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ΑΛΗΘΩΣ ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 
    

 ΚΚΚΚατά τις αρχές του δευτέρου αιώνος ο Πλίνιος ο νεώτερος, 
κυβερνήτης της Ρωµαϊκής Επαρχίας της Βιθυνίας, έγραφε στον αυ-
τοκράτορα Τραϊανό περί µίας παράξενης οµάδας ανθρώπων –έως 
τότε αγνώστου εις αυτόν– που είχε πολύ προσφάτως συναντήσει: 
µία οµάδα ανθρώπων που αυτοαπεκαλούντο Χριστιανοί. «Ποιοι εί-
ναι αυτοί» διερωτάται «και τι άραγε πράττουν;». Ἐν συνεχείᾳ περι-
γράφει τον τρόπο του βίου τους και τις λατρευτικές τους συγκεντρώ-
σεις... «Οι χριστιανοί συγκεντρώνονται περί την ώρα του όρθρου» 
γράφει, «και ψάλλουν έναν ύµνο στον Χριστό σαν να ήταν Θεός». 
 ΕΕΕΕδώ ο Πλίνιος συνοψίζει την ουσία του Χριστιανισµού: εµείς 
οι Χριστιανοί λατρεύοµε τον άνθρωπο Ιησού Χριστό ως Θεό. Ποιος 
όµως είναι ο Χριστός; Είναι ο Θεάνθρωπος, Θεός και Άνθρωπος �ν τ� α�-

τ�, ένα µε τον Πατέρα Θεό, και καθ’ όλου ένα µε εµάς. Αυτή η σω-
τηριολογική παραδοξότης συνιστά την καρδία της Χριστιανικής µας Πίστεως.  
 ΟΟΟΟ Άγιος Εφραίµ ο Σύρος, θεολόγος και ποιητής του τετάρτου 
αιώνος… συνοψίζει το ίδιο σωτηριολογικό παράδοξο σε µία σειρά 
από εκπληκτικές φράσεις. Αποκαλεί τον Χριστό: «Ο Μέγας που έ-
γινε µικρός», «Ο Ακοίµητος που εκοιµήθη», «Ο Άµωµος που εβα-
πτίσθη», «Ο Ζων που απέθανεν», «Ο Ποιµήν που αµνός εγένετο», 
«ο Σπορεύς που εγένετο κόκκος σίτου», και ίσως η πιο συγκλονιστι-
κή απ’ όλες εικόνα, «Ο Παντοδύναµος που την αδυναµίαν περιεβλήθη». 

ΟΟΟΟ Χριστός είναι «Παντοδύναµος», πλήρως και καθ’ όλου Θε-
ός. Άπειρος, Παντοκράτωρ, Παντογνώστης, αλλά ως προς την ευ-
σπλαχνική αγάπη, κατέστη πλήρως και καθ’ όλου άνθρωπος, επωµι-
ζόµενος τον πόνο και την αδυναµία µας, και συµπαραστεκόµενος α-
νεπιφυλάκτως στην θλίψη και την συντριβή µας.  

ΜΜΜΜερικά έτη µετά τον θάνατο του Εφραίµ, το ίδιο σωτηριολο-
γικό      παράδοξο      εκφράζεται      από      την      Σύνοδο       της       Κωνσταντινουπό-  
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ματθ. ε΄ 14 (Ματθ. ε΄ 14 (Ματθ. ε΄ 14 (Ματθ. ε΄ 14 ---- 19) 19) 19) 19) 
    Ε    Ε    Ε    Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ Μαθηταῖς· Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου· 

οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι, ἐπάνω ὄρους κειμένη· οὐδὲ καίουσι λύχνον 

καὶ τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ᾿ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσι 

τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ. Οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώ-

πων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα, καὶ δοξάσωσι τὸν Πατέρα ὑμῶν 

τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον, ἢ τοὺς 

προφήτας· οὐκ ἦλθον καταλῦσαι, ἀλλὰ πληρῶσαι. Ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν· 

Ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἕν, ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ 

ἀπὸ τοῦ νόμου, ἕως ἂν πάντα γένηται. Ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντο-

λῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων, καὶ διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχι-

στος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ᾿ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, 

οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.  
 

 

λεως, την δευτέρα Οικουµενική Σύνοδο (381), στην διευρυµένη εκδο-
χή του Συµβόλου της Πίστεως της Νικαίας. Εδώ δύναται κανείς να 
ανεύρει δύο ενότητες που περιέχουν άκρως αντιθετικές διατυπώσεις. Ως προς 
την Θεία διάσταση, λέγεται ότι ο Χριστός είναι «Κύριος… Υἱός Θε-

οῦ… ἐκ τοῦ Πατρός γεννηθείς πρό πάντων τῶν αἰώνων… μονο-

γενής… Θεός ἀληθινός ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ… οὐ ποιηθείς… ὁμο-

ούσιος τῷ Πατρί… ποιητής οὐρανοῦ καί γῆς… δι᾿ οὗ τά πάντα ἐ-

γένετο…». Ο Χριστός είναι, οὕτως εἰπεῖν, καθ’ όλου και πλήρως έ-
να µε τον Πατέρα, καθ’ όλου και πλήρως µέρος της Βασιλείας του 
Θεού: ό,τι είναι ο Πατήρ, είναι και ο Υιός· είναι απολύτως ίσοι· δεν 
υφίσταται ουδεµία διάκρισις, ουδέν οντολογικό χάσµα, πλην ότι ο έ-
νας είναι Πατήρ, ο δε άλλος Υιός.  
            ᾿ΕΕΕΕν συνεχείᾳ το Σύµβολο περιέχει µία δεύτερη ενότητα δη-
λώσεων. Ως προς την Ανθρώπινη διάσταση, ο Χριστός ο Θεός µας 
λέγεται ότι: «κατελθών ἐκ τῶν οὐρανῶν… καί σαρκωθείς ἐκ 

πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου καί ἐνανθρωπή-

σας… ἐσταυρώθη… καί ἔπαθεν καί ἐτάφη». Τουτέστιν, χωρίς να 
παύει να είναι καθ’ όλου και πλήρως ενωµένος µε τον Πατέρα, έγινε 
καθ’ όλου και πλήρως Άνθρωπος, «πεπειρασμένον δέ κατά πάντα 

καθ᾿ ὁμοιότητα χωρίς ἁμαρτίας» (Απ. Παύλου. Προς Εβρ. 4:15).  
 ΕΕΕΕνώ υπογραµµίζονται µε αυτόν τον τρόπο τόσο η καθ’ όλου 
Θεία  όσο  και  η  καθ’  όλου  Ανθρώπινη  διάσταση  του  Χριστού,  το 
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Σύµβολο, την ίδια στιγµή, εµµένει εις την θέση ότι Αυτός είναι ένας, 
όχι δύο: «Πιστεύω… εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν». 
 

 ΥΥΥΥπό την έννοια αυτή υπάρχει στον ένα Χριστό µία διπλή ταυ-
τότης και µία διπλή αλληλεγγύη. Ο Σωτήρας µας, ενώ παρεµένει ἕν 

μέρος της Αγίας Τριάδος, µετέχει στην πληρότητα της ανθρωπίνης 
ζωής· και όχι µόνον σε αυτήν, αλλά και στην πληρότητα του ανθρω-
πίνου θανάτου. Για να χρησιµοποιήσουµε την γλώσσα της Συνόδου της Χαλκηδό-
νος (451), ο Χριστός αποτελεί ένα πρόσωπο ή «υπόσταση», σε δυο καθ’ όλου φύ-
σεις, µία Θεία και µία Ανθρώπινη. Κατά τα λόγια του Λουθηρανού θεολό-
γου Dietrich Bonhoeffer, ο Ιησούς είναι «το Επέκεινα που βρίσκεται ανάµε-

σά µας». ∆εν είναι πενήντα προς πενήντα (50:50), αλλά εκατό τοις 
εκατό Θεός και εκατό τοις εκατό Άνθρωπος – και παρ’ όλα ταύτα 
είναι ένας, όχι δύο.  
 

 ΠΠΠΠώς είναι δυνατόν αυτό; Πώς µπορεί ένα µοναδικό και αδιαί-
ρετο πρόσωπο να είναι την ίδια στιγµή καθ’ όλου Θεός και καθ’ ό-
λου Άνθρωπος; Εδώ, στο επίπεδο της ορθολογικής υποθέσεως και 
λογικής προσεγγίσεως, δεν µπορεί να υπάρχει κάποια εξαντλητική 
εξήγησις· το µυστήριο της ενσαρκώσεως µπορεί να προσεγγισθεί 
µόνον διά της προσευχής και λατρείας.  
 

 ΩΩΩΩστόσο, ακόµη και αν δεν δυνάµεθα να πούµε «πώς» συντε-
λέσθηκε η ενανθρώπησις, µπορούµε τουλάχιστον να πούµε «γιατί». 
Όλα αυτά συνέβησαν, όπως το Σύµβολο µάς διαβεβαιώνει «δι; <µ=ς 

τούς >νθρώπους καί διά τήν <µετέραν σωτηρίαν». Εάν ο τέλειος Θεός κατέστη 
τέλειος Άνθρωπος, αυτό έγινε για να επιφέρει την συµφιλίωσή µας 
µε τον Θεό, την αποκατάσταση τής αληθώς ανθρώπινής µας οντότη-
τος. Η σωτηρία επιτυγχάνεται, προ πάντων, διά της συµ-παθείας και 
της µεθέξεως. Ενώ η Γραφή και οι Πατέρες ενίοτε οµιλούν περί σω-
τηρίας µε όρους δικανικούς, αυτού του είδους η γλώσσα δεν πρέπει 
να κατανοηθεί απλώς µε τρόπο εξωτερικό. Είναι ανάγκη να εξισορ-
ροπήσουµε την δικανική αυτή γλώσσα µε εικόνες οργανικές και θεραπευτι-

κές. Σωτηρία σηµαίνει ίασις, και αυτή η ίασις επιφέρεται προπαντός µέ-
σω της αµοιβαίας αλληλεγγύης και ανταλλαγής. 
 

 ´ΟΟΟΟπως η Ελληνική Πατερική Παράδοσις επιµένει να τονίζει 
«ὅμοιος τῷ ὁμοίῳ θεραπεύεται». Ο Χριστός ο Κύριός µας, µας 
σώζει  γιγνόµενος  όµοιος  µε  εµάς,  µετέχοντας  πλήρως  της  ανθρώπι- 
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νής µας φύσης, και παρέχοντάς µας την δυνατότητα να κοινωνήσου- 
µε σ’ αυτό που είναι Εκείνος. Μέσω µιας αµοιβαίας «ανταλλαγής δώ-

ρων», Αυτός λαµβάνει την ανθρώπινή µας ζωή και µας κάνει κοινω-
νούς της Θείας Του ζωής, επαναποκαθιστώντας την καταστραφείσα εκ της α-

µαρτίας «κοινωνία» µεταξύ ∆ηµιουργού και δηµιουργήµατος. Υφίσταται, οὕτως 

εἰπεῖν, µία αµφίπλευρη ενοίκησις: Ο Χριστός ζει εντός µας, και εµείς ε-
ντός Του (Ιωάν. 15:4, 17:21-3). Κατά τον λόγο του Αγ. Παύλου, «δι᾿ 

ὑμᾶς ἐπτώχευσε πλούσιος ὤν, ἵνα ὑμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ 

πλουτήσητε» (Προς Κορ., β΄ 8:9). [«Εἰς τήν ἄπειρόν Του ἀγά-

πην»], γράφει ο Άγ. Ειρηναίος, [«ἐνηνθρωπήσατο, ἵνα ποιήσει 

καί ἡμᾶς ὅ,τι Αὐτός ἐστί»] (Κατά των αιρέσεων, βιβλ. 5 εισαγ.). Ω-
στόσο πιο καθαρά ο Άγ. Αθανάσιος διακηρύττει: «Αὐτός γάρ ἐνην-

θρώπησεν, ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν» (Περί της ενανθρωπήσεως, 
54). Η «Aνανθρώπησις» του Θεού καθιστά δυνατή την «Θέωση» του Ανθρώπου. 

 ΤΤΤΤώρα καθίσταται σαφές το γιατί, κατά το Θεϊκό σχέδιο της σω-
τηρίας, ο τέλειος Θεός έγινε τέλειος Άνθρωπος. Μόνον ο Θεός δύναται να 

σώζει: η σωτηρία είναι µία Θεϊκή πράξη, και εποµένως εάν ο Χρι-
στός πρόκειται να είναι ο Σωτήρας µας, θα πρέπει να είναι καθ’ όλου 

Θεός. Όµως η σωτηρία πρέπει να φθάνει στο σηµείο της ανθρώπινης 
ανάγκης: µόνον εάν ο Χριστός είναι αληθώς άνθρωπος, όπως εµείς, µπορούµε ε-
µείς οι άνθρωποι να µοιρασθούµε πλήρως αυτό που έκανε Eπέρ <µFν Gς Θεός. 
 Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον ο Παντοδύναµος περιεβλήθη την αδυναµία. 
Καλλίστου Ware, Μητροπ. ∆ιοκλείας, από το βιβλίο «2000 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ, 
Τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι;», σελ. 86 - 89, Α΄ Έκδοση: ∆εκ. 1999, Εκδόσεις ΑΚΡΙΤΑΣ                      
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3)ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ  ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ  ΑΓ.  ΣΠΥΡΙ∆ΩΠΑΝΗΓΥΡΙΣ  ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ  ΑΓ.  ΣΠΥΡΙ∆ΩΠΑΝΗΓΥΡΙΣ  ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ  ΑΓ.  ΣΠΥΡΙ∆ΩΠΑΝΗΓΥΡΙΣ  ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ  ΑΓ.  ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ  ΣΤΟ  ΠΟΡΤΟ ΝΟΣ  ΣΤΟ  ΠΟΡΤΟ ΝΟΣ  ΣΤΟ  ΠΟΡΤΟ ΝΟΣ  ΣΤΟ  ΠΟΡΤΟ ---- ΡΑΦΤΗ ΡΑΦΤΗ ΡΑΦΤΗ ΡΑΦΤΗ    

    ε π ί   τ η   µ ν ή µ η   τ ο υ  Α γ ί ο υ  κ α ι  Ι α µ α τ ι κ ο ύ  Π α ν τ ε λ ε ή µ ο ν ο ς 
Κυριακή 26 Ιουλίου 2015, 7:00µ.µ.7:00µ.µ.7:00µ.µ.7:00µ.µ. ΜΜΜΜέγας ΠΠΠΠανηγυρικός ΕΕΕΕσπερινός. ֠  
∆ευτέρα 27 Ιουλίου 2015, 7:00π.µ.7:00π.µ.7:00π.µ.7:00π.µ. ΌΌΌΌρθρος & ΠΠΠΠανηγυρική ΘΘΘΘ. ΛΛΛΛειτουργία. ֠    

 

ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Τ.Κ. 19003, ΤΗΛ. ΚΑΙ FAX: 22990 40040, e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr, ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΝΑΟΥ: www.agnikmark.gr 
Κυριακή των Πατέρων της ∆΄ Οικουµενικής Συνόδου 


