«Ἃγιοι Κολλυβάδες»

«Ἃγιοι
Κολλυβάδες»
ὑπό π. Νικολάου Δημαρᾶ Dr.Jur.
Βαρδακουλᾶ 47, πάρ. 3, 30300 Ναύπακτος
τηλ.: 26340-22179, 31805

Ἰανουάριος 2006

Περί δημιουργίας τῆς ψυχῆς
Στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας
πιστεύουμε ὃτι τόσον ἡ ψυχή ὃσο καί τό
σῶμα δημιουργοῦνται ἀπό τόν Θεό
ταυτοχρόνως. "Μίαν καί τήν αὐτήν
ψυχῆς
καί
σώματος
ἀρχήν
τῆς
συστάσεως οἲεσθαι". 1
Κάθε φορά πού γίνεται ἡ σύλληψη
ἑνός ἀνθρώπου ἐπαναλαμβάνεται ἡ
πρώτη δημιουργία τοῦ Ἀδάμ. Τότε ὁ
Θεός ἒπλασε τό σῶμα τοῦ Ἀδάμ καί
ἀμέσως ἐνεφύσησε καί "ἐγένετο ὁ
ἂνθρωπος εἰς ψυχήν ζῶσαν".2 Τό ἲδιο
γίνεται καί τώρα, μέ τήν διαφορά, ὃτι
τώρα ὁ Θεός ἀντί νά λάβει χοῦν ἀπό
τήν γῆν, λαμβάνει ἀπό τό σπέρμα τοῦ
ἀνδρός καί τό ὠάριο τῆς γυναικός, καί
ἀμέσως ἐμφυσᾶ ψυχήν. Ἂλλωστε, εἶναι
βασική διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας
ὃτι ὁ Θεός διευθύνει προσωπικά τόν
κόσμο.
Ἒτσι, ἡ ψυχή δέν εἶναι ἀπορροή
τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνδρογίνου, δέν
μεταβιβάζεται ἀπό τήν ὓπαρξη τῶν
γονέων, ἀλλά δημιουργεῖται ἀπό τόν
Θεόν. 3
Αὐτό
κηρύσσει
ὁ
Μέγας
Ἀθανάσιος
διδάσκοντας
ὃτι
ὁ
πρωτόπλαστος "ἐκ γῆς γάρ γέγονεν,
ὣσπερ πάντες, καί ἡ χείρ δέ ἡ
πλάσασα τότε τόν Ἀδάμ, καί αὓτη καί
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νῦν καί ἀεί τούς μετ' ἐκεῖνον πάλιν
πλάττει καί διασυνίστησι".4
Ὁ Χριστός μας ὑπῆρξε τέλειος
Θεός καί τέλειος ἂνθρωπος "ἐξ ἂκρας
συλλήψεως", ἀπό αὐτήν δηλ. τήν ὣρα
(τήν στιγμή) τῆς συλλήψεώς του κατά
τήν Ὀρθόδοξη διδασκαλία.
Τό γεγονός ὃτι ὁ Θεάνθρωπος
Κύριος ἒγινε ὁμοούσιος ἡμῖν κατά τήν
ἀνθρωπότητα, κατά πάντα ὃμοιος ἡμῖν,
χωρίς ἁμαρτίας, ὃπως διακηρύχτηκε
θεοπνεύστως μέ τόν Ὃρον τῆς Πίστεως
τῆς Δ΄Οἰκουμενικῆς Συνόδου τό 451 μ.Χ.
στήν Χαλκιδόνα, διατρανώνει τήν θέση
τῆς Ἐκκλησίας μας ὃτι ἀποκλείεται
διαφορά χρόνου προσλήψεως τῆς ψυχῆς
τοῦ ἀνθρώπου, κάθε ἀνθρώπου, καί τοῦ
Θεανθρώπου.
Κατά τόν Ἃγιο Νικόλαο τόν
Καβάσιλα "παράδειγμα" δέν εἶναι ὁ
παλαιός
Ἀδάμ
(ὁ
πρωτόπλαστος
ἂνθρωπος) τοῦ καινοῦ, ἀλλά ὁ νέος
Ἀδάμ (ὁ Χριστός) τοῦ παλαιοῦ.5
Τό ἀνθρώπινο ἒμβρυο εἶναι ἓνας
"ἐν ἐξελίξει" τέλειος ἂνθρωπος.6
Ἡ ψυχή, λοιπόν, δημιουργεῖται
ἀμέσως ὑπό τοῦ Θεοῦ καί ἑνώνεται μετά
τοῦ ἀνεξαρτήτως πως ἐκ τῶν γονέων
κατά τούς κτιστούς νομους τῆς φύσεως
προερχομένου σώματος (creationismus).
Ἐάν
ἡ
Θεία
Πρόνοια
εἶναι
πράγματι ἂκτιστη ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ, ἡ
ὁποία συντηρεῖ καί ζωοποιεῖ, ὂχι ἒμμεσα
μέ τούς κτιστούς νόμους τῆς φύσεως,
ἀλλά ἂμεσα, εἶναι ξεκάθαρο ὃτι ὂχι
μόνον ἡ ψυχή ἀλλά καί τό σῶμα
ὀφείλονται στήν ἂμεση δημιουργική μέ
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τούς γονεῖς συνεργό ἐνέργεια τοῦ
Θεοῦ.7
"Τό ὃτι ὁ ἂνθρωπος γεννιέται
ἒχοντας μέσα του τήν δύναμη τοῦ
θανάτου
καί
τῆς
ἁμαρτίας
δέν
ὀφείλεται στόν Θεόν, ἀλλά στήν
ἐνέργεια τοῦ σατανᾶ καί τήν ἀσθένεια
τῆς ὃλης κτίσεως καί τῆς ἀνθρωπίνης
φύσεως, ἀπό τήν ὁποία δημιουργεῖ ὁ
Θεός κάθε νέον ἂνθρωπον.
Ἀφοῦ
ὁ
ἂνθρωπος
ἀποτελεῖ
ἀναπόσπαστο μέρος τῆς φύσεως
ἀδυνατεῖ νά ξεφύγει ἀπό τήν φθορά
πού βασιλεύει σ' αὐτήν. Ἡ ὓπαρξή του
ἐξαρτᾶται ἀπό τήν φύση μέ τήν ὁποία
συνεχῶς
ἀνταλλάσσει
συστατικά.
Πράγματι ὁ ἂνθρωπος εἶναι γῆ. Δέν
πλάσθηκε ἀνεξάρτητο ὂν, ἀλλά μέλος
καί μέρος τῆς ὃλης κτίσεως καί
ἀνθρωπότητος." 8

Συκοφαντοῦν τόν Θεόν οἱ Λατῖνοι
καί βλασφημοῦν εἰς τό Πνεῦμα τό Ἃγιον,
ὃταν
δογματίζουν
αἱρετικῶς
στήν
Σύνοδο τοῦ Τριδέντου τό 1546 καί στόν
πρῶτο Κανόνα της ὃτι "ὃποιος δέν
ὁμολογήσει ὃτι ὁ πρῶτος ἂνθρωπος, ὁ
Ἀδάμ ... ἐπέφερε μέ τήν παράβασή του
τήν ὀργή καί τήν ἀγανάκτηση τοῦ Θεοῦ,
καί γιαὐτό τό λόγο τόν θάνατο, μέ τόν
ὁποῖο προηγουμένως τόν ἀπείλησε ὁ
Θεός νά εἶναι ἀναθεματισμένος".
Ὁ Θεοφώτιστος ὃμως Μέγας
Ἃγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ὁ ὁποῖος
κατήσχυνε μέ τήν διδασκαλία του τούς
ἐσκοτισμένους
Λατίνους,
δίδαξε
ὀρθοδόξως ὃτι "ἡ μέν τοῦ κατά ψυχήν
θανάτου ἀπόφασις, ἣν εἰς ἒργον ἢγαγεν
ἡμᾶς ἡ παράβασις κατά δικαιοσύνην τοῦ
κτίσαντος,
ἐγκαταλιπόντας
γάρ
κατέλιπεν ὡς αὐτοβούλως γεγονότας μή
βιασάμενος. Ἡ μέν οὖν ἀπόφασις ἐκείνη
προαναπεφώνηται παρά τοῦ Θεοῦ
φιλανθρώπως, καθ' ἃς αἰτίας εἰρήκαμεν.
Ἀνέσχε δέ καί ὑπερέθετο τήν ἀπόφασιν
τοῦ κατά σῶμα θανάτου πρότερον, καί
ἡνίκα ταύτην ἐξήνεγκε βάθει σοφίας καί
φιλανθρωπίας ὑπερβολῇ πρός τό μέλλον
τήν
εἰς
ἒργον
ἒκβασιν
ταύτην
ἐταμιεύσατο, μή πρός τόν Ἀδάμ εἰπών:
ἐπιστράφηθι ὃθεν ἐλήφθης, ἀλλά γῆ εἶ,
καί εἰς γῆν ὑποστρέψεις. Ἒνι δέ τοῖς
συνετῶς ἀκούουσι καί τῶν τοιούτων
λόγων ἰδεῖν, ὣς ὁ Θεός, οὐ ψυχῆς οὐδέ
σώματος ἐποίησε θάνατον.
Οὒτε γάρ πρότερον εἶπε προτάσσων,
θάνετε ἣν ἂν ἡμέραν φάγητε, ἀλλ'
ἀποθανεῖσθε ἣν ἂν ἡμέραν φάγητε.
Οὒτε νῦν, εἰς γῆν ἐπίστρεψον εἶπε, ἀλλ'
ὑποστρέψεις, προαναγγέλων καί ἐφιείς
καί
μή
κωλύων
σύν
δίκῃ
τό
10
ἐκβησόμενον".

Ἡ συκοφαντία τοῦ Θεοῦ
ἀπό τούς Φράγκολατίνους
καί τούς Προτεστάντες
καί ὁ Πανυπεράγαθος Θεός τῶν Ὀρθοδόξων
Ἡ Κόλαση ὑπάρχει. Ἡ ὓπαρξή της
ὃμως δέν ἐξαρτᾶται ἀπό τήν Θεϊκή
ἀπόφαση. Ἡ κόλαση δημιουργεῖται ἀπό
τά ἲδια τά δημιουργήματα. Εἶναι
ἀνθρώπινο δημιούργημα, ἒξω τρόπον
τινά, ἀπό "τήν τάξη τῆς δημιουργίας". 9
Οἱ Φράγκοι τῆς ἐσκοτισμένης
Δύσεως καί οἱ ἐκφραγκευμένοι ἐκ τῶν
Ὀρθοδόξων διδάσκουν ἀδικαιολογήτως
μετά τοῦ Αὐγουστίνου ὃτι μόνον ἡ
μετάδοση τῆς ἐνοχῆς τοῦ Ἀδάμ σέ ὃλη
τήν ἀνθρωπότητα δύναται νά θεωρεῖται
ὡς
προπατορικόν
ἁμάρτημα.
Οἱ
ἐσκοτισμένοι
καί
ἐκπεσόντες
τῆς
Ὀρθοδόξου
ἀληθείας
οὐδόλως
ὑποψιάζονται ὃτι ἡ φθορά καί ὁ
θάνατος δέν εἶναι ἐκ Θεοῦ.
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Ἒτσι καί ὁ Μέγας Βασίλειος λέγει:
" Ὃσον γάρ ἀφίστατο τῆς ζωῆς, τόσον
προσήγγιζε τῷ θανάτῳ. Ζωή γάρ ὁ
Θεός, στέρησις δέ τῆς ζωῆς θάνατος.
Ὣστε ἑαυτῷ τόν θάνατον ὁ Ἀδάμ διά
τῆς ἀναχωρήσεως τοῦ Θεοῦ κατεσκεύασε, κατά τό γεγραμμένον, ὃτι
ἰδού οἱ μακρύνοντες ἀπό σοῦ ἀπολοῦνται. Οὓτως οὐχί Θεός ἒκτισε
θάνατον11, ἀλλ' ἡμεῖς ἑαυτοῖς ἐκ
πονηρᾶς γνώμης ἐπεσπασάμεθα. Οὐ
μήν οὐδέ ἐκώλυε τήν διάλυσιν διά τάς
προειρημένας αἰτίας, ἳνα μή ἀθάνατον
ἡμῖν τήν ἀρρωστίαν διατηρήσῃ12.
Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος διδάσκει: "Οἱ δέ
ἂνθρωποι ἀποστραφέντες τά αἰώνια
καί συμβουλίᾳ τοῦ διαβόλου εἰς τά τῆς
φθορᾶς ἐπιστραφέντες, ἑαυτοῖς αἲτιοι
τῆς ἐν τῷ θανάτῳ φθορᾶς γεγόνασι". 13
Οὒτε βεβαίως ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος διδάσκει πουθενά ὃτι ὁ θάνατος
εἶναι ἐκ Θεοῦ τιμωρία ὃλων τῶν
ἀνθρώπων. Ὁ Θεός δέν τιμωρεῖ,
ἐπιτρέπει ὃμως στόν ἂνθρωπο, ἐάν τό
θελήσει, νά ἀπομακρυνθεῖ ἀπ' Αὐτόν καί
ἒτσι νά στερηθεῖ τήν ζωή.
Ἀπό τά ἀναφερθέντα χωρία
συνάγεται ὃτι, κατά τούς
Ἓλληνες
Πατέρες, ὁ Θεός ἐπέτρεψε τήν διά τοῦ
θανάτου καί τῆς φθορᾶς "τιμωρία" καί
ταλαιπωρία τοῦ ἀνθρώπου ἓνεκα
εὐσπλαχνίας, γιά νά μή γίνει τό κακόν
ἀθάνατον, καί μέ τήν θέα καί μελέτη τοῦ
θανάτου ἐννοήσει ὁ ἂνθρωπος τήν
ἀσθένειάν του καί τήν ἐξάρτησή του ἀπό
τόν Θεόν, γιά τήν σωτηρία του καί ἒτσι
νά ταπεινωθεῖ καί νά μετανοήσει καί
μέσα ἀπό δοκιμασίες καί πειρασμούς νά
τελειοποιηθεῖ.
Ἒτσι, λοιπόν, ὁ Θεός δέν ἐπέβαλε
τόν θάνατο, τήν φθορά καί τίς
ἀσθένειες ἓνεκα κάποιας προσβολῆς
τῆς Θείας φύσεως, ὃπως διδάσκουν οἱ

Λατῖνοι, ἀλλά τά ἐπέτρεψε, ἓνεκα τῆς
εὐσπλαχνίας Του, μέ σκοπό τήν
σωτηρία
καί
τήν
θέωση
τῶν
14
ἀνθρώπων.
Ὁ
σωματικός
θάνατος
δέν
ἐπικράτησε ἀμέσως μετά τήν παράβαση.
Τοὒναντίον, κατά τήν Ἁγία Γραφήν οἱ
πρωτόπλαστοι ἒζησαν πολλά χρόνια
μετά τήν παρακοή.15 Πρώτα "ἡ ἁμαρτία
δι' ἑνός ἀνθρώπου εἰς τόν κόσμον
εἰσῆλθε καί διά τῆς ἁμαρτίας" ὁ
πνευματικός θάνατος (στέρηση τῆς
Θείας Χάριτος) καί μετά ἀπό χρονικό
διάστημα καί ὁ σωματικός.
Ὁ ἀπολογητής Θεόφιλος Ἀντιοχείας γράφει γιά τούς πρωτοπλάστους μετά τήν παρακοή:
" Ὁπότε οὖν ἐθεάσατο ὁ σατανᾶς
οὐ μόνον τόν Ἀδάμ καί τήν γυναῖκα
αὐτοῦ
ζῶντας,
ἀλλά
καί
τέκνα
πεποιηκότας, ἐφ' ὧν οὐκ ἰσχυσεν
θανατῶσαι αὐτούς φθόνῳ φερόμενος,
ἡνίκα ἑώρα τόν Ἂβελ εὐαρεστοῦντα τῷ
Θεῷ, ἐνεργήσας εἰς τόν ἀδελφόν αὐτοῦ
τόν
καλούμενον
Κάϊν
ἐποίησεν
ἀποκτεῖναι τόν ἀδελφόν αὐτοῦ τόν Ἂβελ.
Καί οὓτως ἀρχή θανάτου ἐγένετο εἰς
τόνδε τόν κόσμον ὁδοιπορεῖν ἓως τοῦ
δεῦρο ἐπί πᾶν γένος ἀνθρώπων".16
Ὁ σατανᾶς θά ἢθελε πολύ νά
θανατώσει διά μιᾶς ὁλόκληρη τήν
ἀνθρωπότητα, ἀλλά δέν μπορεῖ, γιατί ὁ
Θεός εἶναι Αὐτός πού ζωοποιεῖ τά
πάντα. Τόν θάνατο ὁ διάβολος τόν
ἐπιφέρει ἐμμέσως μόνον μέ τήν ἁμαρτία
καί μέ τήν ἀπομάκρυνση τοῦ ἀνθρώπου
ἀπό τόν Θεόν. Ἡ ἁμαρτία φέρνει τόν
θάνατο. " Ὁ μέν κατ' εἰκόνα τοῦ Θεοῦ
γεγονός χωρισθέντος ἀπ' αὐτοῦ τοῦ
πνεύματος τοῦ δυνατωτέρου (δηλ. τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος), θνητός γίνεται" κατά
τόν Τατιανόν.17
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