5) Η ΚΟΠΣΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΝΣΙΛΗΦΗ ΓΙΑ ΣΗ ΦΤΗ ΣΟΤ ΥΡΙΣΟΤ

Η θύζε ηνπ Φξηζηνύ είλαη έλα πνιύ ζεκαληηθό ζέκα,πνπ πξνθάιεζε ζνβαξέο
δηαθσλίεο κέζα ζηελ εθθιεζία θαηά ηνλ πέκπην αηώλα,ην 451 κ.Φ. Απηό ην κάζεκα
παξνπζηάδεη ηηο πεπνηζήζεηο ηεο Οξζόδνμεο εθθιεζίαο γηα ηε θύζε ηνπ Φξηζηνύ. Ο
Κύξηνο Ιεζνύο Φξηζηόο είλαη ν Θεόο ν ίδηνο,ν Δλζαξθσκέλνο Λόγνο,πνπ έιαβε κία
ηέιεηα αλζξσπόηεηα. Η ζεία Τνπ θύζε είλαη κία κε ηελ αλζξώπηλε ηνπ θύζε
αρσξίζησο,αζπγρύησο,αδηαηξέησο θαη αηξέπησο. « Καη αλαληίξξεηα, ην κπζηήξην ηεο
επζέβεηαο είλαη κεγάιν ο Θεόρ θανεπώθηκε με ζάπκα».(Σιμόθεορ Α’3:16).
Απηή ε έλσζε είλαη κόληκε,πάληνηε αδηαίξεηε θαη αρώξηζηε,ιέκε ζηε ιεηηνπξγία
όηη ε ζεόηεηά ηνπ δελ ρσξίζηεθε από ηελ αλζξσπόηεηά Τνπ νύηε γηα έλα ιεπηό,νύηε «ελ
ξηπή νθζαικνύ». Η ζεία θύζε ελώζεθε κε ηελ αλζξώπηλε,ηελ νπνία πξνζέβαιε από ηελ
Παξζέλν Μαξία κε ηελ επελέξγεηα ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο. Τν Άγην Πλεύκα εμάγληζε θαη
θαζεγίαζε ηελ θνηιηά ηεο Παξζέλνπ,έηζη ώζηε ην Παηδί πνπ ζα γελλνύζε,δελ ζα
θιεξνλνκνύζε ηίπνηα από ην πξνπαηνξηθό ακάξηεκα. Σπλέπεηα ηεο έλσζεο ησλ δύν
θύζεσλ,ηεο ζείαο θαη ηεο αλζξώπηλεο ζηελ θνηιηά ηεο Παξζέλνπ ήηαλ ν ζρεκαηηζκόο
κηαο θύζεο εθ ησλ δύν. « Μηαο θύζεο ηνπ Θενύ Λόγνπ ζεζαξθσκέλε»όπσο έιεγε ν
άγηνο Κύξηιινο. Η έθθξαζε « Μία Φύζε» δελ δειώλεη κόλν ηελ ζεία θύζε,ή κόλν ηελ
αζξώπηλε θύζε ρσξηζηά,αλλά δηλώνει ηην ένυζη ηυν δςο θύζευν ζε Μία Φύζη,πνπ
είλαη «ε Φύζε ηνπ Δλζαξθσκέλνπ Λόγνπ». Δίλαη δειαδή,κία θύζε (κηα νληόηεηα),αιιά
έρεη όιεο ηηο ηδηόηεηεο ηεο ζείαο θύζεο θαη όιεο εθείλεο ηεο αλζξώπηλεο. Η ζεία θύζε δελ
αλακείρζεθε κε ηελ αλζξώπηλε,νύηε αλαθαηεύηεθε κε απηή. Δπίζεο,ε ζεία θύζε δελ
κεηαηξάπεθε ζε αλζξώπηλε,νύηε ε αλζξώπηλε ζε ζεία,αιιά ε έλσζή ηνπο νδήγεζε ζηην
Ενόηηηα ηηρ Φύζηρ. Τν ίδην ζπκβαίλεη όηαλ κηιάκε γηα ηε δηθή καο αλζξώπηλε
θύζε,πνπ ζπλδπάδεη δύν θύζεηο: ηελ ςπρή θαη ην ζώκα. Έηζη ε αλζξώπηλε δελ είλαη
κόλν ςπρή ή κόλν ζώκα,αιιά εδώ δειώλεηαη ε έλσζε ηνπο ζε κία θύζε πνπ νλνκάδεηαη
αλζξώπηλε θύζε. Μνινλόηη ν άλζξσπνο απνηειείηαη από δύν θύζεηο,όκσο δελ κπνξνύκε
λα πνύκε πνηέ όηη απηόο είλαη δύν πξόζσπα,αιιά έλα πξόζσπν. Όιεο νη πξάμεηο ηνπ
αλζξώπνπ απνδίδνληαη ζε απηή ηελ κία θύζε,θαη όρη κόλν ζηελ ςπρή ή κόλν ζην ζώκα.
Έηζη όηαλ ζέινπκε λα πνύκε όηη έλα άηνκν ηξώεη ή πεηλά ή θνηκάηαη ή αηζζάλεηαη
πόλν,δελ κπνξνύκε λα πνύκε όηη είλαη ην ζώκα ηνπ πνπ ηξώεη,πεηλά,θνπξάδεηαη,θνηκάηαη
ή αηζζάλεηαη πόλν. Όιεο νη πξάμεηο απνδίδνληαη ζηνλ άλζξσπν ζπλνιηθά θαη όρη κόλν
ζην ζώκα ηνπ ή κόλν ζην πλεύκα ηνπ. Τν ίδην αθξηβώο ζπκβαίλεη κε ηηο πξάμεηο ηνπ
Φξηζηνύ,όπνπ δελ κπνξνύκε λα πνύκε πσο ε ζεία θύζε ηνπ Φξηζηνύ θάλεη θάπνηεο
πξάμεηο,νύηε κπνξνύκε λα πνύκε πσο ε αλζξώπηλε θύζε ηνπ Φξηζηνύ θάλεη θάπνηεο
πξάμεηο. Αλ ινηπόλ θαηαλννύκε ηελ ηδέα ηεο έλσζεο κεηαμύ ςπρήο θαη ζώκαηνο ζε κία
θύζε,γηαηί λα κελ θαηαλννύκε θαη ηελ ελόηεηα ηνπ ζείνπ θαη ηνπ αλζξώπηλνπ ζε κία
θύζε.
Έλα άιιν παξάδεηγκα είλαη ην ππξαθησκέλν ζίδεξν,όπνπ δελ κπνξνύκε λα πνύκε
πσο ν ζίδεξνο κεηαβάιιεηαη ζε θσηηά,νύηε ε θσηηά ζε ζίδεξν. Καη ηα δύν είλαη ελσκέλα
ρσξίο κείμε,ζύγρπζε ή ηξνπνπνίεζε. Σην ππξαθησκέλν ζίδεξν δηαηεξνύληαη όιεο νη

ηδηόηεηεο θαη ηνπ ζηδήξνπ θαη ηνπ ππξόο. Οκνίσο ή θύζε ηνπ Δλζαξθσκέλνπ Λόγνπ
είλαη κία θύζε πνπ εκπεξηέρεη όια ηα ζετθάθαη όια ηα αλζξώπηλα ραξαθηεξηζηηθά.
Έηζη,ν Κύξηνο Ιεζνύο είλαη ν κνλνγελήο Υηόο πνπ γελλήζεθε από ηελ νπζία ηνπ
Παηξόο πξναησλίσο θαη έιαβε ηελ αλζξώπηλε ηνπ θύζε από ηελ Παξζέλνπ Μαξία πνπ
ζηε ζπλέρεηα ηνλ γέλλεζε,θαη ελώζεθε ε ζεία κε ηελ αλζξώπηλε. «Όηαλ, όκσο, ήξζε ην
πιήξσκα ηνπ ρξόλνπ, ν Θεόο εμαπέζηεηιε ηνλ Υηό ηνπ, ν νπνίνο γελλήζεθε από γπλαίθα
θαη ππνηάρζεθε ζηνλ λόκν» (Γαλάηερ 4:4). Ο Μνλνγελήο Υηόο είλαη ν Θεόο ν ίδηνο πνπ
θαηέβεθε από ηνλ νπξαλό θαη ελζαξθώζεθε θαη απηό ην θαηαιαβαίλνπκε όηαλ ν Φξηζηόο
έιεγε ζηνπο Ινπδαίνπο: Σαο δηαβεβαηώλσ απόιπηα: Πξηλ γίλεη ν Αβξαάκ εγώ είκαη. (
Ιυάννηρ 8:58). Γελ είπε ε ζεία κνπ θύζε ππήξρε πξηλ από ηνλ Αβξαάκ,αιιά είπε «εγώ
είκαη»,πνπ απνδεηθλύεη ηελ ελόηεηα ηεο θύζεο ηνπ,δειαδή ν Φξηζηόο είλαη ν Θεόο.
Όζνλ αθνξά ηε Θέληζη θαη ηελ Ενέπγεια ηνπ Κπξίνπ Ιεζνύ Φξηζηνύ,πηζηεύνπκε ζηε
Μία Θέιεζε θαη ζηε Μία Δλέξγεηα. Αθνύ πηζηεύνπκε πσο ε Φύζε είλαη Μία,άξα ε
Θέιεζε θαη ε Δλέξγεηα είλαη Μία. Ο Κύξηνο Ιεζνύο Φξηζηόο είπε: Τν δηθό κνπ θαγεηό
είλαη λα πξάηησ ην ζέιεκα εθείλνπ πνπ κε απέζηεηιε, θαη λα ηειεηώζσ ην έξγν ηνπ.
(Ιυάννηρ 4:34). Απηό απνδεηθλύεη όηη ε ζέιεζε Τνπ είλαη ίδηα κε ηνπ Παηξόο.
Ο Ιεζνύο, ινηπόλ, απνθξίζεθε θαη ηνπο είπε: Σαο δηαβεβαηώλσ απόιπηα: Γελ κπνξεί ν
Υηόο λα θάλεη ηίπνηε από κόλνο ηνπ, αλ δελ βιέπεη ηνλ Παηέξα λα ην θάλεη απηό επεηδή,
όζα θάλεη εθείλνο, απηά, παξόκνηα, θάλεη θαη ν Υηόο. (Ιυάννηρ 5:19). Καη αθνύ ε
Θέιεζε είλαη Μία,αλαγθαζηεθά θαη ε Δλέξγεηα είλαη Μία.
ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΜΦΧΝΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΥΡΙΣΟΛΟΓΙΟ
Εμείς πιζηεύοσμε όηι ο Κύριος μας,Θεός και Σωηήρας Ιηζούς Χριζηός,ο
Ενζαρκωμένος Λόγος είναι ηέλειος ζηη θεόηηηά Τοσ και ηέλειος ζηην ανθρωπόηηηά ηοσ.
Ενώθηκε η ανθρώπινη Τοσ θύζη με ηην θεία ατωρίζηως,αδιαιρέηως και αζσγτύηως. Η
θεία Τοσ θύζη δεν τωρίζηηκε από ηην ανθρώπινη ούηε μία ζηιγμή ούηε «εν ριπή
οθθαλμού». Σσγτρόνως αναθεμαηίζοσμε ηα δόγμαηα ηόζο ηοσ Νεζηορίοσ όζο και ηοσ
Εσηστίοσ.
ΜΑΡΣΤΡΙΕ ΑΠΟ ΣΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ
Πιζηεύοςμε πυρ ο Υπιζηόρ είναι ο Θεόρ:
Καη, ηώξα, εζύ Παηέξα, δόμαζέ κε θνληά ζνπ, κε ηε δόμα πνπ είρα θνληά ζε
ζέλα, πξηλ γίλεη ν θόζκνο.(Iυάν 17:5). Μαο κεηέθεξε ζηε βαζηιεία ηνύ αγαπεηνύ Υηνύ
ηνπ ζηνλ νπνίν έρνπκε ηελ απνιύηξσζε δηακέζνπ ηνύ αίκαηόο ηνπ, ηελ άθεζε ησλ
ακαξηηώλ ν νπνίνο είλαη εηθόλα ηνύ αόξαηνπ Θενύ, πξσηόηνθνο θάζε θηίζεο επεηδή,
δηακέζνπ απηνύ θηίζηεθαλ ηα πάληα, απηά πνπ είλαη κέζα ζηνπο νπξαλνύο θη απηά πνπ
είλαη επάλσ ζηε γε, ηα νξαηά θαη ηα αόξαηα, είηε ζξόλνη είηε θπξηόηεηεο είηε αξρέο είηε
εμνπζίεο, ηα πάληα θηίζηεθαλ δηακέζνπ απηνύ θαη γη' απηόλ,θη απηόο είλαη πξηλ από όια,
θαη όια ζπληεξνύληαη δηακέζνπ απηνύ (Κολοζζαείρ 1:13-17). Πξνζέμηε, έξρεηαη καδί κε
ηα ζύλλεθα, θαη ζα ηνλ δεη θάζε κάηη, θαη εθείλνη πνπ ηνλ ιόγρηζαλ θαη ζα ζξελήζνπλ κε
ηελ παξνπζία ηνπ όιεο νη θπιέο ηήο γεο λαη, ακήλ.(Αποκάλςτη 1:7). Ο Ιεζνύο είπε ζ'

απηνύο: Σαο δηαβεβαηώλσ απόιπηα: Πξηλ γίλεη ν Αβξαάκ εγώ είκαη.(Ιυάν 8:58). Καη
θαλέλαο δελ αλέβεθε ζηνλ νπξαλό, παξά απηόο πνπ θαηέβεθε από ηνλ νπξαλό, ν Υηόο
ηνύ αλζξώπνπ, απηόο πνπ είλαη ζηνλ νπξαλό.(Ιυάν 3:13).
Πιζηεύοςμε πυρ ο Υπιζηόρ καηοικεί ενηόρ ηος Παηπόρ και εναλλάξ.
Γελ πηζηεύεηο όηη εγώ είκαη ζε ελόηεηα κε ηνλ Παηέξα, θαη ν Παηέξαο. είλαη ζε
ελόηεηα κε κέλα; Τα ιόγηα πνπ εγώ κηιάσ ζε ζαο, δελ ηα κηιάσ από ηνλ εαπηό κνπ αιιά,
ν Παηέξαο πνπ κέλεη ζε ελόηεηα κε κέλα, απηόο εθηειεί ηα έξγα. Πηζηεύεηε ζε κέλα όηη
εγώ είκαη ζε ελόηεηα κε ηνλ Παηέξα, θαη ν Παηέξαο είλαη ζε ελόηεηα κε κέλα εηδάιισο,
εμαηηίαο απηώλ ησλ έξγσλ πηζηεύεηε ζε κέλα. ( Ιυάννηρ 14:10-11).
Πιζηεύοςμε πυρ όποιορ δει ηον Τιό ζαν να είδε ηον Παηέπα.
Ο Ιεζνύο ιέεη ζ' απηόλ: Τόζνλ θαηξό είκαη καδί ζαο, θαη δελ κε γλώξηζεο,
Φίιηππε; Όπνηνο είδε εκέλα, είδε ηνλ Παηέξα θαη πώο εζύ ιεο: Γείμε ζε καο ηνλ Παηέξα;
( Ιυάννηρ 14:9).
Πιζηεύοςμε πυρ ζηον Υπιζηό ςπάπσει ζυή.
Μέζα ζ' απηόλ ήηαλ δσή, θαη ε δσή ήηαλ ην θσο ησλ αλζξώπσλ. (Ιυάννηρ 1:4).
Καη ε καξηπξία είλαη ηνύηε, όηη: Ο Θεόο έδσζε ζε καο αηώληα δσή, θη απηή ε δσή είλαη
κέζα ζηνλ Υηό ηνπ. ( Ιυάννηρ Α’ 5:11).

Πιζηεύοςμε πυρ ο Υπιζηόρ είναι η εξιλέυζη ηυν αμαπηιών μαρ.
Σε ηνύην βξίζθεηαη ε αγάπε, όρη όηη εκείο αγαπήζακε ηνλ Θεό, αιι' όηη απηόο καο
αγάπεζε θαη απέζηεηιε ηνλ Υηό ηνπ σο κέζνλ εμηιαζκνύ γηα ηηο ακαξηίεο καο.(Ιυάννηρ
Α’ 4:10).
Πιζηεύοςμε πυρ ο Υπιζηόρ είναι ο Μονογενήρ Τιόρ ηος Θεού:
Δπεηδή, κε ηέηνηνλ ηξόπν αγάπεζε ν Θεόο ηνλ θόζκν, ώζηε έδσζε ηνλ Υηό ηνπ
ηνλ κνλνγελή, γηα λα κε ραζεί θαζέλαο ν νπνίνο πηζηεύεη ζ' απηόλ, αιιά λα έρεη αηώληα
δσή. Γεδνκέλνπ όηη, ν Θεόο δελ απέζηεηιε ηνλ Υηό ηνπ ζηνλ θόζκν, γηα λα θξίλεη ηνλ
θόζκν, αιιά γηα λα ζσζεί ν θόζκνο δηακέζνπ απηνύ. Όπνηνο πηζηεύεη ζ' απηόλ, δελ
θξίλεηαη όπνηνο, όκσο, δελ πηζηεύεη, έρεη ήδε θξηζεί, επεηδή δελ πίζηεςε ζην όλνκα ηνπ
κνλνγελή Υηνύ ηνύ Θενύ. ( Ιυάννηρ 3:16-18). Τνύηα, όκσο, γξάθηεθαλ, γηα λα
πηζηέςεηε όηη ν Ιεζνύο είλαη ν Φξηζηόο, ν Υηόο ηνύ Θενύ, θαη πηζηεύνληαο λα έρεηε δσή
ζην όλνκά ηνπ.(Ιυάννηρ 20:31).
Πιζηεύοςμε ζηη Μία θύζη ηος Ενζαπκυμένος Λόγος.

Ο Ισάλλεο δίλεη καξηπξία γη' απηόλ,θαη θώλαμε, ιέγνληαο: Απηόο ήηαλ γηα ηνλ
νπνίν είπα: Δθείλνο πνπ έξρεηαη πίζσ από κέλα είλαη αλώηεξόο κνπ, επεηδή ήηαλ πξηλ
από κέλα.(Ιυάν1:15). Δδώ ν Κύξηνο ήξζε κεηά ηνλ Ισάλλε ην Βαθηηζηή κε ηελ
αλζξώπηλε Τνπ γέλλεζε θαη ήηαλ πξηλ από απηόλ κε ηελ ζεία ηνπ θύζε. Έηζη, είλαη

εκθαλέο ε κία θύζε,δηόηη Απηόο πνπ βάθηηζε ν Ισάλλεο,ήηαλ ν ίδηνο πνπ ππήξρε πξηλ
από απηόλ.
 Καλέλαο δελ είδε πνηέ ηνλ Θεό ν Μνλνγελήο Υηόο,πνπ είλαη ζηελ αγθαιηά ηνύ Παηέξα,
εθείλνο ηνλ θαλέξσζε.(Ιυάν 1:18). Δδώ ν Μνλνγελήο Υηόο είλαη ν Θεόο Λόγνο θαη ε
δεύηεξε ππόζηαζεπνπ θαλέξσζε ηνλ Παηέξα θαη από ηελ άιιε εκείο μέξνπκε πσο ν
άλζξσπνο Ιεζνύο Φξηζηόο ηνλ θαλέξσζε. Δπσκέλνο,απηό απνδεηθλύεη ηελ Μία Φύζε
ηνπ Δλζαξθσκέλνπ Λόγνπ. Ο Ιεζνύο άθνπζε όηη ηνλ έβγαιαλ έμσ, θαη όηαλ ηνλ βξήθε,
ηνπ είπε: Δζύ πηζηεύεηο ζηνλ Υηό ηνύ Θενύ; Δθείλνο απνθξίζεθε θαη είπε: Πνηνο είλαη,
Κύξηε, γηα λα πηζηέςσ ζ' απηόλ; Καη ν Ιεζνύο είπε ζ' απηόλ: Καη ηνλ είδεο, θη απηόο πνπ
κηιάεη καδί ζνπ, εθείλνο είλαη.(Ιυάν 9:35-37). Δδώ ν Υηόο ηνπ Θενύ είλαη ν Θεόο ν
Λόγνο πνπ ελζαξθώζεθε,δειαδ΄μ ε ζεία θύζε. Αιιά πνηνο κίιεζε κε ηνλ ηπθιό? Ήηαλ
απιώο ε αλζξώπηλε θύζε? Γελ κπνξεί λα ήηαλ κόλν ε αλζξώπηλε θύζε,γηαηό ν Κύξηνο
Ιεζνύο Φξηζηόο βεβαηώλεη πσο «απηόο πνπ κηιάεη καδί ζνπ είλαη ν Υηόο Τνπ Θενύ,ν
Θεόο Λόγνο. Έηζη,Απηόο είλαη ν Δλζαξθσκέλνο Θεόο πνπ θαλεξώζεθε ζε ζάξθα.

