
Η Θεία και η ανθρώπινη δικαιοσύνη. 

( Εισήγηση του κ. Κυριακουλόπουλου Ευάγγελου) 

 

      Αφορμή για την ενασχόληση μου με τη 

Φόνισσα μου έδωσε, όσο και αν φανεί 

παράξενο η εικόνα του Χριστού που 

εικονίζεται να κρατά ένα σπαθί. Πρόκειται 

για μια σπάνια ή μάλλον μοναδική 

τοιχογραφία που βρίσκεται στο καθολικό 

της Ι. Μονής της Αναλήψεως του Κυρίου  

(Visoki Dečani) στο Κόσσοβο και 

χρονολογείται από τον 14ο αιώνα.  

Βλέποντας στην εικόνα το Χριστό να 

κρατά ξίφος αμέσως σκέφτηκα ότι εδώ ο 

καλλιτέχνης προσπάθησε να αποδώσει το 

Χριστό, ως Κριτή και τιμωρό των απίστων ή αμαρτωλών. Συνειρμικά άρχισα να 

σκέφτομαι τα περί Κρίσης του Θεού και  Θείας δικαιοσύνης, όπως αυτές 

εκλαμβάνονται εντελώς διαφοροποιημένα σε Ανατολική –Ορθόδοξη και Δυτική –

Καθολική Εκκλησία.  Και φυσικά η «Φόνισσα» ήταν η καλύτερη περίπτωση για να 

εξεταστούν τα δύο αυτά θεολογικά θέματα.  

        Είναι αλήθεια ότι αναρωτήθηκα  γιατί άραγε ο Χριστός να εικονίζεται με αυτό 

τον πρωτότυπο τρόπο. Από την έρευνα που έκανα διαπίστωσα ότι η επιγραφή της 

εικόνας αναφέρει πως ο Χριστός κρατά στα χέρια του ξίφος, αλλά πρόκειται για 

«ξίφος πνευματικό το οποίο κόβει την αμαρτία από τον άνθρωπο». Η εξήγηση αυτή με 

χαροποίησε ιδιαίτερα και τη βρήκα απόλυτα σύμφωνη με την Ορθόδοξη πίστη και 

έκφραση, μακριά βέβαια από την εκδοχή που φοβόμουν ότι ίσχυε και είχε να κάνει με 

την Κρίση και έκφραση του τιμωρού Χριστού, όπως προβάλλεται στη Δύση και 

λανθασμένα βιώνεται από μεγάλο κομμάτι των Ορθοδόξων χριστιανών κατά 

επηρεασμό των αντιλήψεων ήδη από την περίοδο της λατινοκρατίας στον ελλαδικό 

χώρο. 

     Στην εισήγηση αυτή  θα περιοριστώ στην ανάλυση της έννοιας «Θεία δικαιοσύνη» 

και στην ανάδειξη της απόστασής της από την ανθρώπινη δικαιοσύνη. Στην επόμενη 



όμως εισήγηση θα προβώ στην ανάλυση της Ορθόδοξης εκδοχής σχετικά με τη 

«Φόνισσα» και θα επιμείνω στην αξιολογική  διαφοροποίηση μεταξύ Ανατολικής –

ελληνόφωνης και Δυτικής –λατινόφωνης Εκκλησίας. 

 

 Με αφορμή τη Φόνισσα… 

μπορεί να αρνηθεί κανείς μια ακτίνα ελέους για κάθε αμαρτωλό; 

    Η Εκκλησία αριθμεί πάμπολλες περιπτώσεις στις οποίες ληστές και πόρνες 

προηγούνται στη πορεία προς τη Βασιλεία του Θεού. Ο αγιοπατερικός λόγος, όπως 

διατυπώθηκε από τους πρωταθλητές της άσκησης, του Γεροντικού και των λοιπών 

νηπτικών κειμένων, είναι σαφής: «ούτε η κρίσις ανέλεος, ούτε ο έλεος άκριτος». 

Εξάλλου η ανέλεη κρίση και η κατάκριση προσωποποιήθηκαν στον μεγαλύτερο 

αδελφό του ασώτου και είναι σαφές ότι εκφράζουν απόλυτα τους όρους της  

Ιουδαϊκής ηθικής. Ο μεγάλος γιος της παραβολής συμβολίζει τον Ισραήλ, ο οποίος εν 

ονόματι του Μωσαϊκού Νόμου αρνείται να συμμετάσχει στη χαρά της Βασιλείας του 

Θεού, διότι το δίκαιο του Νόμου προέβλεπε την απόρριψη και τιμωρία του όποιου 

«ασώτου». 

     Όμως τίποτε δεν είναι μονοσήμαντο και τούτο αποδεικνύεται από τη φωνή του 

Ρωμανού του Μελωδού ο οποίος μας ξαφνιάζει βάζοντας τον Πατέρα να αναφωνεί 

προς το μεγάλο γιο του: 

 « Όθεν συν άπασιν, υιέ, τοις εις το δείπνον κληθείσιν 

ευφραίνου και μελώδει μετά πάντων των αγγέλων. 

Ο γαρ αδελφός σου απώλετο και ηυρέθη 

ούτος νεκρός ην και απροσδοκήτως ανέζησε…» 

    Στον ύμνο αυτό τα παρακλητικά λόγια του Πατέρα ανατρέπουν τις παραδοχές του 

Μωσαϊκού Νόμου και κατ΄ επέκταση της Ιουδαϊκής ηθικής δίνοντας τη βεβαιότητα 

ότι στη Βασιλεία της Χάριτος όλοι είναι δεκτοί, ακόμα και την δωδεκάτη ώρα 

σύμφωνα με τον αναστάσιμο κατηχητικό λόγο του Χρυσοστόμου. 

   «Ζητείτε δε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού και ταύτα πάντα 

προστεθήσεται υμίν» (Ματθ.6,33). Η Βασιλεία του Θεού δεν είναι εγκόσμια 



πραγματικότητα, ούτε πολιτειακό καθεστώς, αλλά η οικείωση και μέθεξη της Χάρης 

και των ενεργειών του Θεού. Αυτή η ερμηνεία του όρου έχει σχέση με τη διάκριση 

που κάνει η Ορθόδοξη πίστη ανάμεσα στη Βασιλεία του Θεού και το βασίλειο Του, 

που είναι όλη η κτίση.  

    Εφόσον η Βασιλεία του Θεού είναι βιωματική σύνδεση του ανθρώπου με την 

κοινωνία του Τριαδικού Θεού, αυτό σημαίνει ότι η δικαιοσύνη του Θεού ταυτίζεται 

με τη αγάπη και τη φιλανθρωπία Του.  

   Ο Νικόλαος Καβάσιλας ισχυρίζεται ότι «….η του Θεού περί το γένος εσχάτη 

φιλανθρωπία και αγαθότης, ήτις εστιν η θεία αρετή και δικαιοσύνη». Στα λόγια του 

αποδεικνύεται ότι η δικαιοσύνη του Θεού ταυτίζεται με την αγάπη και την αγαθότητά 

Του. Επίσης δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι ο Χριστός με την Ενανθρώπησή Του 

προσέλαβε την ανθρώπινη φύση και έδειξε μεγάλη αγάπη προς τους αμαρτωλούς: «Ο 

του κόσμου Δεσπότης ούτω φαίνεται τιμήσας δικαιοσύνην, ώστε μετά των δούλων ην, 

μετά των κατακρίτων, ίνα πάσι το δίκαιον αποδώ». 

    Παρακάμπτοντας πληθώρα Πατέρων, ας θυμηθούμε τον άγιο Ισαάκ το Σύρο: «Μη 

καλέσης τον Θεόν δίκαιον, ότι η δικαιοσύνη αυτού ου γνωρίζεται εν τοις πράγμασί 

σου». Ο ίδιος άγιος  αναφερόμενος στον άσωτο υιό, τον οποίο ο Θεός κατέστησε πάλι 

παιδί του, και στον εργαζόμενο που προσήλθε την τελευταία στιγμή και τον 

αποδέχτηκε το αφεντικό του όπως και εργάτη της πρώτης ώρας, λέει: «Που εστιν η 

δικαιοσύνη του Θεού; Ότι ήμεν αμαρτωλοί και ο Χριστός απέθανεν υπέρ ημών». Αυτό 

σύμφωνα με τους ανθρώπινους όρους, δηλαδή ως απονομή των ίσων, δεν λέγεται 

σίγουρα δικαιοσύνη αλλά αγάπη και φιλανθρωπία του Θεού. 

Με ένα πολύ χαρακτηριστικό τρόπο ο γέροντας Παΐσιος προσδιορίζει τη διαφορά 

μεταξύ ανθρώπινης και θείας δικαιοσύνης. 

Μια μέρα ένας προσκυνητής ρώτησε το γέροντα τι είναι η θεία δικαιοσύνη και ο 

γέροντας του απάντησε: « Ας υποθέσουμε ότι σε ένα τραπέζι κάθονται δύο άνθρωποι 

και έχουν μπροστά τους δέκα βερίκοκα. Αν φάνε από πέντε βερίκοκα ο καθένας τότε 

εφαρμόζουν το ανθρώπινο δίκαιο. Αν όμως από λαιμαργία ο ένας φάει τα επτά και 

αφήσει στον άλλο τα τρία τότε έχει αδικήσει τον συνδαιτυμόνα του. Υπάρχει όμως και 

μια άλλη εκδοχή. Αν ο ένας από αυτούς γνωρίζοντας την αδυναμία που έχει ο φίλος του 

στα βερίκοκα προσποιηθεί πως δεν του αρέσουν και φάει μόνο ένα, λέγοντας «αδελφέ 



μου φάε εσύ τα βερίκοκα διότι εμένα δεν μου αρέσουν» τότε έχει τη θεία δικαιοσύνη με 

τη οποία προτιμά ανθρωπίνως να αδικηθεί, αλλά με τη θεία αμείβεται για τη θυσία του. 

     Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι η θεία δικαιοσύνη είναι ενάντια στο ανθρώπινο μέτρο 

κατανόησης του δικαίου. Ανθρώπινη δικαιοσύνη  είναι η ισότης του μέτρου διότι 

δίνει στον καθένα το δίκαιο και δεν παρεκκλίνει, ούτε προσωποληπτεί. Η θεία όμως 

δικαιοσύνη παρεκκλίνει και χαρίζεται με συμπάθεια σε όλους και τον μεν άξιο 

τιμωρίας δεν τον παιδεύει, τον δε άξιο επαίνου τον γεμίζει με κάθε αγαθό. 

Η τρομερή φράση του Οσίου Σιλουανού του 

Αθωνίτη «Κράτει τον νου σου εις τον Άδην και 

μη απελπίζου» μας παραπέμπει στην  ομόλογη 

εικαστική εκδοχή της «Κλίμακος» του Αγίου 

Ιωάννη του Σιναΐτη. Πρόκειται για μια 

παραλλαγή της Δευτέρας Παρουσίας, όπου 

ασκητές και ιερωμένοι ακροζυγιάζονται σε 

μια μετέωρη κλίμακα (σκάλα) πάνω ακριβώς 

από το ορθάνοικτο στόμα του ακόρεστου Άδη. 

Ακόμη και από το πάνω μέρος της κλίμακας, 

μέσα από τα χέρια του Χριστού, ασκητές 

κατακρημνίζονται μέσα στα φρικτά σαγόνια 

του τέρατος. Ο αγώνας με τον Αρχέκακο είναι 

αδυσώπητος μέχρι το τέλος του βίου, ισχυρίζεται ο ασκητής του Σινά, για να μας 

παρηγορήσει ο Αθωνίτης Σιλουανός πως ο αγώνας δεν είναι ανέλπιδος, η τελευταία 

λέξη ανήκει στο έλεος του Θεού.   
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