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Μέρο̋ 2ον
Ἡ πλάνη περί δηµιουργία̋
τῆ̋ κολάσεω̋ ἀπό τόν Θεόν
γ. Ἡ θέα τοῦ Θεοῦ ὡ̋ Παράδεισο̋
ἤ ὡ̋ αἰώνια Κόλαση
Κάθε Ὀρθόδοξο̋ πιστό̋ θά δεῖ ἐν
Χριστῷ τήν δόξαν τοῦ Θεοῦ καί θά φθάσει
στόν βαθµό ἐκεῖνο τῆ̋ τελειώσεω̋ τόν
ὁποῖον ἔχει ἐπιλέξει καί γιά τόν ὁποῖον ἔχει
ἐργασθεῖ.
Ἀκολουθῶντα̋ τόν Ἀπόστολο Παῦλο καί τόν Ἅγιον Ἰωάννη τόν Θεολόγο οἱ
Πατέρε̋ ὑποστηρίζουν, ὅτι θά σωθοῦν
ἐκεῖνοι πού βλέπουν τόν ἀναστάντα
Χριστόν ἐν δόξῃ σ' αὐτή τήν ζωή, εἴτε "δι'
ἐσόπτρου ἐν αἰνίγµατι" µέσῳ τῶν
ἀδιαλείπτων ἐν τῇ καρδίᾳ προσευχῶν καί
ψαλµῶν, εἴτε "πρόσωπον πρό̋ πρόσωπον"
µέσῳ τοῦ δοξασµοῦ.
Ἐκεῖνοι πού δέν τόν βλέπουν µέ
αὐτόν τόν τρόπο σ' αὐτή τήν ζωή, θά ἰδοῦν
τήν δόξαν τοῦ Θεοῦ ὡ̋ αἰώνιον καί
καταναλῖσκον πῦρ καί σκότο̋ ἐξώτερον
στήν ἄλλη ζωή.
Ἡ ἄκτιστη δόξα τήν ὁποία ἔχει ὁ
Χριστό̋ µα̋ κατά φύσιν ἀπό τόν Πατέρα,
εἶναι Παράδεισο̋ γιά ἐκείνου̋, τῶν ὁποίων
ἡ ἐγωκεντρική καί ἰδιοτελή̋ ἀγάπη ἔχει
θεραπευθεῖ καί µεταµορφωθεῖ σέ ἀνιδιοτελῆ.
Ὅµω̋ ἡ ἴδια δόξα εἶναι τό ἄκτιστο
πῦρ τό αἰώνιο καί ἡ κόλαση γιά ἐκείνου̋
πού ἐπέλεξαν νά µείνουν ἀθεράπευτοι
µέσα στήν ἰδοτέλειά του̋ καί ἔξω ἀπό τήν
Ἐκκλησία πού χαρίζει τήν θεραπεία,
κάνοντα̋ τού̋ ἀνθρώπου̋ ἱκανού̋ νά δοῦν
τήν ἄκτιστη δόξα τοῦ Θεοῦ καί τό ἄκτιστο
Φῶ̋.

∆έν εἶναι ἐν προκειµένῳ σαφεῖ̋
µόνον ἡ Ἁγία Γραφή καί οἱ Πατέρε̋, ἀλλά
καί οἱ Ὀρθόδοξε̋ εἰκόνε̋ τῆ̋ Κρίσεω̋.
Τό ἴδιο τό ἐκπηγάζον ἐκ τοῦ Χριστοῦ
µα̋ χρυσοῦν φῶ̋ τῆ̋ δόξη̋, µέσα στό ὁποῖο
περικλείονται οἱ φίλοι Του, γίνεται κόκκινο,
καθώ̋ κυλάει πρό̋ τά κάτω, γιά νά
ἀγκαλιάσει, αὐτή ἡ ἴδια Θεία ἀγάπη, τού̋
"κατηραµένου̋", πού τήν βλέπουν ὡ̋ δύναµη
κολαστική.
Αὐτή εἶναι ἡ δόξα καί ἡ ἀγάπη τοῦ
Χριστοῦ, πού καθαρίζει τά ἁµαρτήµατα
ὅλων, ἀλλά
δοξάζει τού̋ µέν
καί
κολάζει τού̋ δέ.
Ὅλοι θά ὁδηγηθοῦν ἀπό τό Ἅγιον
Πνεῦµα "εἰ̋ πᾶσαν τήν ἀλήθειαν", δηλ. θά
δοῦν τόν Χριστόν µετά τῶν φίλων Του ἐν
δόξῃ, ἀλλά ὅλοι δέν θά δοξασθοῦν.
"Οὕ̋ ἐδικαίωσεν, τούτου̋ καί ἐδόξασεν",
κατά τόν Ἀπόστολον Παῦλον.
Ἡ παραβολή περί τοῦ πτωχοῦ
Λαζάρου εἰ̋ τού̋ κόλπου̋ τοῦ Ἀβραάµ καί
τοῦ πλουσίου στόν τόπο τῶν βασάνων εἶναι
σαφή̋. Ὁ πλούσιο̋ βλέπει, ἀλλά δέν µετέχει
τοῦ φωτό̋ τῆ̋ δόξη̋ ἀλλά καί τιµωρεῖται
ἀπό τό ἴδιο φῶ̋ τοῦ Χριστοῦ πού τό
προσλαµβάνει ὡ̋ φωτιά.1
Παρά τό γεγονό̋ ὅτι ἡ ψυχή τοῦ
ἀνθρώπου χωρίζεται ἀπό τό σῶµα µέ τόν
θάνατο, δέν καταργεῖται, βέβαια, ἡ
ὑπόστασι̋ τοῦ ἀνθρώπου.
Ἐφ' ὅσον ἡ ψυχή δηµιουργεῖται ἀπό
τόν Θεό µαζί µέ τό σῶµα2, σηµαίνει ὅτι
εἶναι µοναδική γιά κάθε ἄνθρωπο. Κατά τόν
µεγάλο δογµατικό πατέρα τῆ̋ Ἐκκλησία̋
µα̋ Ἅγιο Ἰωάννη τόν ∆αµασκηνό ἡ
ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ σύµπηξη ἐκ
σώµατο̋ καί ψυχῆ̋ κατά τήν ἀρχή τῆ̋
ὑπάρξεω̋ κάθε ἀνθρώπου. Κάθε ἄνθρωπο̋
ἀποτελεῖται ἀπό ψυχή καί σῶµα, πού
ἑνώθηκαν σέ µία ὑπόσταση ἀπό τόν Θεό
κατά τήν ἀρχή τῆ̋ δηµιουργία̋ του.
Αὐτή ἡ ὑπόσταση δέν διασπᾶται
οὔτε καί µέ τόν θάνατο.3 Εἶναι, βέβαια,
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αὐτονόητο γιά κάθε λογικό ἄνθρωπο, καί,
βέβαια, γιά κάθε Ὀρθόδοξο, ὅτι δέν εἶναι
δυνατόν νά γίνει δεκτή ὁποιαδήποτε ἀνόητη
θεωρία περί µετεµψυχώσεω̋ ἤ µετενσαρκώσεω̋.

Οἱ ψυχέ̋ τῶν ἀνθρώπων µετά τόν
χωρισµό του̋ ἀπό τό σῶµα ἀπολαµβάνουν
τά ὅσα ἔπραξαν καί ἔζησαν στήν ζωή του̋,
δηλ. βιώνουν καταστάσει̋ ἀνάλογα µέ τόν
τρόπο ζωῆ̋ του̋.
Ἄν ἔχουν καθαρθεῖ, θά ἀπολαύσουν
τῆ̋ φωτιστικῆ̋ καί θεοποιοῦ ἐνεργεία̋ τοῦ
Θεοῦ.
Ἐνῶ ἄν δέν θεραπεύθηκαν, θά
βιώσουν τήν καυστική ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ,
θά εἰσέλθουν σέ τόπο ἀφεγγῆ καί σκοτεινό,
πού ὀνοµάζεται Ἅδη̋.6

Μέ τήν ὀνοµασία Ἅδη̋ δέν ἐννοεῖται
κάποιο̋ τόπο̋, ἀλλά κάποια κατάσταση τῆ̋
ψυχῆ̋, -(τρόπο̋ ὑπάρξεω̋ κατά τόν Ἅγιον
Ἰωάννην τόν Χρυσόστοµον)-, ἀειδή̋ καί
ἀσώµατο̋, κατά τόν Ἅγιο Γρηγόριο
Νύσση̋.4
Ὁ Ἅγιο̋ Νικήτα̋ ὁ Στηθᾶτο̋,
χαρακτηρίζει τού̋ ἀφεγγεῖ̋ καί σκοτεινού̋
τόπου̋ ὡ̋ δεσµωτήριο.
Ἄν ἡ ψυχή δέν θεραπευθεῖ ὅταν
εἶναι ἑνωµένη µέ τό σῶµα, µετά τήν ἔξοδό
τη̋ ἀπό αὐτό ὑποφέρει καί βασανίζεται ἀπό
τά πάθη, δέν αἰσθάνεται καµµία παράκληση
καί παραµυθία. ∆έν µετέχει τῆ̋ φωτιστικῆ̋
καί θεοποιοῦ ἐνεργεία̋ τοῦ Θεοῦ, καί αὐτό
εἶναι:
-ἀφ' ἑνό̋ σκότο̋,
ἀφεγγή̋ τρόπο̋ ζωῆ̋, µαρτύριο, βασανιστήριο, καί
-ἀφ' ἑτέρου πῦρ αἰώνιον,
ἀφοῦ προσλαµβάνεται ἀπό τήν ψυχή τό
πρῶτον φῶ̋ ὡ̋ φωτιά.
Κατά τόν Ἅγιο Νικήτα τόν Στηθᾶτο
οἱ ψυχέ̋ τῶν Ἁγίων, πού εἶναι καθαρέ̋ καί
εὐώδει̋, θεοειδεῖ̋ καί πεπληρωµένε̋ ἐνθέου
δόξη̋ καί ἀκρεφνεστάτου φωτό̋, ὅταν
ἐξέρχονται ἀπό τό σῶµα λάµπουν ὅπω̋ ὁ
ἥλιο̋ ἀπό τά ἔργα τῆ̋ δικαιοσύνη̋, τῆ̋
σοφία̋ καί τῆ̋ καθαρότητο̋. Αὐτέ̋ οἱ ψυχέ̋
πορεύονται "διά τῶν φίλων ἀγγέλων πρό̋
τό πρῶτον φῶ̋".5
Πρῶτον φῶ̋
εἶναι ὁ Τριαδικό̋ Θεό̋,
ἡ θεότητα τῶν Προσώπων τῆ̋ Ἁγία̋
Τριάδο̋,
δεύτερα φῶτα
εἶναι οἱ Ἅγιοι Ἄγγελοι καί οἱ
∆ίκαιοι, πού µετέχουν τοῦ πρώτου φωτό̋.

Ἡ µέση κατάσταση τῶν ψυχῶν εἶναι
περίοδο̋ ἀναµονῆ̋, κατά τήν ὁποία οἱ ψυχέ̋
προαπολαµβάνουν αὐτά πού περιµένουν καί ἔχουν
σχέση µέ ὅσα ἔζησαν, ὅταν βρίσκονταν ἑνωµένε̋ µέ
τά σώµατα.
Γιαὐτό ἔχουν οἱ κεκοιµηµένοι µα̋ ἀνάγκη τί̋
προσευχέ̋ µα̋, γιατί οἱ ἴδιοι δέν µποροῦν νά κάνουν
τίποτε πλέον, ἐµεῖ̋ πού ζοῦµε µποροῦµε ὅµω̋ νά
κάνουµε ἐλεηµοσύνε̋ γι' αὐτού̋ καί νά τού̋
µνηµονεύουµε στί̋ προσευχέ̋ µα̋ καί κατ' ἐξοχήν
στό µέγα µυστήριο τῆ̋ Θεία̋ Εὐχαριστία̋. Ἰδιαίτερη
παρρησία ἔχουν οἱ Ἅγιοι, ἐπειδή βρίσκονται µέσα
στό ἄκτιστο Φῶ̋ τοῦ Θεοῦ.
Ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου, µετά τήν ἀπαλλαγή
τη̋ ἀπό τό σῶµα, ἐπειδή εἶναι ἀσώµατη καί ἄυλη,
"οὐκ ἔστιν εἰκό̋ ὑπό σωµατικοῦ πυρό̋ κολάζεσθαι",
ἀφοῦ τό σῶµα τη̋ διεφθάρη.
Μετά τήν κοινή ἀνάσταση, ἀφοῦ ἡ ψυχή
εἰσέλθει πάλι στό ἄφθαρτο σῶµα καί ἀλλοιωθεῖ ὅλη
ἡ κτίση
καί
ἀφοῦ διαιρεθεῖ τό πῦρ,
δηλ. θά διαιρεθεῖ
τό φωτιστικό
καί τό καυστικό τοῦ πυρό̋,
τότε ὁ
ἀµετανόητο̋, ἁµαρτωλό̋ ἄνθρωπο̋, θά
γευθεῖ τῆ̋ αἰωνίου κολάσεω̋, ὅπω̋ ἀκριβῶ̋ καί οἱ
δαίµονε̋, γιατί καί αὐτοί ἔχουν σώµατα ἀέρια καί
πύρια.7
Οἱ ψυχέ̋ τῶν δικαίων κρατοῦνταν στόν Ἅδη
µέχρι νά συλληθεῖ αὐτό̋ ἀπό τόν Θεάνθρωπο Κύριόν
µα̋, λόγῳ τῆ̋ προπατορικῆ̋ ἁµαρτία̋, "οὐχ ὡ̋ ἐν
πυρί καί κολάσει πάντω̋ ἀλλ' ἐν δεσµωτηρίῳ καί
φυλακῇ".
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Ἡ ἄκτιστη Χάρι̋ τοῦ Θεοῦ, λοιπόν,
-τού̋ µέν δικαίου̋ φωτίζει
-τού̋ δέ ἁµαρτωλού̋ κατακαίει.
Ὁ
Ἅγιο̋
Μάρκο̋
ὁ
Εὐγενικό̋
ἀποστοµώνοντα̋ τού̋ Λατίνου̋ στήν ΦεράραΦλωρεντία, γιά νά παρουσιάσει τήν σχετική
Ὀρθόδοξη διδασκαλία ἀνέφερε τά χωρία τῶν
Ψαλµῶν,
-"Πῦρ ἐνώπιον αὐτοῦ καυθήσεται, καί κύκλῳ αὐτοῦ
καταιγί̋ σφόδρα" (Ψαλµό̋ µθ΄, 3) καί
-"Πῦρ ἐναντίον αὐτοῦ προπορεύσεται καί φλογιεῖ
κύκλῳ τού̋ ἐχθρού̋ αὐτοῦ" (Ψαλµό̋ κζ΄, 3)
καί τό τοῦ Προφήτου ∆ανιήλ
-"Ποταµό̋ πυρό̋ εἷλκεν ἔµπροσθεν αὐτοῦ" (∆αν. ζ΄,
10).
Ἡ ἀποκαλυφθεῖσα εἰ̋ τού̋ φίλου̋ τοῦ
Χριστοῦ θεία δόξα καί Θεότη̋ δέν ἔχει καµµία σχέση
µέ τόν νοητό κόσµο τῶν Πλατωνικῶν. Γιά νά τό
τονίσουν αὐτό οἱ Θεοφόροι Πατέρε̋ κατεδίκασαν
ἐπίσηµα τήν περί ἀρχετύπων ἰδεῶν διδασκαλία τοῦ
Πλάτωνο̋.8
Μεταξύ τῆ̋ θεία̋ δόξη̋ καί τῶν κτισµάτων
δέν ὑπάρχει καµµία ὁµοιότητα. Καί γιά τόν λόγο
αὐτό ἡ Ἁγία Γραφή ἀποδίδει καί ὀνόµατα
ἀντιθέσεων στόν Θεόν, γιά νά τονίσει ὄχι ὅτι
πράγµατι ὑπάρχουν ἀντιθέσει̋ στόν Θεόν, ἀλλά ὅτι
ὁ Θεό̋ ὑπερβαίνει ὅλε̋ τί̋ κατηγορίε̋ τοῦ κόσµου
καί τῆ̋ φυσικῆ̋ ἀνθρώπινη̋ ἐµπειρία̋, τῆ̋ αἰσθητῆ̋
καί τῆ̋ λογικῆ̋. Ἔτσι, γιά παράδειγµα,
ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ στήν Ἁγία Γραφή ὀνοµάζεται µέ τί̋
ἀντιθέσει̋
φῶ̋-γνόφο̋ καί
πῦρ-σκότο̋,
ὅπω̋ καί µέ τά παράλληλα
δόξα-νεφέλη καί ἀστραπή-καπνό̋.
Οἱ φίλοι τοῦ Θεοῦ βλέπουν τόν Θεόν µέσα σέ
φῶ̋-γνόφο ἤ σέ δόξα-νεφέλη, ἐνῶ οἱ ἰδιοτελεῖ̋
µένοντε̋ ἀθεράπευτοι, οἱ ἀµετανόητοι πόρνοι,
µοιχοί, ἀρσενοκοῖτε̋, µαλακοί, ἄδικοι, κλέπτε̋,
ληστέ̋,
φονεῖ̋
γαστρίµαργοι,
πλεονέκτε̋,
εἰδωλολάτρε̋, ἄπιστοι, οἱ παντό̋ εἴδου̋ αἱρετικοί,
παπικοί, προτεστάντε̋, µονοφυσίτε̋, µωαµεθανοί,
ἰδνουιστέ̋, βουδιστέ̋ καί κάθε ἕνα̋ πού δέν δέχεται
τόν Χριστόν ὡ̋ τόν µόνον ἀληθινόν Θεόν µέ τό
Ἅγιον Βάπτισµα, δέν τόν ὁµολογεῖ µέ τήν ὅλην ζωή
του, τοῦ ἔσω καί τοῦ ἔξω ἀνθρώπου, βλέπουν τόν
Θεόν κριτήν , ὡ̋ ἀστραπήν-καπνόν ἤ πῦρ σκότο̋.
Ἡ
ἀποφατική
αὐτή
θεολογία
τῆ̋
Ὀρθοδοξία̋ εἶναι σαφῶ̋ ἡ θεολογία τῆ̋ Ἁγία̋
Γραφῆ̋.
∆ιότι, βεβαίω̋, ὁ Θεό̋ παραµένει πάντοτε
φίλο̋ ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Ὁ Θεό̋ Πατήρ
καταλλάσσει ἐν Χριστῷ τόν κόσµον πρό̋ τόν ἑαυτόν
του.
Ἐµεῖ̋ οἱ ἄνθρωποι γινόµαστε ἐχθροί τοῦ
Θεοῦ µέ τί̋ ἁµαρτίε̋ µα̋ καί θεωροῦµε τόν Θεόν
ἐχθρόν καί τόν βλέπουµε ὀργισµένον. Ὁ Θεό̋
οὐδέποτε µᾶ̋ ἐχθραίνεται καί οὐδέποτε ὀργίζεται
κατά τήν ἐσφαλµένη δυτικότροπη κοσµική ἀντίληψη.
Οἱ πρὁποθέσει̋ τῆ̋ σκοτισµένη̋ δύσεω̋ περί

ἱκανοποιήσεω̋ τάχα τῆ̋ θεία̋ δικαιοσύνη̋ µέ τήν
σταυρική θυσία τοῦ Χριστοῦ δέν εἶναι Ὀρθόδοξε̋.
Οἱ Θεοφόροι Πατέρε̋ ἀπορρίπτουν κατηγορηµατικά
τήν αὐγουστίνια βάση αὐτῆ̋ τῆ̋ διδασκαλία̋,
δηλαδή τήν κληρονοµική µετάδοση τῆ̋ ἐνοχῆ̋ τοῦ
Ἀδάµ.
Ὃλω̋ ἀντιθέτω̋, οἱ Θεοφόροι Ἕλληνε̋
Πατέρε̋ διδάσκουν ὅτι ὁ Θεό̋ µή θέλων τόν
θάνατον, τόν ἐπέτρεψε ἀπό ἀγάπη, γιά νά µή γίνουν
τό κακό καί ἡ ἁµαρτία ἀθάνατα. Ὁ Θεό̋ ἀγαπᾶ καί
τελειοποιεῖ ὅλου̋ ἀνεξαιρέτω̋ τού̋ ἀνθρώπου̋,
ἀλλά ὅλοι δέν τελειοποιοῦνται κατα τόν ἴδιο ρυθµό
καί βαθµό.
Ὅσοι δέν θέλουν νά ἐξέλθουν ἀπό τήν
ἐγωπάθειά του̋ καί νά συνεργασθοῦν µέ τήν Θεία
Χάρη παραµένουν µέ τήν θέλησή του̋ ξένοι πρό̋ τήν
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί ἐχθροί. Μαζί µέ ἐκείνου̋ πού θά
σωθοῦν θά δοῦν καί αὐτοί τόν Θεόν, ὄχι ὅµω̋ ὡ̋
φῶ̋ ἀλλά ὡ̋ πῦρ τό αἰώνιον.9
Τί̋ σχετικέ̋ ἀποφάσει̋ τῶν Μεγάλων Συνόδων τῆ̋
Ὀρθοδοξία̋ τοῦ 14ου καί τοῦ 18ου αἰῶνο̋, πού ἐπικυρώνουν τήν
διδασκαλία τῶν Θεοφόρων Πατέρων µα̋ καί κατ' ἐξοχήν τοῦ
Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαµᾶ καί τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ
Εὐγενικοῦ θά τί̋ ἀναπτύξουµε στό ἑπόµενο τεῦχο̋ τῶν "Ἁγίων
Κολλυβάδων", ὅπου καί θά ὁλοκληρωθεῖ ἡ παράθεση τῆ̋
Ὀρθοδόξου διδασκαλία̋ περί τοῦ αἰωνίου τῆ̋ κολάσεω̋ καί τῆ̋
ἀπορρίψεω̋ τῆ̋ πλάνη̋ τῶν Λατίνων περί καθαρτηρίου πυρό̋
καί ἄλλων σχετικῶν ἑτεροδιδασκαλιῶν πού παρεισέφρησαν στήν
λἀκή κυρίω̋ φαντασία καί ἀποτελοῦν ἐσφαλµένη πίστη καί
βασανιστικό ἐφιάλτη πολλῶν εὐαίσθητων ἀδελφῶν µα̋.

Νηστεία καί ἐγκράτεια
πρό τῆ̋ Θεία̋ Μεταλήψεω̋
Ὁ µεγαλύτερο̋ Οἰκουµενικό̋ διδάσκαλο̋
καί Πατέρα̋ τῆ̋ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησία̋, ὁ Ἅγιο̋
Γρηγόριο̋ ὁ Παλαµᾶ̋ εἶναι ἐκεῖνο̋ πού ὑπῆρξε πρίν ἀπό τόν Ἅγιο Νικόδηµο καί τόν Ἅγιο
Μακάριο Κορίνθου- ὁ πρωτεργάτη̋ τῆ̋ ἀνανεώσεω̋
τῆ̋ µυστηριακῆ̋ ζωῆ̋ τόν 14ο αἰῶνα. Στήν 60η
Ὁµιλία του βεβαιώνει ὅτι µέσα στά δύο Μυστήρια
τοῦ Βαπτίσµατο̋ καί τῆ̋ Θεία̋ Εὐχαριστία̋
βρίσκεται ὅλη ἡ σωτηρία µα̋, διότι ἡ οἰκονοµία τοῦ
Θεανθρώπου συνοψίζεται ἐδῶ. Στού̋ λόγου̋ του
στήν Θεσσαλονίκη, ὁ Μέγα̋ Παλαµᾶ̋ κηρύσσει,
(στήν 50η Ὁµιλία του), µέ ζῆλο τήν τήρηση τῶν
ἐκκλησιαστικῶν διατάξεων πού ἀναφέρονται στήν
Θεία Λειτουργία τῆ̋ Κυριακῆ̋, διότι ὁ ἄνθρωπο̋
πού περιφρονεῖ τήν Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία
βρίσκεται µακριά ἀπό τόν Θεό. Στήν δέ 38η Ὁµιλία
του διδάσκει τήν καθηµερινή σχεδόν Θεία
Κοινωνία.10
Ὁ Ἅγιο̋ Νικόδηµο̋ ὁ Ἁγιορείτη̋ ὑπῆρξε ὁ
κύριο̋ ἀνανεωτή̋ τῆ̋ συχνῆ̋ Θεία̋ Μεταλήψεω̋
στό Ἅγιον Ὄρο̋ καί στήν Ὀρθόδοξη γενικά
Ἐκκλησία. Ἐκφράζει τήν Ὀρθόδοξη ἡσυχαστική
9

Ἁγίου Γρηγορίου Παλαµᾶ, Ὑπέρ τῶν ἱερῶ̋
ἡσυχαζόντων, Ι΄, γ΄, 10. Ἔκδοση, Π. Χρήστου, τόµ. Ι,
σελ. 419-420.
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Βλ. Ἁγίου Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγο̋ Α΄,
Θεολογικό̋, ι', PG 36, 24.

10
Ἰδιαίτερη ἀνάλυση βλ. στό ἑπόµενο τεῦχο̋ τῶν "Ἁγίων
Κολλυβάδων".
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παράδοση. Τό 1783 δηµοσίευσε στήν Βενετία τό
ἔργο του περί Συνεχοῦ̋ Θεία̋ Μεταλήψεω̋ καί
προκάλεσε τήν ἄγρια ἀντίθεση µερικῶν, ἀλλά ἡ
διδασκαλία τοῦ Μεγάλου καί σοφοῦ ∆ιδασκάλου
τοῦ Γένου̋, τοῦ δευτέρου Χρυσοστόµου κατά τού̋
Θεολόγου̋ τῆ̋ Ἐκκλησία̋ µα̋ ἐπιβεβαιώθηκε καί
µέ ἐπίσηµη ἀπόφαση
τῆ̋ Συνόδου τῆ̋
Κωνσταντινουπόλεω̋, πού χρονολογεῖται τόν
Αὔγουστο τοῦ 1819 καί πού ἔθεσε τέρµα στή
διαµάχη καί ἐπιδοκίµασε τήν ἀρχή τῆ̋ Θεία̋
Κοινωνία̋ τῶν πιστῶν σέ κάθε Εὐχαριστιακή
Λειτουργία παραγγέλλοντα̋ τήν Κοινωνία κάθε
Κυριακή, 11 ὄχι βέβαια χωρί̋ τί̋ πρὁποθέσει̋ πού
ὁ ἴδιο̋ ὁ Μέγα̋ Ἅγιο̋ τονίζει:

Θείαν Μετάληψιν, δύνανται νά λύουν τήν νηστείαν
µέ νερό, σύκα καί σταφίδε̋ καί γενικά
ξηροφαγοῦντε̋ 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, κατά τού̋
Θεοφόρου̋ Πατέρε̋, 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!16
Λύουν ἀλλά δέν καταλύουν τήν νηστείαν
καί προσέρχονται στήν Θεία Μετάληψη τήν
Κυριακή ἤ τήν ∆ευτέρα, ἐάν εἶναι ∆εσποτική ἤ
Θεοµητορική Ἑορτή.17

"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."12
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".13 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!14
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
Μᾶρκον Ἐφέσου τόν Εὐγενικόν, ἀκόµη καί ἄν εἶναι
Σάββατον ἤ Κυριακή. Βλ. καί τήν ἑρµηνείαν τοῦ
Ἁγίου Νικοδήµου στόν Α΄ Θεοφίλου.15 Ὁπότε καί οἱ
ἐν Σαββάτῳ ἤ ἐν Κυριακῇ ἐγκρατευόµενοι, κατά τά
ἀνωτέρω, γιά νά προσέλθουν τήν ἑποµένην στήν

16
Πηδάλιον, σελ 83 καί ἰδιαίτερα σελ. 84, ἑρµηνεία στόν
Ξ∆΄ Ἀποστολικόν Κανόνα.
17
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 ἀνωτέρω διατεταγµένα ὑπό τῶν Ἁγίων
Πατέρων.
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