
ΘΑΝΑΤΟΥ  ΕΟΡΤΑΖΟΜΕΝ  ΝΕΚΡΩΣΙΝ 

        Το μυστήριο του θανάτου 

 

 

 

 

•  πνευματικός  και σωματικός 

 

Εδέμ :  Κοινωνία Θεού + ανθρώπου  

            ( σύνδεση με τη Ζωή και Αγαθόν) 

 

Έξωση Εδέμ : απώλεια Ζωής    και    Αγαθού 

 

 

                                 Θάνατος     και    αμαρτία 

 

Άρα:  

Ζωή = « ενοίκηση»  του Θεού 

 και δυνατότητα Αθανασίας 

 



Θεός και θάνατος 

• Αποτέλεσμα  της  πτώσης 

 

• Έξω από τη θεϊκή βούληση 

 

• Απουσία θεϊκής παρουσίας 

 

• Ευεργεσία του Θεού  

« ίνα το κακό μη αθάνατο γένηται»  

Κύριε ο θεός ημών ο τη ση αρρήτω σοφία 

δημιουργήσας τον άνθρωπον εκ χοός, και 

τούτον αναμορφώσας εις είδος και κάλλος και 

εξωραΐσας…….. Επεί δε την εντολήν παρέβη 

του σου προστάγματος και  μεταλαβών της 

εικόνος και μη φυλάξας, δια τούτο, 

 

 ίνα μη το κακό αθάνατον γένηται , 

φιλανθρώπως  εκέλευσας την κράσιν και 

μίξιν ταύτην , τω σω θείω βουλήματι 

αποτέμνεσθαι και διαλύεσθαι.  

 

 Ώστε την με ψυχήν εκείσε χωρείν μέχρι της 

κοινής αναστάσεως, το δε σώμα εις τα εξ ων 

συνετέθη αναλύεσθαι. 

 

Μικρό ευχολόγιο 



Το νόημα του θανάτου 

• Διάσπαση της ψυχοσωματικής ενότητας 

 

• Πρόσκαιρος χωρισμός :  « Προσδοκώ ανάσταση 

νεκρών»  (σωμάτων) 

 

• Προσδοκία κοινής ανάστασης και επασύνδεσης 

ψυχής και σώματος 

 

 

                                 Αιώνια ζωή  

 

• Η ζωή μετά θάνατον απόλυτα εξαρτώμενη από 

το παρόν. 

Όντως φοβερώτατον το του 

θανάτου μυστήριον, πως η 

ψυχή εκ του σώματος βιαίως 

χωρίζεται, εκ της αρμονίας 

και συμφυΐας,  

ο φυσικότατος δεσμός θείω 

βουλήματι αποτέμνεται 



Η έννοια της αθανασίας 

• Ο θάνατός σου Κύριε αθανασίας 

γέγονε πρόξενος. Ει μη γαρ εν 

μνήματι κατατέθης ουκ αν ο 

παράδεισος ηνέωκτο. 

• Η  Αθανασία ανήκει στο θεό 

 

• Υπάρχει ως δυνατότητα στον κατ΄ εικόνα θεού 

άνθρωπο 

 

• Μετοχή στην κοινωνία του Θεού =  Βασιλεία Θεού 

 

• Δώρο του Θεού στον άνθρωπο 

 

• Αφθαρτοποιημένα σώματα αγίων :  Δείγματα 

υπέρβασης της φθοράς  

 

 

 

• Εν αγίω πνεύματι εν τη Εκκλησία. 



Απέναντι στο θάνατο……. 

• Θάνατος προσωρινός 

 

• Ύπνος ή κοίμηση 

 

• Ελπίδα   και  θάρρος 

 

• Μετάβαση στην αιωνιότητα     

 

 

 

 

                                      φυσικός προορισμός. 

 


