάσχετα ἀπό 
τήν πηγή της καί πλημμυρίζει τόν κόσμο, μετα-
μορφώνει καί καινοποιεῖ· εἶναι αὐτή ἡ κραυγαλέα 
πραγματικότητα, ὅτι δηλαδή «ὁ Λόγος σάρξ ἐγέ-
νετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν καί ἐθεασάμεθα τήν 
δόξαν αὐτοῦ» (Ἰωάν. α΄ 14). Ἡ ταπείνωση μπρο-
στά 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 ἀδιά-
φορος, γιατί εἶναι σπλαχνικός καί ὅλος ἀγάπη. 
Ἀφοῦ προηγουμένως μέ πολλούς τρόπους μᾶς 
καθοδήγησε σάν παιδιά, μᾶς κάλεσε νά ἐπιστρέ-
ψουμε. Μέσα ἀπό τίς διηγήσεις καί τά γεγονότα 
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης φαίνεται ξεκάθαρα πώς ὁ 
Θεός κάλεσε τούς ἀνθρώπους νά ἐπιστρέψουν σ’ 
Αὐτόν προετοιμάζοντάς τους γιά τό μεγάλο γε-
γονός τοῦ ἐρχομοῦ τοῦ Χριστοῦ. 

Τά πάντα στήν Παλαιά Διαθήκη, τά γεγονότα 
της, τά πρόσωπά της καί ἡ λατρεία της ὁδηγοῦν 
πρός τόν Σωτήρα Χριστό. Ὁ Θεός, ὅπως προε-
τοίμασε τόν Ἰουδαϊκό κόσμο μέ τίς προφητεῖες, 
τόν Νόμο καί τή λατρεία του, ἔτσι μέ ἕνα θαυμά-
σιο καί σοφό τρόπο προετοίμασε καί τόν Ἐθνικό 
κόσμο γιά τόν ἐρχομό καί τήν ἀποδοχή τοῦ Σω-
τήρα 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 Ἰουδαί-
ων; 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 ἀνθρώ-
πων 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 κατοίκους τῶν Λύστρων γιά τόν ἀληθινό 
Θεό, ἀναφέρουν πώς: «Ὁ Θεός ἐν ταῑς παρῳχημέ-
ναις γενεαῖς εἴασε πάντα τά ἔθνη πορεύεσθαι ταῖς 
ὁδοῖς αὐτῶν, καίτοι γε οὐκ ἀμάρτυρον ἑαυτόν 
ἀφῆκεν ἀγαθοποιῶν, οὐρανόθεν ὑμῖν ὑετούς δι-
δούς καί καιρούς καρποφόρους, 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 του χωρίς μαρτυρία, 
διότι σᾶς εὐεργετοῦσε μέ τό νά στέλνει βροχή ἀπό 
τόν οὐρανό καί ἐποχές καρποφόρες, μέ τό νά γε-
μίζει μέ τρόφιμα καί χαρά τήν καρδιά σας). 

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

Γράφει σχετικά ὁ ἀείμνηστος Καθηγητής Λεω-
νίδας Φιλιππίδης: «Ὅθεν, ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος ἐξ 
ἰδίων δυνάμεων δέν ἠδυνήθη νά ἀνυψωθῇ μέχρι 
πλήρους γνώσεως τοῦ Θεοῦ του, τοῦ Ἑνός καί 
μόνου ὄντος καί Ἀληθινοῦ, μία μόνον φυσική, λο-
γική καί ἀναγκαία λύσις ὑπελείπετο πρός ἀληθῆ 
θεογνωσίαν καί ἀληθῆ λύτρωσιν, πρός ἀποκάλυ-
ψιν ἀληθῆ αὐτοῦ τοῦ Θεοῦ εἰς τούς ἀνθρώπους 
καί πρός ἕνωσιν Θεοῦ καί ἀνθρώπου: ἡ κάθοδος 
πρός τούς ἀνθρώπους αὐτοῦ τούτου τοῦ ἀναζη-
τούμενου Ἑνός, τοῦ Θεοῦ. 

Αὕτη, λοιπόν, τοῦ Θεοῦ ἡ ἐνανθρώπησις, ἦτο ἡ 
μόνη ἐναπομένουσα λογική καί ἀναγκαία λύ-
σις τοῦ ἀνθρωπίνου δράματος. “ 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 χαρακτηρι-
στικῶς λέγει ὁ  Μ. Βασίλειος: “ ἅλλην τά ἀνθρώ-
πινα διόρθωσιν οὐκ ἐπιδέχεται εἰμή διά μόνης τῆς 
τοῦ Θεοῦ. 

Μέ πατρική στοργή καί ἀγάπη πρός τό πλάσμα 
Του, δέν μᾶς ἐγκατέλειψε στήν τραγωδία τῆς πτώ-
σεώς 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 μπο-
λιασμένο 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 πατρική ἀγκάλη, γιά 
νά μᾶς ἐπανασυνδέσει στήν κοινωνία μέ τόν Θεό, 
γιά νά γίνουμε παιδιά τοῦ Θεοῦ. 

(Η συνέχεια την επόμενη Τετάρτη)

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




