
Ο Χριστός, ως Θεός Λόγος. 

 

    Ο ευαγγελιστής Ιωάννης ξεκινά τη συγγραφή του ευαγγελίου του με την 

πασίγνωστη φράση: «Εν αρχή ην ο Λόγος και ο Λόγος ην προς τον Θεόν και Θεός ην ο 

Λόγος. Πάντα δι΄ αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέν ο γέγονεν» (1,1-3). 

Γύρω από αυτή τη διατύπωση που έκανε ο Ιωάννης αναπτύχθηκε από τη θεολογική 

σχολή της Αλεξάνδρειας  η  «θεολογία του Λόγου».  Είναι γνωστό ότι ήδη από τον α΄ 

αιώνα μ.Χ η επικρατούσα διδασκαλία των Νεοπλατωνικών φιλοσόφων,  ταύτιζε τον 

κόσμο των Πλατωνικών Ιδεών με τον όρο «Λόγος», ο οποίος εκλαμβανόταν ως η 

απόλυτη Αρχή του σύμπαντος. Από αυτή την αντίληψη φαίνεται να είναι 

επηρεασμένος και ο Ωριγένης, ο οποίος ανέπτυξε πρώτος ένα είδος θεολογίας των 

λόγων του σύμπαντος κόσμου.   Έκτοτε παρατηρείται μια κινητικότητα γύρω από τη 

«θεολογία του Λόγου». Οι Καππαδόκες Πατέρες εστιάζουν περαιτέρω σε αυτή και 

όταν αναφέρονται στην οικονομική φανέρωση της Τριάδας, αντί του ονόματος Υιός, 

που δηλώνει την εσωτερική σχέση των δύο πρώτων προσώπων  της Τριάδας, 

προτιμούν την ονομασία Λόγος. Ο Λόγος είναι η αποκάλυψη και φανέρωση του 

Πατέρα. Ο Υιός είναι ο Λόγος, διότι ενώ παραμένει ενωμένος με τον Πατέρα, τον 

φανερώνει.    Έτσι, ενώ οι Καππαδόκες  με βάση τις διατυπώσεις του ευαγγελιστή 

Ιωάννη «Θεός ην ο Λόγος» και «πάντα δι΄ αυτού εγένετο» ταύτισαν τον Λόγο με τον 

Υιό του Θεού, ο μεγάλος Πατέρας της Ορθόδοξης θεολογίας Μάξιμος ο Ομολογητής 

ολοκλήρωσε αυτή τη «θεολογία των λόγων» κατά ένα μοναδικό και ανεπανάληπτο 

τρόπο, διατυπώνοντάς την ως εξής:  

Α. Οι λόγοι των όντων. Ο Θεός, προαιωνίως, δηλαδή πριν από τη δημιουργία του 

κτιστού κόσμου, είχε πρόθεση να δημιουργήσει τον πνευματικό και υλικό κόσμο, 

ώστε να επεκτείνει την άπειρη θεϊκή του αγάπη και έξω από τον κύκλο της Τριαδικής 

κοινωνίας. Ο απόστολος Παύλος αναφερόμενος στους απογόνους του Αβραάμ 

ισχυρίζεται ότι πριν γεννηθούν βρίσκονταν «εν τη οσφύι του Πατρός αυτών» 

(Εβρ.7,5). Η θέληση του Θεού ήταν συγκεκριμένη και σε αυτή υπήρχαν προαιωνίως 

οι λόγοι όλων των κτιστών όντων, δηλαδή όλα τα στοιχεία που αφορούσαν στη 

δημιουργία, την ύπαρξη και τον τελικό προορισμό των όντων. Χρησιμοποιώντας ένα 

σύγχρονο όρο θα λέγαμε ότι η πρόθεση του Θεού ήταν το DNA του καθενός, το 



οποίο συνέλαβε ο Δημιουργός αχρόνως και προαιωνίως, και κατά τη στιγμή της 

δημιουργίας το έντυσε με την ανάλογη μορφή και ύλη. 

Β. Ο κοινός Λόγος όλων των όντων. Όλα τα κτιστά που επρόκειτο να δημιουργήσει 

ο Θεός θα ήταν διαφοροποιημένα και ποικιλόμορφα αλλά δεν θα έπρεπε  η ποικιλία 

τους να προκαλέσει διαίρεση, διότι για το Θεό η ποικιλία των όντων είναι ένδειξη 

«του πλούτου και της αγάπης και της χρηστότητός του» (Ρωμ. 2,4). Για να επιτευχθεί η 

ενότητα των ποικιλόμορφων κτιστών όντων ο Θεός καθόρισε ένα κοινό Λόγο, ως 

Αρχετυπικό Λόγο όλων των κτιστών, κατά το πρότυπο της Τριαδικής ενότητας η 

οποία εξασφαλίζεται από την Αρχετυπική Υπόσταση του Θεού Πατέρα. Έτσι ο Θεός 

Πατέρας « προ καταβολής κόσμου» κατέστησε το Υιό ως κοινό Λόγο των όντων, ως 

Αρχετυπική Αρχή που θα κρατούσε σε συνοχή και ενότητα όλα τα δημιουργήματα. 

Κατά αυτό τον τρόπο όλα τα κτιστά πριν ακόμα δημιουργηθούν ήταν ενωμένα στο 

πρόσωπο του Θεϊκού Λόγου. 

Γ. Ο Αρχετυπικός Λόγος του ανθρώπου. Ο Θεός Πατέρας κατέστησε τον Υιό Του 

αρχετυπικό Λόγο του ανθρώπου. Η καθιέρωση αυτή φαίνεται να γίνεται στην κοινή 

συνεδρία του Τριαδικού Θεού στην οποία αναφέρεται η Γένεση : « Ποιήσωμεν 

άνθρωπον κατ΄ εικόνα ημετέραν και καθ΄ ομοίωσιν» (Γεν. 1,26). Ο ιερός 

Χρυσόστομος λέει ότι « πρώτον ετυπώθη τα κατά σάρκα του Χριστού και … τότε 

(έπειτα) Αδάμ επλάσθη». Ο άγιος Μάξιμος συμπληρώνει ότι ο άνθρωπος σύμφωνα με 

την απόφαση του Τριαδικού Θεού δημιουργήθηκε « κατ΄ εικόνα του Θεού». Δηλαδή 

σύμφωνα με τον αρχετυπικό του Λόγο, τον Υιό του Θεού. Επομένως ο Λόγος είναι η 

«εικόνα του Θεού»  και ο άνθρωπος είναι « εικόνα της εικόνας του Θεού» ( δηλαδή 

του Θεού Λόγου). 

Δ. Η οριστική ένωση των λόγων με τον αρχετυπικό τους Λόγο. Η καθιέρωση του 

Υιού ως αρχετυπικού Λόγου δεν αφορούσε μόνο τη δημιουργία των όντων αλλά και 

τον τελικό τους προορισμό. Συγκεκριμένα ο άνθρωπος δεν φτιάχτηκε μόνο «κατ΄ 

εικόνα»  αλλά και με προορισμό να κινηθεί και να ομοιωθεί με τον « κατά φύσιν» Υιό 

του Θεού, ώστε να καταστεί και αυτός υιός Θεού « κατά χάριν». Για να επιτευχθεί η 

ένωση όλων των κτιστών με το Λόγο του Θεού και μέσω αυτού με τον Θεό Πατέρα,  

υπάρχουν δύο προϋποθέσεις: Η καθοδική κίνηση του Θεού που ολοκληρώνεται στο 

μυστήριο της Θείας Οικονομίας και η ανοδική κίνηση του ανθρώπου, ως ευγνώμονη 

απάντηση στην αγάπη και τον έρωτα του Θεού για τον άνθρωπο.  



    Στην αρχική αποτυχία (Πτώση) της ανοδικής πορείας του ανθρώπου προς τον 

αιώνιο Λόγο του, ο Θεός απάντησε με τη δική του καθοδική κίνηση, η οποία 

κορυφώθηκε με την Ενσάρκωση του Θεού Λόγου. Κατά την Ενσάρκωση ο Λόγος, 

των όντων και του ανθρώπου, με την υποστατική ένωσή του με την ανθρώπινη φύση 

και μέσω αυτής με όλη την υλική δημιουργία, ένωσε « τα το πριν διεστώτα». Με την 

Ενσάρκωση όλος ο κτιστός κόσμος ενώθηκε ξανά με τον αρχετυπικό Λόγο του και 

αποκαταστάθηκε δυνάμει η ενότητα του σύμπαντος κόσμου εν Χριστώ.  

    Τέλος ο άγιος Μάξιμος αναφέρει ότι η τελική ένωση των όντων και ειδικά του 

ανθρώπου με το Λόγο τους  δεν συνεπάγεται σύγχυση των φύσεων, σύγχυση μεταξύ 

κτιστού και ακτίστου, αλλά εκπλήρωση και  φανέρωση του αρχικού σκοπού της 

δημιουργίας:  «Ένωση των πάντων εν τω Θεώ».  

Πρόκειται για μια είσοδο των πάντων στην αγαπητική κοινωνία του Τριαδικού Θεού:  

« Και γενήσεται μία ποίμνη, εις ποιμήν» (Ιω.10,16)   
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