
Ἡἐνανθρώπησις τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ
Θεοῦ, τὴν ὁποία ἑορτάζει καὶ πανηγυρί-

ζει τώρα μὲ χαρὰ καὶ ἀγαλλίασι ἡ Ἐκκλησία
μας, εἶνε, ἀγαπη τοί μου, μυστήριο, μέγα μυ-
στήριο. Ἀλλὰ οἱ ἄπιστοι φωνάζουν·

–Ὄχι! στὸ ἑξῆς δὲν θέλουμε ν᾽ ἀκοῦμε γιὰ
μυ στήρια. Ἡ ἐπιστήμη διέλυσε τὰ σκοτάδια
τῆς ἀμορφωσιᾶς· ὅπου ἐπιλαμβάνεται αὐτή, ἐ -
κεῖ πέφτει φῶς, δὲν ὑπάρχει πλέον μυστήριο.

Δὲν ὑπάρχει μυστήριο; Ἀλλ᾽ ἂς ἀφήσουμε
πρὸς στιγμὴν τὸν Θεάνθρωπο, ποὺ ἐκήρυξε
τὸ μυστήριο, καὶ ἂς δοῦμε τὸν ἄνθρωπο, ποὺ
καυχήθηκε ὅτι ἔγινε ὑπεράνθρωπος καὶ φω-
νάζει ὅτι δὲν ὑπάρχει πλέον μυστήριο.

* * *Ἀφ᾽ ὅτου, ἀγαπητοί μου, παρουσιάστηκε ἐ -
πάνω στὸν πλανήτη αὐτὸν ὁ ἄνθρωπος, ἔ -
χουν περάσει περί που ὀκτὼ χιλιετίες. Ἡ ἀν -
θρω πότητα στὸ διάστημα αὐτὸ ἔζησε, πολλα -
πλασιάστηκε, ἁπλώθηκε στὴν ἐπιφάνεια τῆς
γῆς· προώ δευσε σὲ τέχνες καὶ ἐ πιστῆμες, βρῆ -
κε τὴ φωτιὰ καὶ τὸν τρο χό, χρη σιμοποίησε
τὸν λίθο καὶ τὸ μάρμα ρο, ἐξώρυξε τὸ σίδερο
καὶ τὸν χαλκό, ἐπινόησε τὴ γρα φὴ καὶ τὸ ἀλ -
φάβητο, κατασκεύασε ὅπλα, ἐρ γαλεῖα καὶ μη-
χανές, ἄφησε μνημεῖα τέχνης καὶ λόγου· ἐ -
ρεύνησε τὸν οὐράνιο θόλο, ἀνακάλυψε πλα νῆ -
τες καὶ ἀστέρια. Ὁ ἄν θρωπος ἔδειξε ποιός εἶ -
νε, τί σκέπτεται, τί ὑ πάρχει μέσα του, τί μπο ρεῖ
νὰ κάνῃ· ἔγινε γεωργός, τεχνίτης, ναυτικός,
δάσκαλος, ποιητής, ἐπιστήμονας, συγγρα φέ-
ας, στρατηγός, βασιλιᾶς, κυβερνήτης λαῶν.

Μετὰ ἀπ᾽ ὅλα αὐτὰ θὰ περίμενε κανείς, αὐ -
τὸ τὸ ὂν ποὺ λέγεται ἄνθρωπος νὰ μᾶς εἶνετελείως γνωστό. Τί λέτε, εἶνε;Ὄχι! ἀπὸ τὸ ὅλο πρόβλημα ἄν θρωπος ἐλά-
χιστα γνωρίζουμε. Εἶνε τόσο λίγα, ὥστε ὁ ἰα-
τροφιλόσοφος Ἀλέξις Καρρὲλ ἔγραψε βιβλίο
μὲ τίτλο «Ὁ ἄνθρωπος, αὐτὸς ὁ ἄγνωστος».

Παρὰ τὴν τόση πρόοδο τῆς ἐπιστήμης ὁ ἄν -
θρωπος κλείνει μέσα του μυστήρια ἀνεξε-
ρεύ νητα, ὅπως π.χ.· οἱ αἰσθήσεις (ὅρασις, ἀ -
κοή, ὄ σφρησις κ.λπ.), τὰ ὑλικὰ καὶ τὰ ὄργανα
τοῦ σώ ματος (κύτταρο, αἷμα, ἱστοί, μῦς, καρ-
διά, πνευ μόνια, νεφρὰ κ.λπ.), οἱ διάφορες λει-
τουργίες τοῦ ὀργανισμοῦ (αὔξησις, ἀ ναπαρα-
γωγή, θρέψις, πῶς δηλαδὴ ἡ τροφὴ γίνεται αἷ -
μα, γάλα, λίπος, μυελός, νεῦρα, ὀστᾶ, τρίχες
κ.λπ.). Ἡ ἐπιστήμη ἀγνοεῖ· περιγράφει μόνο,
δὲν ἐξηγεῖ τὰ βαθύτερα αἴτια.

Αὐτὰ ὡς πρὸς τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου. Τί
νὰ ποῦμε τώρα γιὰ τὴν ψυχή; Ἄβυσσος!

Κι ἂν ὁ ἄνθρωπος κλείνῃ μέσα του μυστή-
ρια, τί νὰ ποῦμε τώρα γιὰ τὸν Θεάνθρωπο; Μᾶς
ἐρωτοῦν· Πῶς ὁ Θεάνθρωπος; Κ᾽ ἐμεῖς τοὺς
ἐ ρωτοῦμε· Πῶς ὁ ἄνθρωπος; Ἡ ἐπιστήμη ὄχι
μόνο γιὰ τὴ δημιουργία τοῦ πρώτου ἀνθρώ-
που ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴ γέννησι τοῦ κάθε νέου
ἀνθρώπου σήμερα μένει ἐκστατική. Μᾶς ἐ -
ρωτοῦν· Πῶς Θεὸς καὶ ἄνθρωπος; Κ᾽ ἐμεῖς
τοὺς ἐρωτοῦμε· Πῶς στὸν ἄνθρωπο ἑ νώνε-
ται ψυχὴ καὶ σῶμα; ποιά σχέσι ἔχουν μεταξύ
τους τὰ δύο αὐτὰ συστατικά; Ἡ ἐπιστήμη πέ-φτει σὲ λαβύρινθο.

Καὶ μόνο ὁ ἄνθρωπος ἔχει μυστήρια; Ἀκό-
μη καὶ τὸ πιὸ μικρὸ ἀπὸ τὰ δημιουργήματα, ὅ -
σο τὸ ἐρευνοῦν τόσο περισσότερα προβλήμα  -
τα προβάλλει. Ὁ βοτανολόγος Μπαίηλυ σὲ ἄρ -
θρο του μὲ τίτλο «Κόσμος γεμᾶτος θαύμα τα»
γράφει, ὅτι τὸ μυστήριο βρίσκεται σὲ κάθε φυ-
τό, κάθε φύλλο, κάθε παλμὸ τῆς ζωῆς, σὲ κάθε
βῶλο γῆς, κι ὅτι μετὰ καὶ ἀπὸ δέκα χιλιάδες
χρόνια τὰ πιὸ συνηθισμένα πράγματα ὑπὸ τὸ
φῶς τῆς ἐπιστήμης θὰ προκαλοῦν νέες ἐκπλή-
 ξεις· τὰ μυστήρια δὲν θὰ ἐξαν τληθοῦν ποτέ.Ἄνθρωπε, ζῇς καὶ κινεῖσαι μέσα σὲ μυστή-ρια. Μυστήριο εἶνε καὶ ἡ δική σου ζωή, τὸ κά-
θε κύτταρό σου. Ἀλλὰ μυστήρια ἔχουν καὶ τὰ
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φυτὰ ποὺ πατᾷς, καὶ οἱ ἀκρίδες τῶν ἀγρῶν,
καὶ τὰ φύκια τῆς θαλάσσης, καὶ τὰ ἄστρα ποὺ
βλέπεις στὸν οὐρανό. Λοιπὸν τὴν οὐσία ἑνὸς
φυτοῦ δὲν γνώρισες ἀκόμη, καὶ πῶς ἔχεις
τὴν ἀξίωσι νὰ γνωρίσῃς τὴν οὐσία τοῦ Θεοῦ;

Ὁ νεώτερος ἀπολογητὴς Ἰωάννης Σκαλ-τσούνης παρατηρεῖ τὰ ἑξῆς. Οἱ ἐπιστῆμες καὶ
οἱ τέχνες, τὰ πιὸ γνωστὰ ἀντικείμενα καὶ οἱ
νόμοι τῆς φύσεως μᾶς παρουσιάζουν μυστή-
ρια σκοτεινὰ καὶ ἀκατανόητα. § Ἀφήνεις μιὰ
πέτρα καὶ πέφτει· αὐτὸ εἶνε ἀποτέλεσμα τοῦ
νόμου τῆς βαρύτητος, λένε οἱ φυσιοδῖφες.
Ἀλλὰ οἱ δυνάμεις τῆς ἕλξεως καὶ ὠθήσεως εἶ -
νε ἆραγε σύμφυτες μὲ τὰ σώματα; Ὁ Νεύτων
βεβαίωνε, ὅτι εἶνε παράλογο νὰ πιστεύουμε
πὼς ἡ δύναμι αὐτὴ βρίσκεται μέσα στὰ ἄτομα
τῶν σωμάτων ποὺ ἕλκονται. Ἀπὸ τότε ἐρευ -
νᾶ ται ποιός εἶνε ὁ χαρακτήρας καὶ ἡ οὐσία
τῆς δυνάμεως τῆς βαρύτητος, καὶ πολλοὶ φυ-
σιοδῖφες λένε ὅτι μὲ τὴν πρόοδο τῆς ἐπιστή-
μης φάνηκε, πὼς εἶνε ἀδύνατο νὰ λυθοῦν τὰ
ζητήματα γύρω ἀπὸ τὴν ἀρχὴ καὶ τὴν οὐσία
καὶ ἕδρα τῶν φυσικῶν δυνάμεων. «Ἐμεῖς βλέ-
 πουμε τὰ ἄμεσα αἴτια τῶν φαινομένων», ἔλε-
γε ὁ φυσιολόγος Βερνάρδος, «ἀλλὰ τὰ πρῶ -
τα αἴτια μᾶς διαφεύγουν». § Μελετώντας ὁ -
ποιοδήποτε ζήτημα ἢ ἀναλύοντας ὁποιοδήπο-
 τε ἀντικείμενο πρέπει νὰ διαχωρίζουμε τὰ γύ-
 ρω ἀπὸ τὴν ὕπαρξι ἑνὸς ὄντος ἢ ἑνὸς γεγο-
 νότος ἢ τὰ γύρω ἀπὸ τὴν ἀλήθεια μιᾶς προ-
τάσεως ἢ βεβαιώσεως, ἀπὸ τὴν οὐσία, τοὺς
χαρακτῆρες, τὶς ὑποστάσεις καὶ τὸν τρόπο τῶν
ἐνεργειῶν του. Τὸ νὰ ἔχουμε πεποίθησι ἀσά-
λευτη καὶ βεβαιότητα ἀνέφελη γιὰ τὴν ὕπαρ-ξι ἑνὸς ὄντος ἢ μιᾶς ἀληθείας εἶνε κάτι τελεί -
ως διαφορετικὸ ἀπὸ τὴ γνῶσι τῆς οὐσίας καὶ
τῶν χαρακτήρων καὶ τῶν τρόπων τῶν ἐνεργει -
ῶν του. Τὴν ἐπιστημονικὴ ἀλήθεια ποὺ διατύ -
πωσε ὁ Παστὲρ λέγοντας ὅτι «ὁ Θεὸς ἐπιβάλ -λεται στὴν ἀνθρώπινη συνείδησι καὶ εἶνε ἀκα-τάληπτος» τὴν διαφώτιζε μὲ πολλὴ φιλοσοφι -
κὴ δεινότητα ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστο-
μος σὲ ἕ να ἀπὸ τοὺς λόγους του Περὶ ἀνο-
μοί ων λέγοντας· «Ἡ οὐσία τοῦ Θεοῦ ἀγνοεῖ -ται ὄχι ὅτι ὑπάρχει, ἀλλὰ τί εἶνε. Γιὰ νὰ πι-
στεύουμε ὀρ θά (“πρὸς εὐσέβειαν”), ἀρκεῖ νὰ
γνωρίζουμε ὅτι ὑπάρχει».* * *

Αὐτὰ τὰ γράφουμε ὡς μία σύντομη ἀπάν -
τησι σ᾽ ἐκείνους πού, ὑπερήφανοι γιὰ τὶς προ-
 όδους τῆς ἐπιστήμης, νομίζουν ὅτι ἡ ἐπιστή-
μη ἔχυσε φῶς σὲ ὅλα τὰ προβλήματα κι ὅτι
σήμερα μόνο ὁ Χριστιανισμὸς ἐξακολουθεῖ
νὰ ἔχῃ μυστήρια.

Καὶ ὅμως, ὅπως ἀποδεικνύεται, τὸ μυστή-
ριο ἁπλώνεται παντοῦ. Κι ἀφοῦ τὸ πέπλο τοῦ
μυστηρίου εἶνε τόσο ἁπλωμένο, δὲν πρέπει
νὰ σκανδαλίζωνται μερικοὶ διότι ὁ Χριστιανι-
σμὸς ἔχει καὶ αὐτὸς τὶς μυστηριώδεις ἀλή-
θειες του, μία ἀπὸ τὶς ὁποῖες εἶνε καὶ ἡ ἐν αν-θρώπησις τοῦ Θεοῦ Λόγου στὸ πρόσωπο τοῦ
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ὡστόσο τὸ μυστήριο ποὺ καλύπτει τὴ φάτνη
τῆς Βηθλε ὲμ δὲν μᾶς ἐμποδίζει καθόλου ἀπὸ
τὸ νὰ ἀπολαύ σουμε τὰ ἀνεκτίμητα δῶρα ποὺ ἔ -
φερε στὸν κόσμο ὁ ἐνανθρωπήσας Σωτήρας.

Ἕνα παράδειγμα. Μπαίνω σ᾽ ἕνα κῆπο. Νά
ἕνα τριαντάφυλλο. Εὐωδιάζει πολύ. Τὸ κόβω
καὶ τὸ μυρίζω. Ἂν μὲ ρωτήσετε, πῶς ἔγινε τὸ
τριαντάφυλλο, πῶς τὸ χῶμα τῆς γῆς τοῦ με-
τέδωσε τόση εὐωδιά, πῶς ταίριαξαν τὰ σέπα-
λά του κ.λπ., δὲν μπορῶ νὰ σᾶς ἀπαντήσω·
ὄχι ἐγώ, ἀλλὰ κι ὁ μεγαλύτερος βοτανολό-
γος. Αὐτὸ ὅμως δὲν μ᾽ ἐμποδίζει ν᾽ ἀπολαμ-βάνω τὴν εὐωδιά του καὶ νὰ δοξάζω Ἐκεῖνον
ποὺ τοῦ τὴν ἔδωσε.

Κάτι παρόμοιο συμβαίνει καὶ μὲ τὸν Χρι-στιανισμό. Κανένας φιλόσοφος ἢ θεολόγος
δὲν θὰ μπορέσῃ ποτὲ νὰ σᾶς ἐξηγήσῃ πῶς ὁΘεὸς ἔγινε ἄνθρωπος, πῶς «ὁ Λόγος σὰρξ
ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν» (Ἰω. 1,14). Παρ᾽
ὅλη ὅμως τὴν ἀδυναμία τῆς ἀνθρωπίνης σκέ-
ψεως νὰ ἐξηγήσῃ τὸ μυστήριο, μποροῦμε ἂν
θέλουμε νὰ πορευθοῦμε πνευματικὰ πρὸς τὴ
Βηθλεέμ, νὰ προσκυνήσουμε σὰν τοὺς ποι-
μένες καὶ τοὺς μάγους μὲ βαθειὰ ταπείνωσι,
καὶ νὰ νιώσουμε τὴν εὐωδία τοῦ ἄνθους, τοῦ
μοναδικοῦ ἄνθους, τοῦ ἀμάραντου ἐκείνου
ἄν θους τὸ ὁποῖο μὲ τὴν ὡραία ποιητικὴ γλῶσ -
σα ὑμνεῖ ὁ ὑμνογράφος τῆς Ἐκκλησίας· «῾Ρά-
βδος ἐκ τῆς ῥίζης Ἰεσσαὶ καὶ ἄνθος ἐξ αὐτῆς,Χριστέ, ἐκ τῆς Παρθένου ἀνεβλάστησας…»
(καταβ. Χριστουγ. ᾠδὴ δ΄). * * *

Ζώντας καὶ ἀναπνέοντας σήμερα, ἀγαπη-
τοί μου, στὴν πνευματικὴ ἀτμόσφαιρα ποὺ δη-
 μιουργεῖ ἡ πίστι στὴν ἐνανθρώπησι τοῦ Σωτῆ -
ρος Χριστοῦ, ἂς ψάλλουμε·

«Εὐφραίνεσθε, δίκαιοι· οὐρανοί, ἀγαλλιᾶ -
σθε· σκιρτήσατε, τὰ ὄρη, Χριστοῦ γεννηθέν -
τος· Παρθένος καθέζεται τὰ Χερουβὶμ μιμου-
μένη βαστάζουσα ἐν κόλποις Θεὸν Λόγον σαρ-
 κωθέντα. Ποιμένες τὸν τεχθέντα δοξάζουσι,
μάγοι τῷ Δεσπότῃ δῶρα προσφέρουσιν, ἄγ -
γε λοι ἀνυμνοῦντες λέγουσιν· ἈκατάληπτεΚύριε, δόξα σοι» (αἶν. Χριστουγ.).
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