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Μέρο̋ 1ον
Ἡ πλάνη περί δηµιουργία̋ τῆ̋ κολάσεω̋
ἀπό τόν Θεόν
α. Ὁ Θεό̋ δέν δηµιουργεῖ κόλαση
Στήν ἐξ ἀποκαλύψεω̋ ἀλήθεια ὁ
Θεάνθρωπο̋ Κύριό̋ µα̋, µᾶ̋ φανέρωσε τόν
µοναδικό τρόπο µέ τόν ὁποῖο µποροῦµε νά
ζοῦµε καί νά βλέπουµε1 τόν Θεό, νά
µετέχουµε δηλ. τῶν ἀκτίστων ἐνεργειῶν
Του, χωρί̋ νά προσλαµβάνουµε τήν
παρουσία του ὡ̋ κόλαση, ὡ̋ πῦρ
καταναλῖσκον καί ὡ̋ σκότο̋ τό ἐξώτερον.
Ἡ ζωή αὐτή ἀρχίζει ἀπό ἐδῶ καί
συνεχίζεται στήν αἰωνιότητα.
Τό θεµέλιον τῆ̋ διδασκαλία̋ τῆ̋
Ἁγία̋ Γραφῆ̋ καί τῶν Πατέρων, εἶναι τό
ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι θά δοῦν τήν δόξαν
τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ, ἀλλά δέν θά
µετάσχουν ὅλοι.
Ὁ Κύριο̋, βέβαια, ὅλου̋ τού̋ καλεῖ
νά µετάσχουν τῆ̋ Θεία̋ δόξη̋, ἀλλά δέν
ἀνταποκρίνονται ὅλοι καί στόν ἴδιο βαθµό.
Ἄλλοι ἀνταποκρίνονται περισσότερο, ἄλλοι
λιγότερο
καί
ἄλλοι
καθόλου. ∆έν
ἀποκαλύπτει ὡστόσο ὁ Θεό̋ στόν καθένα
τήν δόξα Του, γιατί δέν θέλει νά κολάσει
τού̋ µή καταλλήλω̋ προετοιµασµένου̋ µέ
τό βάπτισµα, καί στήν συνέχεια µέ τήν
ἄσκηση καί τήν ἀνιδιοτελῆ ἀγάπη καί τήν
ἐν γένει µυστηριακή καί πνευµατική ζωή.
Ἀκόµη καί αὐτό̋ ὁ µέγα̋ Ἀπόστολο̋
Παῦλο̋, τό σκεῦο̋ τῆ̋ ἐκλογῆ̋ τοῦ Χριστοῦ
µα̋, τυφλώνεται, ὅταν τοῦ παρουσιάζεται ὁ
Κύριο̋ στόν δρόµο γιά τήν ∆αµασκό, πρό
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ἀλλά καί νά ἀκοῦµε νά γευόµαστε καί νά
αἰσθανόµαστε τόν Θεόν, παίρνοντα̋ δηλ. τήν
ἄκτιστη Χάρη, µέ τήν προσευχή, τήν πνευµατική
ζωή καί τά ἄχραντα µυστήρια!

τοῦ βαπτίσµατό̋ του. Ἀκόµη καί οἱ
προφῆτε̋ τῆ̋ Παλαιᾶ̋ ∆ιαθήκη̋ ἐκπλήσσονται ὅτι µποροῦν ἀκόµη νά ζοῦν παρ' ὄτι
εἶδαν τόν Θεό. Ὁ δέ ἰσραηλιτικό̋ λαό̋
παρακαλεῖ τόν Μὡσῆ νά ζητήσει ἀπό τόν
Θεό νά σταµατήσει νά δείχνει τήν δόξα Του
τήν ὁποία δέν µποροῦσαν νά ὑποφέρουν
πλέον.2
Ἔτσι καί ἡ Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία
προστατεύει τά τέκνα τη̋ ἀπό τήν
κολαστική
ἐνέργεια
τῶν
Ἀχράντων
Μυστηρίων, ὅταν ἐπιβάλλει διά τῶν
πνευµατικῶν στέρηση τῆ̋ Θεία̋ Μεταλήψεω̋ µέ τού̋ πνευµατικού̋ πατέρε̋ γιά
συγκεκριµένου̋ λόγου̋.
Ὅλοι οἱ Ἅγιοι Πατέρε̋ διδάσκουν
ὅτι ὁ Παράδεισο̋ καί ἡ Κόλαση δέν
ὑπάρχουν ἐξ ἐπόψεω̋ τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ἐξ
ἐπόψεω̋ τοῦ ἀνθρώπου.
Ὁ Παράδεισο̋ καί ἡ Κόλαση
ὑπάρχουν σάν δύο τρόποι ζωῆ̋, ἀλλά δέν
εἶναι ὁ Θεό̋ πού τού̋ δηµιούργησε.
Στού̋ Ἁγίου̋ Πατέρε̋ γίνεται σαφέ̋
ὅτι δέν ὑπάρχουν δύο τόποι, ἀλλά
-ὁ Ἰδιο̋ ὁ Θεό̋ εἶναι Παράδεισο̋
γιά τού̋ Ἁγίου̋ καί
-ὁ Ἰδιο̋ ὁ Θεό̋ εἶναι Κόλαση γιά
τού̋ ἁµαρτωλού̋.
Οἱ Λατῖνοι, ἀκολούθησαν τόν
Αὐγουστῖνο καί γιαὐτό πίστευαν ὅτι οἱ
κολαζόµενοι δέν θά βλέπουν τόν Θεό, καί
κατά συνέπεια ἦσαν ἀναγκασµένοι νά
θεωρήσουν τό πῦρ τῆ̋ Κολάσεω̋ ὡ̋ κτιστό!
Ἔτσι ὁ ∆άντη̋ δηµιουργεῖ τόν κόσµο
τριόροφο!
-Κάτω ἡ µεταβλητή Κόλαση γιά τού̋
κολαζόµενου̋ καί τού̋ καθαριζόµενου̋ (!),
-στή µέση ἡ µεταβλητή γῆ γιά νά
δοκιµάζονται οἱ ἄνθρωποι,
-καί πάνω ὁ Παράδεισο̋, ὁ ἀµετάβλητο̋ οὐρανό̋ γιά τού̋ µακάριου̋!
Αὐτή ἡ ἄποψη θεµελιώνει τήν πλάνη
τῶν Παπικῶν περί καθαρτηρίου πυρό̋.3
Σίγουρο εἶναι ὅτι κατά τού̋
Ἕλληνε̋ Θεοφόρου̋ Πατέρε̋ ἡ ὓπαρξη τῆ̋
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Κολάσεω̋ δέν ἐξαρτᾶται ἀπό τήν Θἐκή
ἀπόφαση.
Ἡ κόλαση δηµιουργεῖται ἀπό τά
ἲδια τά δηµιουργήµατα. Εἶναι ἀνθρώπινο
δηµιούργηµα, ἒξω τρόπον τινά, ἀπό "τήν
τάξη τῆ̋ δηµιουργία̋". 4
Ὁ Παράδεισο̋ καί ἡ Κόλαση ὑπάρχουν µέ τήν µορφή ἀσθένεια̋ καί θεραπεία̋
καί ὄχι µέ τήν µορφή τῆ̋ ἀπειλῆ̋ καί τῆ̋
τιµωρία̋ ἐκ µέρου̋ τοῦ Θεοῦ.
Οἱ θεραπευµένοι καί κεκαθαρµένοι
βιώνουν τήν φωτιστική ἐνέργεια τῆ̋ Θεία̋
Χάριτο̋, ἐνῶ οἱ ἀθεράπευτοι καί ἀσθενεῖ̋
τήν καυστική ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ.
Ὁ µεγάλο̋ νηπτικό̋ Πατέρα̋ τῆ̋
Ἐκκλησία̋ µα̋ Ἅγιο̋ Ἰσαάκ ὁ Σῦρο̋
διδάσκει ὅτι
-Παράδεισο̋ εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ.
Μέ τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐννοοῦµε
τήν ἄκτιστη ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ, στήν ὁποία
ὑπάρχει ἡ τρυφή πάντων τῶν µακαρισµῶν.5
Ἀλλά ἀναφερόµενο̋ στήν Κόλαση
λέγει σχεδόν τά ἴδια πράγµατα, ὅτι δηλ. καί
-ἡ Κόλαση εἶναι ἡ µάστιγα τῆ̋
ἀγάπη̋.
Γράφει: " Ἐγώ δέ λέγω, ὅτι οἱ τῇ
γεέννη κολαζόµενοι, τῇ µάστιγι τῆ̋ ἀγάπη̋
µαστίζονται. Καί τί πικρόν καί σφοδρόν τό
τῆ̋ ἀγάπη̋ κολαστήριον ".6
∆ιδάσκει ὁ Ἅγιο̋: "'Ενεργεῖ δέ ἡ
ἀγάπη ἐν τῇ δυνάµει αὐτῆ̋ κατά διπλοῦν
τρόπον,
-τού̋ µέν ἁµαρτωλού̋ κολάζουσα,
ὡ̋ καί ἐνταῦθα συµβαίνει πρό̋ φίλον ἀπό
φίλου,
-τού̋ δέ τετηρηκότα̋ τά δέοντα,
εὐφραίνουσα ἐν αὐτῇ"7
Ἑποµένω̋ ἡ ἴδια ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ,
ἡ ἴδια ἐνέργεια θά ἐπιπίπτει σέ ὅλου̋ τού̋
ἀνθρώπου̋, ἀλλά θά ἐνεργεῖ διαφορετικά.
Ὁ Κύριο̋ εἶπε στόν Μὡσῆ:
" Ἐλεήσω ὅν ἄν ἐλεῶ, καί οἰκτειρήσω
ὅν ἄν οἰκτείρω". (Ἔξ. λγ,΄19). Καί τό στόµα

τοῦ Χριστοῦ µα̋, ὁ Ἀπόστολο̋ Παῦλο̋,
ἑρµηνεύει: "ἄρα, οὖν,
ὅν θέλει ἐλεεῖ,
ὅν δέ θέλει σκληρύνει"
(Ρωµ. θ΄, 18).
Ὑπάρχει δηλ. προσωποληψία στόν
Θεό; Τόν ἕναν τόν ἐλεεῖ καί τόν ἄλλον τόν
σκληρύνει;
Αὐτό, σαφῶ̋, συνδέεται µέ τήν φύση
τοῦ ἀνθρώπου καί ὄχι µέ τήν τήν φύση καί
τήν ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ.
Τό ἐπιβεβαιώνει καί ὁ Ἅγιο̋ Θεοφύλακτο̋ Βουλγαρία̋:
"Καθώ̋ ὁ ἥλιο̋ τό µέν κερί ἀπαλύνει,
τόν δέ πηλό σκληρύνει, ὄχι καθ' ἑαυτόν,
ἀλλά λόγῳ τῆ̋ διαφορετικῆ̋ ὕλη̋ τοῦ
κεριοῦ καί τοῦ πηλοῦ. Ἔτσι καί ὁ Θεό̋ τήν
πήλινη καρδιά τοῦ Φαραώ τήν σκλήρυνε".8
Καί ὁ Μέγα̋ Βασίλειο̋, ὅταν ἑρµηνεύει τό ψαλµικό χωρίο "φωνή Κυρίου
διακόπτοντο̋ φλόγα πυρό̋", λέγει ὅτι αὐτό
τό θαῦµα πραγµατοποιεῖται στού̋ τρεῖ̋
Παῖδε̋ στήν κάµινο τοῦ πυρό̋.
Ἡ φωτιά στήν περίπτωση αὐτή
διακόπηκε στά δύο, καί γιαὐτό "ἐνεπύριζε
τού̋ κύκλῳ πάντα̋", ἐνῶ "πνεῦµα ἐδέξατο
ἐν ἑαυτῇ, ἡδίστην ἀναπνοήν καί ἀνάψυξιν,
ὥσπερ ἐν σκιᾷ τινι φυτῶν, ἐν εἰρηνικῇ
καταστάσει παρεχοµένη τοῖ̋ παισίν".
Ταυτόχρονα, λοιπόν,
ἡ φοβερή αὐτή φωτιά κατέκαιε τού̋
ἔξω ἀπό αὐτήν
καί τού̋ τρεῖ̋ παῖδε̋ δρόσιζε, σάν
νά βρίσκονταν κάτω ἀπό τήν σκιά ἑνό̋
δένδρου.
Στήν συνέχεια τονίζει ὁ Μέγα̋
Φωστήρ τῆ̋ Καισαρεία̋ ὅτι τό πῦρ πού
ἑτοιµάσθηκε ἀπό τόν διάβολο καί τού̋
ἀγγέλου̋ του9 "διακόπτεται τῇ φωνῇ τοῦ
Κυρίου". Τό πῦρ ἔχει δύο δυνάµει̋:
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Ἁγίου Νικοδήµου τοῦ Ἁγιορείτου, Ἑρµηνεία
εἰ̋ τά̋ Ι∆΄ Ἐπιστολά̋ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου,
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µέ τήν διαφθορά καί τήν ἀσθένεια τῆ̋
ἀνθρώπινη̋ φύση̋ ἀπό τήν ὑποταγή στήν
ἁµαρτία, πού πρότεινε καί προτείνει συνεχῶ̋ ὁ
ἀντίδικο̋ καί οἱ ἄνθρωποι τήν ἀποδέχονται, µέ
ἀποτέλεσµα νά καταφλεγοῦν ἀπό τό πῦρ τῆ̋
Θεότητο̋ κατά τήν Παρουσία ἐνώπιον τοῦ
Χριστοῦ µα̋, µή ὄντε̋ δεκτικοί τοῦ φωτό̋ Του
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τήν καυστική καί
τήν φωτιστική
δύναµη καί ἐνέργεια καί γιά τόν
λόγο αὐτό
καί καίει
καί φωτίζει.
Μέ αὐτόν τόν τρόπο
-οἱ ἄξιοι τῆ̋ φωτιᾶ̋ θά αἰσθανθοῦν
τήν καυστική ἰδιότητά τη̋
-καί οἱ ἄξιοι τοῦ φωτισµοῦ θά
αἰσθανθοῦν τήν φωτιστική ἰδιότητα τοῦ
πυρό̋.
Γιαὐτό ὁλοκληρώνει µέ σαφήνεια:
"Φωνή οὖν Κυρίου διακόπτοντο̋ φλόγα
πυρό̋ καί µερίζοντο̋,
ὡ̋ ἀλαµπέ̋ µέν εἶναι τό πῦρ τῆ̋
κολάσεω̋,
ἄκαυστον δέ τό φῶ̋ τῆ̋ ἀναπαύσεω̋
ἀποµεῖναι".10
Κατά δέ τόν Ἅγιον Γρηγόριον τόν
Θεολόγον ἡ ἐπιφάνεια τοῦ Θεοῦ θά εἶναι:
"φῶ̋ τοῖ̋ κεκαθαρµένοι̋ τήν
διάνοιαν",
κατά
τήν
ἀναλογίαν
τῆ̋
καθαρότητο̋,
αὐτό εἶναι ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ,
καί σκότο̋ "τοῖ̋ τυφλώττουσι τό
ἡγεµονικόν",
πού εἶναι ἡ κόλαση
"κατά τήν ἀναλογίαν τῆ̋ ἐντεῦθεν
ἀµβλυωπία̋".
Ἡ αἰώνια ζωή εἶναι φῶ̋ γι'αὐτού̋
πού καθάρισαν τό νοῦ του̋, καί µάλιστα
κατά τόν βαθµό τῆ̋ καθάρσεω̋, καί σκότο̋

γι' αὐτού̋ πού εἶναι τυφλοί στόν νοῦ, δηλ.
γι' αὐτού̋ πού δέν φωτίσθηκαν ἀπό τήν ζωή
αὐτή καί δέν ἔφθασαν στόν φωτισµό καί
στήν θέωση.11
Αὐτό φαίνεται καί ἀπό τί̋ αἰσθητέ̋
πραγµατικότητε̋. Ὁ ἕνα̋ καί ὁ αὐτό̋ ἥλιο̋
"φωτίζει µέν τήν ὑγιαίνουσαν ὄψιν, ἀµαυροῖ δέ τήν ἀσθενοῦσαν".
Ὁπότε δέν εὐθύνεται ὁ ἥλιο̋ ἀλλά ἡ
κατάσταση τοῦ ὀφθαλµοῦ. Τό ἴδιο ἀκριβῶ̋
ἀναλογικά θά γίνει καί κατά τήν ∆ευτέρα
Παρουσία τοῦ Χριστοῦ µα̋:
Ἕνα̋ εἶναι ὁ Χριστο̋ "ἀλλ' (οὗτο̋
κεῖται)
εἰ̋ πτῶσιν µέν τοῖ̋ ἀπίστοι̋,
ἀνάστασιν δέ τοῖ̋ πιστεύουσιν".12
Ὁ Ἴδιο̋ καί ὁ Αὐτό̋ Λόγο̋ τοῦ
Θεοῦ, εἶναι ἀκόµη καί τώρα, πολύ
περισσότερο τότε,
"καί φοβερό̋ τοῖ̋ οὐκ ἀξίοι̋ διά τήν
φύσιν,
καί χωρητό̋ διά φιλανθρωπίαν τοῖ̋
οὕτω̋ ηὐτρεπισµένοι̋".13
Γιαὐτό δέν ἀξιώνονται ὅλοι νά
βρίσκονται στήν ἴδια τάξη καί στάση, ἀλλ' ὁ
µέν εἶναι ἄξιο̋ γιά τήν µία, ὁ ἄλλο̋ γιά τήν
ἄλλη, "πρό̋ µέτρον, οἶµαι, τῆ̋ ἑαυτοῦ
καθάρσεω̋".14 Ἀνάλογα µέ τήν καθαρότητα
τῆ̋ καρδιᾶ̋ καί τοῦ νοῦ, ὁ ἄνθρωπο̋ θά
γεύεται τῆ̋ µιᾶ̋ καί τῆ̋ αὐτῆ̋ ἀκτίστοῦ
ἐνεργεία̋ τοῦ Θεοῦ διαφοροτρόπω̋.
Καί γιά τόν Ἅγιο Γρηγόριο τόν
Θεολόγο, ὁ Ἴδιο̋ ὁ Θεό̋ εἶναι Παράδεισο̋
καί Κόλαση γιά τόν ἄνθρωπο, ἀφοῦ ὁ
καθένα̋ προσλαµβάνει τήν ἐνέργεια τοῦ
Θεοῦ ἀνάλογα µέ τήν ψυχική του
κατάσταση. Αὐτό φαίνεται καθαρά ὅταν ὁ
Ἅγιο̋ δοξολογεῖ τήν Ἁγία Τριάδα λέγοντα̋:
"Ὦ Τριά̋, ἧ̋ ἐγώ κατηξιώθην, καί λάτρη̋
εἶναι, καί κήρυξ ἐκ πλείονο̋ ἀνυπόκριτο̋!
Ὦ Τριά̋ ἡ πᾶσί ποτε γνωσθησοµένη,

ὡ̋ ζωοποιοῦ ἀλλά ὡ̋ κολαστικοῦ, ὡ̋ πυρό̋
καταναλίσκοντο̋.
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Μ. Βασιλείου, ἔργα, 5, ΕΠΕ, σελ. 120-122. Ἡ
ἑρµηνεία αὐτή περί τοῦ Παραδείσου καί τῆ̋
Κολάσεω̋ δέν εἶναι µόνον τοῦ Ἁγίου Ἰσαάκ τοῦ
Σύρου καί τοῦ Μ. Βασιλείου, ἀλλά εἶναι γενική
διδασκαλία τῶν Πατέρων τῆ̋ Ἐκκλησία̋, οἱ
ὁποῖοι ἑρµηνεύουν ἀποφατικά τά περί τοῦ
αἰωνίου πυρό̋ καί τῆ̋ αἰωνίου ζωῆ̋. Ὅταν
µιλᾶµε γιά ἀποφατισµό δέν ἐννοοῦµε ὃτι οἱ
Πατέρε̋ ἀλλοιώνουν τήν διδασκαλία τῆ̋
Ἐκκλησία̋, οἱ ὁποῖοι δῆθεν µιλοῦν ἀφηρηµένα
καί στοχαστικά, ἀλλά ὅτι ἑρµηνεύουν τά θέµατα
αὐτά προσπαθώντα̋ νά τά ἀποδεσµεύσουν ἀπό
κατηγορίε̋ τῆ̋ ἀνθρώπινη̋ σκέψεω̋ καί ἀπό
εἰκόνε̋ τῶν αἰσθητῶν πραγµάτων. Ρωµανίδου,
Ρωµηωσύνη, σελ. 99. Βλ. καί Ἱεροθέου Βλάχου,
Ἡ ζωή µετά τόν θάνατο, σελ. 274 ἑπ. δ΄ ἔκδ. 1997
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Ἡ ζωή µετά τόν θάνατο,
τοῦ Θεολόγου, ἔργα, 5,
τοῦ Θεολόγου, ἔργα, 5,
τοῦ Θεολόγου, ἔργα, 5,

ἀνθρωπίνου προορισµοῦ, πτώσεω̋ καί
σωτηρία̋.18
Κατά τού̋ Ἕλληνε̋ Πατέρε̋ δίκαιο̋
στήν γλῶσσα τῆ̋ Ἁγία̋ Γραφῆ̋ σηµαίνει
καλό̋ καί στοργικό̋. Ὅταν µιλᾶµε γιά τού̋
δίκαιου̋ τῆ̋ Παλαιᾶ̋ ∆ιαθήκη̋ αὐτό δέν
σηµαίνει ὅτι ἦταν καλοί κριτέ̋ ἀλλά ὅτι
ἦταν καλοί καί φιλόθεοι. Ὅταν λέµε ὅτι ὁ
Θεό̋ εἶναι δίκαιο̋ δέν ἐννοοῦµε ὅτι εἶναι
καλό̋ κριτή̋, πού γνωρίζει νά τιµωρεῖ τού̋
ἀνθρώπου̋ δίκαια, ἀνάλογα µέ τήν
βαρύτητα τῶν ἐγκληµάτων του̋, ἀλλά
ἀντίθετα, ἐννοοῦµε ὅτι εἶναι καλό̋ καί
στοργικό̋, συγχωρεῖ ὅλε̋ τί̋ ἀνοµίε̋ καί
παρακοέ̋ µα̋ καί ἐπιθυµεῖ µέ κάθε µέσο νά
µᾶ̋ σώσει καί ποτέ δέν ἀνταποδίδει κακό
ἀντί κακοῦ. Στόν πρῶτο τόµο τῆ̋
Φιλοκαλία̋ ὑπάρχει Ἡ ἑξῆ̋ θαυµάσια
ἐξήγηση τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου
περί τῆ̋ ἀγαθότητο̋ τοῦ Θεοῦ: "Ὁ Θεό̋
εἶναι ἀγαθό̋ καί ἀπαθή̋ καί ἀµετάβλητο̋.
Ἄν δέ κανεί̋ αὐτό τό θεωρεῖ εὔλογο καί
ἀληθέ̋, ἀλλ' ἀπορεῖ πῶ̋ ὁ Θεό̋ χαίρεται
µέν γιά τού̋ ἀγαθού̋ ἐνῶ ἀποστρέφεται
τού̋ κακού̋ καί πῶ̋ ὀργίζεται ἐναντίον
ἐκείνων πού ἁµαρτάνουν, ἐνῶ γίνεται ἱλεω̋
σέ κείνου̋ πού τόν ὑπηρετοῦν καί τόν
λατρεύουν, πρέπει νά ποῦµε ὅτι ὁ Θεό̋ οὔτε
χαίρεται οὔτε ὀργίζεται, γιατί ἡ λύπη καί ἡ
χαρά εἶναι πάθη. Οὔτε µέ δῶρα
θεραπεύεται, γιατί αὐτό θά σήµαινε ὅτι
ἡττᾶται µέ τήν ἡδονή. ∆έν πρέπει νά
κρίνουµε τόν Θεό µέ ἀνθρώπινα µέτρα.
Ἐκεῖνο̋ εἶναι ἀγαθό̋ καί ὀφελεῖ µόνον,
ποτέ δέν βλάπτει, παραµένει πάντα ἀπαθή̋.
Ἐνῶ ἐµεῖ̋, ἐφ' ὅσον παραµένουµε ἀγαθοί
ὁµοιάζοντε̋ τοῦ Θεοῦ, ἑνωνόµαστε µαζί
Του·
καί
ὅταν
γινόµαστε
κακοί
χωριζόµαστε ἀπό τόν Θεό, σάν ἀνόµοιοί
Του. Ὅταν ζοῦµε µέ ἀρετή ἀκολουθοῦµε τόν
Θεό, ἐνῶ ὅταν γινόµαστε κακοί (µόνοι µα̋
ἐµεῖ̋) τόν κάνουµε ἐχθρόν µα̋· καί βέβαια
δέν ὀργίζεται (στήν πραγµατικότητα ἐµεῖ̋
τόν βλέπουµε ὀργιζόµενο) χωρί̋ λόγο, γιατί
τά ἁµαρτήµατα δέν ἀφήνουν τόν Θεό νά

τοῖ̋ µέν τῇ ἐλλάµψει,
τοῖ̋ δέ τῇ κολάσει"15
Ὁ Ἴδιο̋ ὁ Τριαδικό̋ Θεό̋ εἶναι καί
ἔλλαµψη καί κόλαση γιά τού̋ ἀνθρώπου̋.
Ὁ λόγο̋ τοῦ ἁγίου εἶναι ξεκάθαρο̋ καί
ἀποκαλυπτικό̋.
Στήν ἑρµηνεία τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου
τοῦ Παλαµᾶ στόν λόγο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου
τοῦ Προδρόµου περί Χριστοῦ,
"οὗτο̋ βαπτίσει ὑµᾶ̋ ἐν πνεύµατι
ἁγίῳ καί πυρί", λέγει ὅτι θέλει νά
φανερώσει αὐτήν τήν ἀλήθεια, ὅτι δηλ. οἱ
ἄνθρωποι θά δεχθοῦν ἀνάλογα
ἤ τήν κολαστική
ἤ τήν φωτιστική
ἰδιότητα τῆ̋ Χάριτο̋.
Ἑρµηνεύει ὁ Ἅγιο̋: "Οὗτο̋", φησί,
"βαπτίσει ὑµᾶ̋ ἐν Πνεύµατι ἁγίῳ καί πυρί",
"τῷ φωτιστικῷ δηλονότι
καί κολαστικῷ,
κατ' ἀξίαν ἑκάστου τῆ̋ ἑαυτοῦ διαθέσεω̋ κοµιζοµένου τό κατάλληλον".16
Ὅλη ἡ κτίση µετέχει κατά τόν Ἅγιον
Γρηγόριον τόν Παλαµᾶν τῆ̋ ἀκτίστου Χάριτο̋ τοῦ Θεοῦ, ὄχι ὅµω̋ κατά τόν ἴδιον
τρόπον καί στόν ἴδιο βαθµό. ∆ιαφορετική
εἶναι ἡ µέθεξη τῆ̋ Χάριτο̋ τοῦ Θεοῦ ἀπό
τού̋ Ἁγίου̋ ἀπό τήν ἄλλη κτίση.
∆ιδάσκει ὁ Θεοφόρο̋ Πατήρ: "Εἰ δ'
ἕν ὄν τοῖ̋ πᾶσι µεθεκτόν, οὐχ ἑνιαίω̋, ἀλλά
διαφόρω̋ µετέχεται..., εἰ καί µετέχει πάντα
τοῦ Θεοῦ, ἀλλά τῆ̋ τῶν ἁγίων µεθέξεω̋
πολλήν καί µεγίστην ὁρῶµεν τήν διαφοράν".17
Ὅταν λέµε ὅτι ὁ ἄνθρωπο̋ πλάσθηκε
κατ' εἰκόνα καί καθ' ὁµοίωσιν Θεοῦ πρέπει
νά γνωρίζουµε ποιά εἶναι ἡ ἀντίληψη τῶν
Πατέρων γιά τόν Θεό. ∆ιαφορετικά
ἐκλαµβάνουν τόν Θεόν οἱ Λατῖνοι µετά τόν
Αὐγουστῖνον καί διαφορετικά οἱ Ἅγιοι
Πατέρε̋. Καί ἐξ αὐτοῦ τοῦ λόγου
προκύπτουν διαφορέ̋ ἀντιλήψεων περί

15

Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου ἔργα, 5,
ΕΠΕ, σελ. 380.
16
Ἁγίου Γρηγορίου Παλαµᾶ ἔργα, ΕΠΕ 11, σελ.
498.
17
Ἱεροθέου Βλάχου, σελ. 281-283.
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Ἰω. Ρωµανίδου, Τό προπατορικόν ἁµάρτηµα,
σελ. 26.
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ἐσκοτισµένοι καί ἐκπεσόντε̋ τῆ̋ Ὀρθοδόξου ἀληθεία̋ οὐδόλω̋ ὑποψιάζονται ὃτι
ἡ φθορά καί ὁ θάνατο̋ δέν εἶναι ἐκ Θεοῦ.
Συκοφαντοῦν τόν Θεόν οἱ Λατῖνοι
καί βλασφηµοῦν εἰ̋ τό Πνεῦµα τό Ἃγιον,
ὃταν δογµατίζουν αἱρετικῶ̋ στήν Σύνοδο
τοῦ Τριδέντου τό 1546 καί στόν πρῶτο
Κανόνα τη̋ ὃτι "ὃποιο̋ δέν ὁµολογήσει ὃτι
ὁ πρῶτο̋ ἂνθρωπο̋, ὁ Ἀδάµ ... ἐπέφερε µέ
τήν παράβασή του τήν ὀργή καί τήν
ἀγανάκτηση τοῦ Θεοῦ, καί γιαὐτό τό λόγο
τόν θάνατο, µέ τόν ὁποῖο προηγουµένω̋ τόν
ἀπείλησε ὁ Θεό̋, νά εἶναι ἀναθεµατισµένο̋"!
Ὁ Θεοφώτιστο̋ ὃµω̋ Μέγα̋ Ἃγιο̋
Γρηγόριο̋ ὁ Παλαµᾶ̋, ὁ ὁποῖο̋ κατήσχυνε
µέ τήν διδασκαλία του τού̋ ἐσκοτισµένου̋
Λατίνου̋, δίδαξε ὀρθοδόξω̋ ὃτι "ἡ µέν τοῦ
κατά ψυχήν θανάτου ἀπόφασι̋, ἣν εἰ̋
ἒργον ἢγαγεν ἡµᾶ̋ ἡ παράβασι̋ κατά
δικαιοσύνην τοῦ κτίσαντο̋, ἐγκαταλιπόντα̋ γάρ κατέλιπεν ὡ̋ αὐτοβούλω̋
γεγονότα̋ µή βιασάµενο̋. Ἡ µέν οὖν
ἀπόφασι̋ ἐκείνη προαναπεφώνηται παρά
τοῦ Θεοῦ φιλανθρώπω̋, καθ' ἃ̋ αἰτία̋
εἰρήκαµεν. Ἀνέσχε δέ καί ὑπερέθετο τήν
ἀπόφασιν τοῦ κατά σῶµα θανάτου
πρότερον, καί ἡνίκα ταύτην ἐξήνεγκε βάθει
σοφία̋ καί φιλανθρωπία̋ ὑπερβολῇ πρό̋
τό µέλλον τήν εἰ̋ ἒργον ἒκβασιν ταύτην
ἐταµιεύσατο, µή πρό̋ τόν Ἀδάµ εἰπών:
ἐπιστράφηθι ὃθεν ἐλήφθη̋, ἀλλά γῆ εἶ, καί
εἰ̋ γῆν ὑποστρέψει̋. Ἒνι δέ τοῖ̋ συνετῶ̋
ἀκούουσι καί τῶν τοιούτων λόγων ἰδεῖν, ὣ̋
ὁ Θεό̋, οὐ ψυχῆ̋ οὐδέ σώµατο̋ ἐποίησε
θάνατον.
Οὒτε γάρ πρότερον εἶπε προτάσσων,
θάνετε ἣν ἂν ἡµέραν φάγητε, ἀλλ'
ἀποθανεῖσθε ἣν ἂν ἡµέραν φάγητε. Οὒτε
νῦν, εἰ̋ γῆν ἐπίστρεψον εἶπε, ἀλλ'
ὑποστρέψει̋, προαναγγέλων καί ἐφιεί̋ καί
µή κωλύων σύν δίκῃ τό ἐκβησόµενον".23
Ἒτσι καί ὁ Μέγα̋ Βασίλειο̋
διδάσκει: " Ὃσον γάρ ἀφίστατο τῆ̋ ζωῆ̋,

µᾶ̋ φωτίζει ἐσωτερικά, ἀλλά µᾶ̋ ἑνώνουν
µέ τού̋ τιµωρού̋ δαίµονε̋. Ἄν δέ µέ
προσευχέ̋ καί ἐλεηµοσύνε̋ κερδίζουµε τήν
ἄφεση τῶν ἁµαρτιῶν µα̋, δέν σηµαίνει ὅτι
ἐξευµενίζουµε τόν Θεό, ἀλλά ὅτι µέ τά καλά
µα̋ ἔργα καί τήν ἐπιστροφή µα̋ σ' Αὐτόν
γιατεύουµε τήν κακία µα̋ καί ἀπολαµβάνουµε πάλι τήν ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ. Ὥστε
τό νά λέµε ὅτι ὁ Θεό̋ ἀποστρέφεται τού̋
κακού̋ εἶναι σάν νά λέµε ὅτι ὁ ἥλιο̋ κρύβει
τό φῶ̋ του ἀπό τού̋ τυφλού̋."19
Ὅταν ὁ Θεῖο̋ Ἀπόστολο̋ λέγει "εἰ
γάρ ἐχθροί ὄντε̋ κατηλλάγηµεν τ Θε διά
τοῦ θανάτου τοῦ Υἱοῦ Αὐτοῦ", δέν πρέπει
νά νοµίσουµε ὅτι πρό τῆ̋ σταυρικῆ̋ θυσία̋
ὁ Θεό̋ κρατοῦσε ἐχθρική στάση πρό̋ τόν
κόσµο. "Οὐκ ἐκεῖνο̋ (ὁ Θεό̋) ἐστίν ὁ
ἐχθραίνων, ἀλλ' ἡµεῖ̋· Θεό̋ γάρ οὐδέποτε
ἐχθραίνει".20 Ὁ σταυρό̋ πρὁποθέτει ὄχι
τήν ἔχθρα ἀλλά τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. "Οὕτω
γάρ ἠγάπησεν ὁ Θεό̋ τόν κόσµον..."21Ἡ
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ
πρό̋ τόν κόσµον πρό τῆ̋ σταυρικῆ̋ του
θυσία̋ καί µετά τήν σταύρωση εἶναι ἡ αὐτή.
"Καθώ̋ ἠγάπησέ µε ὁ Πατήρ, κἀγώ ἠγάπησα ὑµᾶ̋".22

β. Οὔτε τόν θάνατον
δηµιούργησε ὁ Θεό̋
Οἱ
Ἅγιοι
Πατέρε̋
τῆ̋
Γ΄
Οἰκουµενικῆ̋ Συνόδου στήν Ἔφεσο (431)
κατεδίκασαν τόν Πελαγιανισµό καί τόνισαν
τό ἀφύσικο τοῦ θανάτου καί τήν ἀπόλυτη
γιά τήν σωτηρία ἀναγκαιότητα τῆ̋ θεία̋
Χάριτο̋.
Οἱ Λατῖνοι τῆ̋ ἐσκοτισµένη̋ ∆ύσεω̋
καί οἱ ἐκφραγκευµένοι ἐκ τῶν Ὀρθοδόξων
διδάσκουν ἀδικαιολογήτω̋ µετά τοῦ
Αὐγουστίνου ὃτι ἡ µετάδοση τῆ̋ ἐνοχῆ̋ τοῦ
Ἀδάµ σέ ὃλη τήν ἀνθρωπότητα δύναται νά
θεωρεῖται ὡ̋ προπατορικόν ἁµάρτηµα. Οἱ
19

Φιλοκαλία κεφ. 120
Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόµου, Ὁµιλία ια'
στήν Β΄ Κορινθίου̋, γ΄, PG, 61, 478.
21
Ἰωάν. 3, 16.
22
Ἰωάν. 3, 16.
20

23

Κεφάλαια Φυσικά, Θεολογικά, Ἠθικά τε καί
Πρακτικά ρν΄ PG 150, 1157-1160.
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Ὁ
σωµατικό̋
θάνατο̋
δέν
ἐπικράτησε ἀµέσω̋ µετά τήν παράβαση.
Τοὒναντίον, κατά τήν Ἁγία Γραφήν οἱ
πρωτόπλαστοι ἒζησαν πολλά χρόνια µετά
τήν παρακοή.28 Πρώτα "ἡ ἁµαρτία δι' ἑνό̋
ἀνθρώπου εἰ̋ τόν κόσµον εἰσῆλθε καί διά
τῆ̋ ἁµαρτία̋" ὁ πνευµατικό̋ θάνατο̋
(στέρηση τῆ̋ Θεία̋ Χάριτο̋) καί µετά ἀπό
χρονικό διάστηµα καί ὁ σωµατικό̋.
Ὁ ἀπολογητή̋ Θεόφιλο̋ Ἀντιοχεία̋
γράφει γιά τού̋ πρωτοπλάστου̋ µετά τήν
παρακοή:
" Ὁπότε οὖν ἐθεάσατο ὁ σατανᾶ̋ οὐ
µόνον τόν Ἀδάµ καί τήν γυναῖκα αὐτοῦ
ζῶντα̋, ἀλλά καί τέκνα πεποιηκότα̋, ἐφ'
ὧν οὐκ ἴσχυσεν θανατῶσαι αὐτού̋ φθόνῳ
φερόµενο̋, ἡνίκα ἑώρα τόν Ἂβελ εὐαρεστοῦντα τῷ Θεῷ, ἐνεργήσα̋ εἰ̋ τόν
ἀδελφόν αὐτοῦ τόν καλούµενον Κά̓ν
ἐποίησεν ἀποκτεῖναι τόν ἀδελφόν αὐτοῦ
τόν Ἂβελ. Καί οὓτω̋ ἀρχή θανάτου ἐγένετο
εἰ̋ τόνδε τόν κόσµον ὁδοιπορεῖν ἓω̋ τοῦ
δεῦρο ἐπί πᾶν γένο̋ ἀνθρώπων".29
Ὁ σατανᾶ̋ θά ἢθελε πολύ νά
θανατώσει διά µιᾶ̋ ὁλόκληρη τήν
ἀνθρωπότητα, ἀλλά δέν µπορεῖ, γιατί ὁ
Θεό̋ εἶναι Αὐτό̋ πού ζωοποιεῖ τά πάντα.
Τόν θάνατο ὁ διάβολο̋ τόν ἐπιφέρει
ἐµµέσω̋ µόνον, µέ τήν ἁµαρτία καί µέ τήν
ἀποµάκρυνση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Θεόν.
Ἡ ἁµαρτία φέρνει τόν θάνατο. " Ὁ µέν κατ'
εἰκόνα τοῦ Θεοῦ γεγονό̋ χωρισθέντο̋ ἀπ'
αὐτοῦ τοῦ πνεύµατο̋ τοῦ δυνατωτέρου

τόσον προσήγγιζε τῷ θανάτῳ. Ζωή γάρ ὁ
Θεό̋, στέρησι̋ δέ τῆ̋ ζωῆ̋ θάνατο̋. Ὣστε
ἑαυτῷ τόν θάνατον ὁ Ἀδάµ διά τῆ̋
ἀναχωρήσεω̋ τοῦ Θεοῦ κατεσκεύασε, κατά
τό γεγραµµένον, ὃτι ἰδού οἱ µακρύνοντε̋
ἀπό σοῦ ἀπολοῦνται. Οὓτω̋ οὐχί Θεό̋
ἒκτισε θάνατον24, ἀλλ' ἡµεῖ̋ ἑαυτοῖ̋ ἐκ
πονηρᾶ̋ γνώµη̋ ἐπεσπασάµεθα. Οὐ µήν
οὐδέ ἐκώλυε τήν διάλυσιν διά τά̋
προειρηµένα̋ αἰτία̋, ἳνα µή ἀθάνατον ἡµῖν
τήν ἀρρωστίαν διατηρήσῃ25.
Ὁ δέ Μέγα̋ Ἀθανάσιο̋ διδάσκει:
"Οἱ δέ ἂνθρωποι ἀποστραφέντε̋ τά αἰώνια
καί συµβουλίᾳ τοῦ διαβόλου εἰ̋ τά τῆ̋
φθορᾶ̋ ἐπιστραφέντε̋, ἑαυτοῖ̋ αἲτιοι τῆ̋
ἐν τῷ θανάτῳ φθορᾶ̋ γεγόνασι". 26
Οὒτε βεβαίω̋ ὁ Ἀπόστολο̋ Παῦλο̋
διδάσκει πουθενά ὃτι ὁ θάνατο̋ εἶναι ἐκ
Θεοῦ τιµωρία ὃλων τῶν ἀνθρώπων. Ὁ Θεό̋
δέν τιµωρεῖ, ἐπιτρέπει ὃµω̋ στόν ἂνθρωπο,
ἐάν τό θελήσει, νά ἀποµακρυνθεῖ ἀπ' Αὐτόν
καί ἒτσι νά στερηθεῖ τήν ζωή.
Ἀπό
τά
ἀναφερθέντα
χωρία
συνάγεται ὃτι, κατά τού̋
Ἓλληνε̋
Πατέρε̋, ὁ Θεό̋ ἐπέτρεψε τήν διά τοῦ
θανάτου καί τῆ̋ φθορᾶ̋ "τιµωρία" καί
ταλαιπωρία
τοῦ
ἀνθρώπου
ἓνεκα
εὐσπλαχνία̋, γιά νά µή γίνει τό κακόν
ἀθάνατον, καί µέ τήν θέα καί µελέτη τοῦ
θανάτου ἐννοήσει ὁ ἂνθρωπο̋ τήν
ἀσθένειάν του καί τήν ἐξάρτησή του ἀπό
τόν Θεόν, γιά τήν σωτηρία του καί ἒτσι νά
ταπεινωθεῖ καί νά µετανοήσει καί µέσα ἀπό
δοκιµασίε̋ καί πειρασµού̋ νά τελειοποιηθεῖ.
Ἒτσι, λοιπόν, ὁ Θεό̋ δέν ἐπέβαλε
τόν θάνατο, τήν φθορά καί τί̋ ἀσθένειε̋
ἓνεκα κάποια̋ προσβολῆ̋ τῆ̋ Θεία̋ φύσεω̋,
ὃπω̋ διδάσκουν οἱ Λατῖνοι, ἀλλά τά
ἐπέτρεψε, ἓνεκα τῆ̋ εὐσπλαχνία̋ Του, µέ
σκοπό τήν σωτηρία καί τήν θέωση τῶν
ἀνθρώπων.27

(δηλ. τοῦ Ἁγίου Πνεύµατο̋), θνητό̋ γίνεται"
κατά τόν Τατιανόν.30
Ὁ κύριο̋ κατά τῶν αἱρέσεων πολέµιο̋
καί πρόεδρο̋ τῆ̋ Γ΄ Οἰκουµενικῆ̋ Συνόδου
Ἅγιο̋ Κύριλλο̋ Ἀλεξανδρεία̋ περί τῆ̋
διαδόσεω̋ τοῦ προπατορικοῦ ἁµαρτήµατο̋
στού̋ ἀπογόνου̋ τοῦ Ἀδάµ διδάσκει τά ἑξῆ̋: "
Ἀλλ' εἴποι τι̋ ἄν, Ναί παρώλισθεν ὁ Ἀδάµ, καί
τῆ̋ θεία̋ ἀλογήσα̋ ἐντολῆ̋ φθορᾷ καί θανάτῳ
κατεδικάζετο· εἶτα πῶ̋ ἁµαρτωλοί δι' αὐτόν
κατεστάθησαν οἱ πολλοί; Τί πρό̋ ἡµᾶ̋ τά
ἐκείνου πταίσµατα; πῶ̋ δέ ὅλω̋ οἱ µήπω

24

Ἰερ. 2, 12-13.
Ὁµιλία ὃτι οὐκ ἒστιν αἲτιο̋ τῶν κακῶν ὁ
Θεό̋, PG 31, 345.
26
Λόγο̋ περί τῆ̋ ἐνανθρωπήσεω̋ τοῦ Λόγου, 5,
PG 25, 104-105.
27
Ρωµανίδη, Τό προπατορικόν ἁµάρτηµα, σελ.
19.
25

28

Γεν. 5, 1 ἑξ.
Θεοφίλου, Β΄ 29
30
Γιά τά ἀνωτέρω καί τί̋ παραποµπέ̋ βλ.
Ρωµανίδη, ὃ. π. σελ 72.
29
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-εἲτε ρητή ἄρνηση τῆ̋ εἰ̋ Χριστόν Πίστεω̋
-εἲτε συνάγεται ἀπό τήν ὅλη ζωή τῶν ποτε
βαπτισθέντων.
∆έν ἀρκεῖ µόνον ἡ µετάνοια καί ἡ
ἐξοµολόγηση γιά θανάσιµε̋ ἁµαρτίε̋ πού συνιστοῦν
ἄρνηση τῆ̋ Ἁγιωτάτη̋ Ὀρθοδόξου Πίστεω̋, ὅπω̋ ἡ
ἐνασχόληση µέ τήν µαγεία, ἤ ἡ παραµονή σέ
κοινωνία µέ τήν αἵρεση πού ἀρνεῖται τήν
µοναδικότητα τῆ̋ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησία̋ ὡ̋
σώµατο̋ τοῦ Χριστοῦ µα̋, ὅπω̋ κάνει σήµερα ἡ
Παναίρεση τοῦ Οἰκουµενισµοῦ, γιατί ἡ κοινωνία µέ
τού̋ Οἰκουµενιστέ̋ καί ἡ µετάληψη ἀπό αὐτού̋ εἶναι
βλασφηµία κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύµατο̋ καί οἱ
ἀκολουθοῦντε̋ αὐτού̋ προσβάλλουν τήν Ἁγίαν
Πίστιν καί ἡ εὐθύνη του̋ εἶναι ἀνάλογη τοῦ βαθµοῦ
τῆ̋ γνώσεω̋, γνώση τῆ̋ αἱρέσεω̋ πού σήµερα
θεωρεῖται δεδοµένη.
Ἡ αἵρεση ἐξασθενεῖ, σκοτίζει καί τελικά
νεκρώνει τήν ἀνθρώπινη φύση. ∆έν διαθέτει τά µέσα
γιά τήν κάθαρση, τόν φωτισµό καί τήν Θέωση πού
διαθέτει µόνον ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.
Γιά τόν λόγο αὐτό ἡ ἐπανασύνδεση τῶν
ἀκολουθούντων τήν αἵρεση τοῦ Οἰκουµενισµοῦ
Νεοηµερολογιτῶν µέ τό Σῶµα τοῦ Χριστοῦ γίνεται
µόνον µέ τήν ἀναµύρωση, καί ἐάν δέν ἔχουν τηρηθεῖ
βεβαιωµένα οἱ τρεῖ̋ καταδύσει̋ κατά τό Βάπτισµα,
τό µυστήριον θεωρεῖται µή τελεσθέν καί πρέπει νά
γίνεται ἐξ ἀρχῆ̋.

γεγενηµένοι καταδεδικάσµεθα σύν αὐτῷ, καίτοι
Θεοῦ λέγοντο̋:
-οὐκ ἀποθανοῦνται πατέρε̋ ὑπέρ
τέκνων,
- οὔτε τέκνα ὑπέρ πατέρων,
ψυχή ἡ ἁµαρτάνουσα αὐτή ἀποθανεῖται;
Οὐκοῦν ψυχή ἡ ἁµαρτάνουσα αὐτή ἀποθανεῖται."
Κηρύσσει συµπερασµατικά ὁ Μέγα̋
Φωστήρ τῆ̋ Καισαρεία̋:
"Ἄφρων οὖν ὡ̋ ἀληθῶ̋ ἐστερηµένο̋ νοῦ
καί φρονήσεω̋, ὁ λέγων, οὐκ ἔστι Θεό̋.
Παραπλήσιο̋ δέ τούτῳ, καί οὐδέν κατά τήν
ἀφροσύνην ἀπολειπόµενο̋, καί ὁ λέγων τῶν
κακῶν αἴτιον εἶναι τόν Θεόν."... "Πάλιν δέ τά ἐν
Ἅδου κακά οὐ Θεόν ἔχει τόν αἴτιον, ἀλλ' ἡµᾶ̋
αὐτού̋."31

Συµπεράσµατα
1. Ἡ παντοδυναµία τοῦ Θεοῦ, λοιπόν, µέ τήν
ἴδια τήν θέλησή του, δέν ἐπεκτείνεται πάνω στήν
ἐλευθερία
τῶν
λογικῶν
ὄντων.
Ἡ
Θεία
παντοδυναµία πάνω στόν κόσµο, ὅπω̋ ὅλε̋ οἱ θεῖε̋
πρό̋ τόν κόσµο σχέσει̋, δέν εἶναι τῆ̋ Θεία̋ Οὐσία̋.
Ἑποµένω̋ δέν µειώνεται ἡ θεία παντοδυναµία ἀπό
τό γεγονό̋ ὅτι τό κακό θά καταστραφεῖ τελικά
µόνον κατά τήν γενική ἀνάσταση. Πρό̋ τό παρόν
γίνονται πολλά ἄδικα καί ἄτοπα παρά τήν θέληση
τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεό̋ καταπολεµάει τό κακό, ὄχι µέ τήν
βία καί τήν ἀφαίρεση τῆ̋ ἐλευθερία̋ τῶν ὄντων,
ἀλλά ὡ̋ µακρόθυµο̋, µέ τήν ἀγάπη καί τήν
δικαιοσύνη χωρί̋ νά πάθει ἡ Θεία Οὐσία, ἀλλά καί
χωρί̋ νά µειώνεται ἡ ἐλευθερία τοῦ κακοῦ καί
πραγµατικότη̋.

Σχόλια στήν ἐπικαιρότητα
Περί τοῦ χρόνου
τῆ̋ ἀκολουθία̋ τῆ̋ 'Αναστάσεω̋
Ἡ ἀκολουθία τῆ̋ Ἀναστάσεω̋, σύµφωνα µέ
τό Ἅγιον Εὐαγγέλιον, τήν Παράδοση τῆ̋ Ἐκκλησία̋
µα̋ καί τό αἰώνιο Τυπικό τη̋ πρέπει νά γίνεται τί̋
πρῶτε̋ ὧρε̋ τῆ̋ Μιᾶ̋ τῶν Σαββάτων, ἤτοι τί̋
πρῶτε̋ ὥρε̋ τῆ̋ Κυριακῆ̋.33
Κατά τό Ἅγιον Εὐαγγέλιον ἡ Ἀνάσταση τοῦ
Χριστοῦ µα̋ ἔγινε "ἐπιφωσκούση̋ τῆ̋ µιᾶ̋ τῶν
Σαββάτων", "Τῇ µιᾷ τῶν Σαββάτων, ὄρθρου
βαθέο̋34", "λίαν πρωί τῆ̋ µιᾶ̋ Σαββάτων"35, "Ἀναστά̋
ὁ Ἰησοῦ̋ πρωί Πρώτη Σαββάτου"36, "Μαρία ἡ
Μαγδαλινή ἔρχεται πρωί, σκοτία̋ ἔτι οὔση̋".37
Καί ὅλοι οἱ Ἅγιοι38 τῆ̋ Ἐκκλησία̋ µα̋
συµφωνοῦν στό θέµα αὐτό, πού δέν εἶναι τυπικό

Τήν στιγµή κατά τήν ὁποία ἡ ἐλευθερία
τοῦ κακοῦ κατά κάποιον τρόπο θά ἤρετο, τότε

αὐτοµάτω̋ θά καθίστατο αἴτιο̋ τοῦ κακοῦ ὁ Θεό̋.32
Κατά δέ τόν Ἅγιον Ἰωάννην τόν
∆αµασκηνόν θά ἡττᾶτο ἡ παντοδυναµία Του ἀπό τό
κακόν.

2. Τό εἰσαγωγικό στήν ὄντω̋ ζωή µυστήριο
εἶναι τό Βάπτισµα τοῦ ὕδατο̋ εἰ̋ ἄφεσιν ἁµαρτιῶν.
Τό βάπτισµα εἶναι ἀνεξάλειπτον µυστήριον, γιατί ἡ
συγχώρηση ἀπό τόν Θεόν γιά τήν ἀρρώστεια µα̋
εἶναι δεδοµένον γιά τήν ἔναρξη τῆ̋ θεραπεία̋.
Ὅµω̋ τό βάπτισµα τοῦ Πνεύµατο̋ δέν εἶναι
ἀνεξάλειπτον. Γιαὐτό τόν λόγο ὑπάρχει εἰδική
τελετή
µετανοία̋
καί
ἀναµυρώσεω̋
τῶν
µετανοούντων γιά τήν προτέραν ἀπάρνηση τῆ̋
πίστεώ̋ του̋.
Ἡ ἄρνηση τῆ̋ Πίστεω̋ εἶναι

33

Τυπικόν τῆ̋ τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία̋, Γεωργίου
Βιολάκη, ἐκδ. Βασ. Σαλιβέρου, σελ. 135: "Περίτήν
δ΄ὥραν τῆ̋ νυκτό̋, τῇ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα..."
34
Βλ. Λουκ. κδ', 1-12, ∆΄ Ἐωθινόν.
35
Βλ. Μάρκ. ισ΄, 1-8, Β΄ Ἐωθινόν.
36
Βλ. Μάρκ. ισ΄, 9-20, Γ΄ Ἐωθινόν.
37
Βλ. Ἰω. κ΄, 1-10, Ζ΄ Ἐωθινόν.
38
Βλ. Ἁγίου Γρηγορίου Νύσση̋, "Μετά τό
µεσονύκτιον τοῦ Σαββάτου πρό̋ τήν Κυριακήν,
ἦλθαν Μαρία ἡ Μαγδαληνή καί ἡ ἄλλη Μαρία, δηλ.
ἡ Θεοτόκο̋, πρό̋ τόν Τάφον, λέγει ἡ Γραφή."
(Ματθ. κη΄, 1). PG, 46, 633. Βλ. καί Ἁγίου Γρηγορίου

31

Μ. Βασιλείου, Ὁµιλία Ὅτι οὐκ ἐστιν τῶν
κακῶν αἰτιο̋ ὁ Θεό̋, PG 31, 332
32

Ἰω. Ρωµανίδου, Τό προπατορικόν ἁµάρτηµα, σελ.
66.
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ἀλλά κάθε ἑορτασµό̋ ὀφείλει νά συνάδει πρό̋ τό
Ἅγιον Εὐαγγέλιον καί πρό̋ τήν ζῶσα Παράδοση τῆ̋
Ἐκκλησία̋ µα̋, πού εἶναι τό Εὐαγγέλιον στήν
πράξη, ὅπω̋ τό βίωσε τό σῶµα τοῦ Χριστοῦ µα̋ διά
µέσου τῶν αἰώνων.

Μᾶρκον Ἐφέσου τόν Εὐγενικόν, ἀκόµη καί ἄν εἶναι
Σάββατον ἤ Κυριακή. Βλ. καί τήν ἑρµηνείαν τοῦ
Ἁγίου Νικοδήµου στόν Α΄ Θεοφίλου.42 Ὁπότε καί οἱ
ἐν Σαββάτῳ ἤ ἐν Κυριακῇ ἐγκρατευόµενοι, κατά τά
ἀνωτέρω, γιά νά προσέλθουν τήν ἑποµένην στήν
Θείαν Μετάληψιν, δύνανται νά λύουν τήν νηστείαν
µέ νερό, σύκα καί σταφίδε̋ πρό τῆ̋ ἐννάτη̋, ὁπότε
λύουν σοφῶ̋ τήν νηστείαν ξηροφαγοῦντε̋, ἐπειδή
δέν ἐπιτρέπεται νηστεία τό Σάββατο ἤ τήν
Κυριακή, ἀλλά δέν καταλύουν. Νηστεία σηµαίνει ἤ
παντελή̋ ἀποχή ἀπό ὁποιαδήποτε τροφή καθ' ὅλην
τήν ἡµέραν, ἤ µετάληψι̋ ξηρᾶ̋ τροφῆ̋ µετά τήν
ἐννάτην. Ὁπότε σοφῶ̋ πολιτευόµενοι οἱ θέλοντε̋
νά µετάχουν τῆ̋ Θεία̋ Μεταλήψεω̋ τήν ἑποµένην,
µεταλαµβάνοντε̋ ὕδατο̋ καί ξηρᾶ̋ τροφῆ̋ πρό τῆ̋
ἐννάτη̋ δέν παραβαίνουν τόν Κανόνα τῆ̋
ἀπαγορεύσεω̋ τῆ̋ νηστεία̋ τοῦ Σαββάτου ἤ τῆ̋
Κυριακῆ̋!43 Λύουν ἀλλά δέν καταλύουν τήν
νηστείαν.
Κατά τού̋ Κανόνε̋ τῆ̋ Ἐκκλησία̋ µα̋, γιά
νά µπορεῖ κανεί̋ νά κοινωνεῖ καί τήν ἑβδοµάδα τῆ̋
∆ιακαινισίµου, ὀφείλει νά διάγει µέ πολλή σύνεση,
µέ ὕµνου̋ καί ψαλµού̋ πνευµατικού̋, µή
ἀφιστάµενο̋ τῆ̋ Ἐκκλησία̋ καί τῶν Ἱερῶν
ἀκολουθιῶν, φυλάσσοντα̋ τά διατεταγµένα ὑπό
τῶν Ἁγίων Πατέρων.

Νηστεία καί ἐγκράτεια
πρό τῆ̋ Θεία̋ Μεταλήψεω̋
"Γίνεσθε ἕτοιµοι, τρεῖ̋ ἡµέρε̋ µή
προσέλθετε γυναικί" (Ἐξ. κεφ. ιθ΄, 15), διέταξε ὁ
Θεό̋, γιά νά λάβουν τόν Παλαιόν Νόµον οἱ Ἑβραῖοι,
πόσο µᾶλλον πρέπει νά φυλάττουν ταύτα̋ καί
ἐκεῖνοι πού µέλλουν νά λάβουν µέσα εἰ̋ τόν ἑαυτόν
του̋ τόν ἴδιον τόν Νοµοθέτην Θεόν διά τῆ̋ Θεία̋
εὐχαριστία̋;...
"Ἐντεῦθεν",
γράφει
ὁ
Ἅγιο̋
Νικόδηµο̋, "συµπεραίνοµεν ἐκ τοῦ µείζονο̋ τό
ἔλαττον ὅτι ἄν εἶναι ἀρκετή εἰ̋ ἑτοιµασίαν τῆ̋
Θεία̋ Κοινωνία̋ ἡ τριήµερο̋ ἀποχή τῆ̋ σαρκικῆ̋
µίξεω̋, πολλῷ µᾶλλον εἶναι ἀρκετή εἰ̋ αὐτήν ἡ
τριήµερο̋ νηστεία. Καί µ' ὅλον πού ἀπό τού̋ Θείου̋
Κανόνα̋ νηστεία πρό τῆ̋ Μεταλήψεω̋ οὐ
διορίζεται· οἱ δυνάµενοι δέ νηστεύειν πρό αὐτῆ̋ καί
ὁλόκληρον ἑβδοµάδα καλῶ̋ ποιοῦσιν."39 Εἶναι πολύ
σηµαντική ἡ ἑρµηνεία αὐτή τοῦ Ἁγίου Νικοδήµου,
γιατί µαζί µέ τόν Ἅγιον Μακάριον τόν Νοταρᾶν
εἶναι οἱ συγγραφεῖ̋ τοῦ θαυµασίου βιβλίου "Περί τῆ̋
συνεχοῦ̋ Θεία̋ Μεταλήψεω̋".40 Εἶναι ἰδιαίτερα
σηµαντικέ̋ οἱ ἀπόψει̋ τοῦ Ἁγίου καί γιά τόν λόγο
ὅτι τά τοῦ Πηδαλίου ἐνεκρίθησαν καί ἀπό τί̋ δύο
ἄλλε̋ µεγάλε̋ µορφέ̋ τῆ̋ Ἐκκλησία̋ µα̋, τόν Ἅγιον
Μακάριον τόν Νοταρᾶν καί τόν Ἀθανάσιον τόν
Πάριον!41
Καί οὐδεί̋ Ἅγιο̋ ἀναφέρεται στήν ἱστορίαν
τῆ̋ Ἐκκλησία̋ µα̋, ὁ ὁποῖο̋ νά διδάσκει ὅτι πρό τῆ̋
Θεία̋ Μεταλήψεω̋ γίνεται κατάλυσι̋ καί ὅτι
ἐπιτρέπεται τήν ἑποµένην ἡ µετάληψι̋ τῶν φρικτῶν
Μυστηρίων τοῦ Χριστοῦ µα̋.
Εἶναι ἐπίση̋ καταλυτικέ̋ οἱ παρατηρήσει̋
τοῦ Ἁγίου Νικοδήµου στόν Α΄ Κανόνα Θεοφίλου
Ἀλεξανδρεία̋, ὅπου ἡ νηστεία τῆ̋ παραµονῆ̋ τῶν
Θεοφανείων λύεται µόνον µέ νερό κατά τόν Ἅγιον
Τιµόθεον Ἀλεξανδρεία̋ καί κατά τόν Ἅγιον
τοῦ Παλαµᾶ: "Πρώτη, λοιπόν, τῆ̋ ἑβδοµάδο̋
ὀνοµάζουν ὅλοι οἱ Εὐαγγελιστέ̋ τήν Κυριακή· ἀργά
τό Σάββατο, ὄρθρο βαθύ, πολύ πρωί καί πρωί
σκοτεινά ἀκόµη, ὀνοµάζουν τόν χρόνο γύρω ἀπό τόν
ὄρθρο, ἀνάµικτο ἀπό φῶ̋ καί σκοτάδι", Ὁµιλία ΙΗ΄,
ΕΠΕ, σελ. 523. Βλ. καί τόν ΠΘ΄ Κανόνα τῆ̋ ΣΤ΄
Οἰκουµενικῆ̋ Συνόδου καί τήν ἑρµηνείαν τοῦ Αγίου
Νικοδήµου στό Πηδάλιον, Ἀκριβή̋ ἀνατύπωσι̋ τῆ̋
γ΄ ἐκδόσεω̋ τοῦ 1864, σελ. 297, Περί τοῦ πότε πρέπει
νά ἑορτάζεται ἡ Ἀνάστασι̋. Βλ. ἰδιαίτερα καί "Ἅγιοι
Κολλυβάδε̋", Ἀπρίλιο̋ 1995, "Πάσχα Κυρίου
Πάσχα".
39
Πηδάλιον, σελ. 230, ὑποσ. 1.
40
Βλ. πρόσφατη ἔκδοση "Μυριόβιβλο̋", 2004
41
Βλ. Πηδάλιον, Εἰσαγωγή τοῦ ἐκδότου, Σεργίου
Ραφτάνη, Πρό̋ τού̋ Ὀρθοδόξου̋ Χριστιανού̋.

42

Πηδάλιον, σελ. 677 ὑποσ. 1 καί σελ. 678
Πηδάλιον, σελ 83 καί ἰδιαίτερα σελ. 84, ἑρµηνεία
στόν Ξ∆΄ Ἀποστολικόν Κανόνα.
43

8

