Η ενανθρώπηζη ηοσ Θεού ως μοναδικό εζταηολογικό
γεγονός
Ο ζαξθσκέλνο Λόγνο είλαη κηα αιεζηλή ηζηνξηθή παξνπζία θαη ζπλάκα
θαηέρεη ην "αιεζηλό δελ". Ο δεζκόο ηνπ "αιεζηλνύ δελ" κε ηελ ηζηνξηθόηεηα ηνπ
Ηεζνύ Χξηζηνύ είλαη ην κνλαδηθό ερέγγπν γηα κηα πξαγκαηηθή ζσηεξία1. Απηό γηαηί ε
ζσηεξία ζπλδέεηαη κε κηα ζπλερή ρξνληθή πνξεία πνπ πεξηθιείεη παξειζόλ, παξόλ
θαη κέιινλ. Απνθάιπςε θαη ζσηεξία πξαγκαηνπνηνύληαη ζηε δηάξθεηα κηαο αλνδηθήο
ρξνληθήο γξακκήο. Όια ηα ζεκεία απηήο ηεο γξακκήο ζσηεξίαο ζρεηίδνληαη κε ην έλα
ηζηνξηθό γεγνλόο ζην θεληξηθό ζεκείν, γεγνλόο πνπ αθξηβώο κε ηνλ αλεπαλάιεπην
ραξαθηήξα ηνπ, όπσο θάζε ηζηνξηθό γεγνλόο, είλαη απνθαζηζηηθό γηα ηε ζσηεξία.
Καη απηό ην γεγνλόο είλαη ε έλζαξθε παξνπζία ηνπ Θενύ ζηνλ θόζκν, ζην πξόζσπν
ηνπ Ηεζνύ Χξηζηνύ2. Ζ ελζάξθσζε ηνπ Λόγνπ ήηαλ κηα απόιπηε θαλέξσζε ηνπ
Θενύ. Ήηαλ ε απνθάιπςε ηεο ίδηαο ηεο δσήο3. Δίλαη ε πιεξέζηεξε θαλέξσζε ηνπ
Θενύ, θαζώο ν Ηεζνύο Χξηζηόο πξνζιακβάλεη θαη αλαθεθαιαηώλεη νιόθιεξε ηελ
θηίζε, ηελ θάλεη ζώκα ηνπ θαη ηελ θαηεπζύλεη ζηνλ ηειηθό ζθνπό ηεο, ηε ζσηεξία4.
Ο Ηεζνύο Χξηζηόο ήηαλ πξόζσπν ζπγθεθξηκέλα ππαξθηό κέζα ζηελ ηζηνξία
θαη κάιηζηα ραξαθηεξηδόκελν σο "πηόο Ιζξαήι" θαη εθ ηνπ "νίθνπ Γαπίδ". Ήηαλ κηα
ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή ύπαξμε θαη εκθαλίζζεθε ζηελ ηζηνξία ζε θαζνξηζκέλε
ρξνληθή ζηηγκή "εγεκνλεύνληνο ηεο Σπξίαο Κπξελίνπ" (Λνπθ. 2, 2)5. Σν πξόζσπν ηνπ
Ηεζνύ Χξηζηνύ είλαη απηό πνπ ηέκλεη ζηα δύν ηελ ηζηνξία ησλ αλζξώπσλ6. Γηόηη ε
γέλλεζε ηνπ Ηεζνύ είλαη ε αηηία γηα ηελ εθαξκνγή πνπ επηθξάηεζε ηνπο ηειεπηαίνπο
αηώλεο, ηεο αξίζκεζεο, δειαδή, θαη πξνο ηα κπξόο θαη πξνο ηα πίζσ, μεθηλώληαο από
ην γεγνλόο ηεο γελλήζεσο ηνπ Ηεζνύ Χξηζηνύ. Έηζη απηό ην γεγνλόο ζεσξείηαη σο ην
ρξνληθό θεληξηθό ζεκείν νιόθιεξεο ηεο ηζηνξηθήο πνξείαο7.
Ο Ηεζνύο Χξηζηόο, σο πξώηνο θαη κνλαδηθόο θνξέαο ηεο απνθάιπςεο ηνπ
Θενύ ζηνλ θόζκν, απνηειεί ην κέζν κε ην νπνίν ν Θεόο εηζέξρεηαη ζηνλ θόζκν,
θαζηζηά ηνλ εαπηό ηνπ γλσζηό ζηνπο αλζξώπνπο θαη θαζνξίδεη έλαληη ηνπ πξνζώπνπ
Σνπ θαη ηνπ θόζκνπ, ηε ζέζε ηνπ αλζξώπνπ. Ζ απνθάιπςε απηή εθδειώλεηαη θαη
βεβαηώλεηαη ζηα έξγα θαη ζηα ιόγηα ηνπ Ηεζνύ Χξηζηνύ, ηνπ νπνίνπ ε ζάξθσζε
ζεκαίλεη ηελ αξρή ηεο ελνίθεζεο ηνπ Θενύ ζηνλ θόζκν, θαη ηεο ελεξγνύ δξάζεο, ζε
κηα ζπγθεθξηκέλε πλεπκαηηθή θνηλόηεηα, πνπ ηδξύζεθε από ηνλ Ηεζνύ Χξηζηό8. Με
ηελ ελαλζξώπεζε ηνπ Θενύ Λόγνπ θαη ηελ πξόζιεςε ηεο θηηζηήο θαη αλζξώπηλεο
θύζεο από Απηόλ, ε θηίζε μεπεξλάεη ηα όξηα ηεο θζαξηόηεηαο, δσνπνηείηαη θαη
κπνξεί λα κεηάζρεη ζηηο ζείεο κεηακνξθσηηθέο ελέξγεηεο9. ην πξόζσπν ηνπ Ηεζνύ
Χξηζηνύ ζπλίζηαηαη ε θνξπθαία ελέξγεηα ηνπ Θενύ ζηελ θηίζε θαη ηελ ηζηνξία. Γηαηί

ν Ηεζνύο δελ είλαη απιώο θαη κόλν ν δεκηνπξγόο κηαο "λέαο θαηάζηαζεο" γηα ηελ
ηζηνξία θαη ηελ αλζξσπόηεηα ή κηα δπλαηόηεηα επαλαθνξάο ηνπ αλζξώπνπ ζηελ
πξνπησηηθή θαηάζηαζε, νύηε, έζησ, κηα πςειή κεηάζεζε από ηε γε ζηνπο νπξαλνύο.
Αθόκε, δελ κπνξεί λα λνεζεί κόλν σο "ζύξα" ή θαη "νδεγόο" γηα ηελ είζνδν θαη
πνξεία ησλ πηζηώλ θαη εθιεθηώλ ζηε Βαζηιεία ηνπ Θενύ. Ο Ηεζνύο Χξηζηόο είλαη
αζθαιώο όια απηά, αιιά πάλσ από όια είλαη ν ίδηνο ε Βαζηιεία ησλ Οπξαλώλ10.
Σν γεγνλόο απηό ηνπ Χξηζηνύ θσηίδεηαη από ηελ παιαηνδηαζεθηθή
πξνπαξαζθεπή ηνπ, αθνύ απηή ε πξνπαξαζθεπή πήξε ην θσο ηεο από ην γεγνλόο ηεο
ελαλζξώπεζεο ηνπ Λόγνπ11. Ο απόζηνινο Παύινο βεβαηώλεη όηη θαζεηί πνπ
παξνπζηάδεηαη ζηελ Παιαηά Γηαζήθε "εγξάθε ράξηλ εκώλ" (Ρσκ. 4, 24 – 15, 4),
ζέινληαο λα δείμεη όηη ηα γεγνλόηα πνπ εμηζηνξνύληαη ζηελ Παιαηά Γηαζήθε, ηα
νπνία σο γεγνλόηα έρνπλ ηε δηθή ηνπο ζπνπδαηόηεηα ζηελ ηζηνξία ηεο ζσηεξίαο,
ζπληζηνύλ αθξηβώο κε ηελ ηδηόηεηά ηνπο απηή, ηελ πξνπαξαζθεπή γηα ηελ έιεπζε ηνπ
Ηεζνύ Χξηζηνύ, δειαδή, γηα ην θεληξηθό γεγνλόο πνπ δίλεη ζε νιόθιεξε ηελ ηζηνξία
ηεο ζσηεξίαο ην λόεκά ηεο12. Οιόθιεξε ε ηζηνξία ηεο ζσηεξίαο ηείλεη πξνο ην ζθνπό
ηεο ελζάξθσζεο. Απηό γίλεηαη θαηαλνεηό ζην πξόζσπν ηνπ Χξηζηνύ. Παξαδείγκαηνο
ράξε, ε δεκηνπξγία ηνπ θόζκνπ θαη ηνπ αλζξώπνπ παξακέλεη έλα γεγνλόο, ε ηζηνξία
ηνπ Ηζξαήι κηα ηζηνξία, αιιά ην ζύλνιό ηεο δηεξκελεύεηαη κε έλαλ πξνθεηηθό ηξόπν,
ώζηε λα αλαγγέιιεη ηνλ Χξηζηό13. Ζ πνξεία, δειαδή, ηνπ θόζκνπ ζπληζηά ηζηνξηθή
δηαδξνκή θαη όρη αέλαε αλαθύθιεζε ηεο θύζεο ηνπ. Ο θόζκνο θαη ν άλζξσπνο
δεκηνπξγνύληαη ζε κηα πξννπηηθή ηειείσζεο. Ζ ηζηνξηθή δεκηνπξγία δελ ζπληζηά
ηεηειεζκέλν γεγνλόο, αιιά είλαη δηαξθώο ζηξακκέλε θαη αλνηθηή πξνο ηελ
εζραηνινγηθή ηεο πιεξόηεηα. Κεληξηθόο άμνλαο ηεο δεκηνπξγίαο είλαη ε κέιινπζα
ελαλζξώπεζε ηνπ Λόγνπ, ε νπνία ηέκλεη θαη θαζνδεγεί νιόθιεξε ηελ ηζηνξία ησλ
ζρέζεσλ Θενύ θαη αλζξώπνπ. Ζ εθινγή θαη ε δηαδξνκή ηνπ πεξηνύζηνπ ιανύ είλαη ε
πξντζηνξία ηνπ Χξηζηνύ θαη ηεο Δθθιεζίαο. Σν γεγνλόο ηνπ Χξηζηνύ είλαη ην
"εθάπαμ" αιιά θαη ην "έζραηνλ", απηό πνπ ζπλέβε κέζα ζηελ ηζηνξία, αιιά θαη απηό
πνπ αλακέλεηαη σο πιήξσκα θαη ηειείσζή ηεο14.
Ζ ιέμε "εθάπαμ" κπνξεί λα ζεκαίλεη δύν πξάγκαηα: α) απιώο κηα θνξά σο
ηζηνξηθό ζπκβάλ θαη β) κε απνθαζηζηηθό ηξόπν ην κνλαδηθό γεγνλόο γηα ηε ζσηεξία
όισλ ησλ αλζξώπσλ θαη όισλ ησλ θαηξώλ. Με άιια ιόγηα κπνξεί λα ζεκαίλεη θαη
"κηα θνξά" θαη "κηα θνξά γηα πάληα"15. ηελ Καηλή Γηαζήθε θαη εηδηθόηεξα ζηηο
επηζηνιέο ηνπ απνζηόινπ Παύινπ, ε ζσηεξία ηαπηίδεηαη κε ην επαγγέιην, ην
πεξηερόκελν ηνπ νπνίνπ ιίγν σο πνιύ πεξηζηξέθεηαη γύξσ από ηηο ζσηεξηώδεηο
ζπλέπεηεο ηνπ "εθάπαμ" γεγνλόηνο ηνπ ζαλάηνπ θαη ηεο αλάζηαζεο ηνπ Χξηζηνύ16.
Λέγεη ν απόζηνινο Παύινο ζπγθεθξηκέλα "ν γαξ απέζαλελ, ηε ακαξηία απέζαλελ
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εθάπαμ∙ ν δε δε, δε ησ Θεώ" (Ρσκ. 6, 10). Ζ ιέμε "εθάπαμ" ζηνλ πην πάλσ ιόγν ηνπ
απνζηόινπ Παύινπ, εληζρπόκελε κάιηζηα ζεκαζηνινγηθά θαη από ην ανξίζηνπ
ρξόλνπ ξήκα "απέζαλελ", δειώλεη ελ πξνθεηκέλσ ην νξηζηηθό, ακεηάθιεην θαη
αλεπαλάιεπην ηνπ ζαλάηνπ ηνπ Χξηζηνύ, σο πξνο ηελ ακαξηία ή νξζόηεξα θαηά ηεο
ακαξηίαο. Γηόηη ν Ηεζνύο Χξηζηόο, κε ηνλ "εθάπαμ" ζάλαην ηνπ, θαηάξγεζε νξηζηηθά
όρη θάπνηα, ππνηίζεηαη, δηθή ηνπ πξνζσπηθή ακαξηία, αιιά ηελ ακαξηία νιόθιεξνπ
ηνπ αλζξώπηλνπ γέλνπο17. Έηζη ν ζάλαηνο ηνπ Χξηζηνύ απνηειεί ζσηεξηνινγηθά
κνλαδηθό θαη αλεπαλάιεπην γεγνλόο18.
Γίλεηαη θαηαλνεηό όηη θέληξν ηεο ηζηνξίαο είλαη ν Ηεζνύο Χξηζηόο, ν
έλζαξθνο Λόγνο, αιιά θαη θέληξν ηεο εζραηνινγίαο είλαη θαη πάιη ν Χξηζηόο 19. Γηόηη
ζηελ έλζαξθε παξνπζία ηνπ Χξηζηνύ ζηνλ θόζκν είλαη παξνύζα θαη ε Βαζηιεία ηνπ
Θενύ20. Σν γεγνλόο ηεο ελαλζξώπεζεο ηνπ Λόγνπ ζην πξόζσπν ηνπ Ηεζνύ είλαη ην
θξίζηκν ζεκείν εηζόδνπ ηεο Βαζηιείαο ηνπ Θενύ ζηνλ θόζκν θαη ηελ ηζηνξία21. Απηό
ν Ηεζνύο Χξηζηόο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ επί γεο έξγνπ ηνπ, ήζειε λα ην θαλεξώζεη,
όηη ε Βαζηιεία ηνπ Θενύ βξίζθεηαη κέζα ζηνλ παξόληα ρξόλν δπλακηθά θαη
ιεηηνπξγηθά "εη δε ελ πλεύκαηη Θενύ εγώ εθβάιισ ηα δαηκόληα, άξα έθζαζελ εθ’ πκάο
ε Βαζηιεία ηνπ Θενύ" (Μαηζ. 12, 28)22. Αληηθξίδνληαο ινηπόλ ε αλζξσπόηεηα ην
πξόζσπν ηνπ Ηεζνύ, ζήκαηλε όηη "νπ καθξάλ εη από ηεο Βαζηιείαο ηνπ Θενύ" (Μαξθ.
12, 34). Απηό ην γεγνλόο, ε ρξηζηηαληθή θνηλόηεηα από ηελ πξώηε ζηηγκή ηεο
ύπαξμήο ηεο, ην βηώλεη θαη ην ζεσξεί σο ηελ έζραηε απνθάιπςε ηεο αγάπεο ηνπ
Θενύ πξνο ηελ ηζηνξία θαη ηελ αλζξσπόηεηα. Μέζα ζην πιαίζην απηό, από ηελ
έιεπζε ηνπ Χξηζηνύ θαη εμήο, ε θάζε ηζηνξηθή ζηηγκή πξνζιακβάλεη εζραηνινγηθή
ζεκαζία θαη ε ρξηζηηαληθή θνηλόηεηα παίξλεη ηε κνξθή ηεο εζραηνινγηθήο
πξαγκαηηθόηεηαο23. Γηαηί ε ηζηνξηθή ζάξθα ηεο Δθθιεζίαο έρεη σο βάζε θαη πεγή ηεο
ηε ζάξθσζε ηνπ Χξηζηνύ24. Γηαηί ην πιήξσκα ηεο αιήζεηαο γηα ηελ Δθθιεζία
αλαθέξεηαη όρη ζε θάηη πνπ ζπλέβε ζην παξειζόλ, αιιά ζε θάηη πνπ αλακέλεηαη ζην
κέιινλ, θαζώο ε Δθθιεζία δελ αληιεί ηελ ύπαξμή ηεο από απηό πνπ είλαη, αιιά από
απηό πνπ ζα γίλεη, όρη από ην παξόλ ή ην παξειζόλ, αιιά από ην κέιινλ ηεο
Βαζηιείαο ηνπ Θενύ25.
Ζ αλζξσπόηεηα ην κέιινλ ηεο Βαζηιείαο ηνπ Θενύ ην αληηθξίδεη μεθάζαξα
ζην "εθάπαμ" γεγνλόο ηεο αλάζηαζεο ηνπ Χξηζηνύ. Με απηό ην γεγνλόο αλέηεηιε
νξηζηηθά ζηνλ θόζκν κηα λέα δπλαηόηεηα, ε νπνία δελ ππήξρε πξηλ θαη ε νπνία
αθνξά ζύκπαζα όιε ηελ νηθνπκέλε. Σν άγγεικα, όηη ζηε δσή πξνζθέξζεθε πιένλ ε
δπλαηόηεηα λα αιιάμεη, λα ιπηξσζεί ν άλζξσπνο από ην ζάλαην, θαηέζηε πιένλ
δπλαηό αθξηβώο επεηδή πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλάζηαζε ηνπ Χξηζηνύ26. Σν γεγνλόο
ηεο αλάζηαζεο ηνπ Χξηζηνύ είλαη εζραηνινγηθό γεγνλόο θαη ε αλαηνιή ηνπ
3

κέιινληνο αηώλνο27. Γηόηη κε ηελ αλάζηαζε ηνπ Χξηζηνύ ε αλζξσπόηεηα αληηθξίδεη
ηε Βαζηιεία ησλ Οπξαλώλ ζηνλ παξόληα θόζκν θαη ρξόλν.
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