
Α΄ Λυκείου 
 

12. «Θανάτου νέκρωσιν εορτάζομεν. . .» 
 

α. το φοβερό μυστήριο του θανάτου 
 
ζωή = θανάτου 
 
Ο Θεός δίνει ζωή στα πάντα «εξ ουκ όντων» (από το μηδέν).  
μας περνά από την ανυπαρξία   ύπαρξη 
 
άρα:  ο Θεός = η πηγή της ζωής  
 
ζωή= ύπαρξη 

 κέντρο της ύπαρξης του ανθρώπου;  

 η καρδιά 
 
άρα: για να ζει αληθινά κάποιος πρέπει στο κέντρο της ύπαρξής του να 
υπάρχει η πηγή της ζωής, δηλ. πρέπει στην καρδιά του να κατοικεί η Θεός. 
 
Ο Θεός ως πηγή της ζωής δεν θέλει το θάνατο. 
 
Ο θάνατος = φυσική κατάσταση 
Ο θάνατος = αποτέλεσμα της αμαρτίας, της πτώσης. 
 
Η αμαρτία =αστοχία 

 ποιος είναι ο στόχος;  

 το «καθ΄ ομοίωσιν» 
 

Η πτώση είχε σαν αποτέλεσμα την απομάκρυνσή μας από το Θεό και τη χάρη 
του.  
ο χωρισμός από τη θεία χάρη πνευματικός θάνατος. 
ο πνευματικός θάνατος  σωματικό θάνατο 
 
για τους χριστιανούς ο σωματικός θάνατος= οικονομία του θεού. 
αν ο άνθρωπος που μετέχει του κακού ήταν αθάνατος τότε και το κακό θα 
ζούσε αιώνια μέσα από τον άνθρωπο, έτσι ο θεός δίνει το σωματικό θάνατο 
για να πάψει να υπάρχει και το κακό. 
 

 
 
 

β. το νόημα του θανάτου 
 

 διάσπαση αρμονίας 



 διακοπή συλλειτουργίας ψυχής και σώματος 

 πρόσκαιρος χωρισμός ψυχής από το σώμα (έως τη Δευτέρα παρουσία 
του κυρίου) 

 
για το σώμα: 
 η ανθρώπινη σάρκα νεκρώνεται 
 φθείρεται 
 επιστρέφει στο χώμα 
 διαλύεται 
 

για την ψυχή 
 δεν φθείρεται και δεν διαλύεται, διότι= πνευματική και όχι υλική όπως 

το σώμα 
 περιμένει το «κέλευσμα» (=κάλεσμα) κατά τη Δευτέρα παρουσία του 

κυρίου 
 θα ξαναενωθεί με το αναστημένο σώμα 
 θα ζήσει αιώνια σε μια άλλη ζωή που θα είναι συνέχεια (=αποτέλεσμα) 

της ζωής που ζούμε τώρα στον κόσμο. 
 

γ. Η ανθρώπινη «αθανασία» 
 
αθάνατος κατά φύση είναι μόνο ο θεός, διότι είναι «άκτιστος». 
 
ο άνθρωπος είναι αθάνατος, γιατί του χαρίστηκε η αθανασία από το θεό ως 
δώρο,  
άρα: ο άνθρωπος δεν είναι κατά φύση αθάνατος  
 ο άνθρωπος είναι κατά χάριν αθάνατος. 
 
αθανασία = απλή επιβίωση ή συνέχιση της βιολογικής ζωής. 

αθανασία =  η συμμετοχή μας στον «παράδεισο» 
 
παράδεισος= η αιώνια κοινωνία με το χριστό στη «χώρα   
         των ζώντων» 
 

 αποδείξεις της αιωνιότητας και της νίκης του χριστού πάνω στο θάνατο 
έχουμε; 

 τα ακέραια και άφθαρτα λείψανα των αγίων μας (αγ. Σπυρίδωνας, αγ. 
Διονύσιος, αγ. Γεράσιμος, αγ. Ευφραίμ, αγ. Ιωάννη ο Ρώσος κ.λ.π.) 

 

δ. η μετάβαση από το θάνατο στη ζωή 
στη γλώσσα της εκκλησίας ο θάνατος δεν έχει την έννοια του τέλους της ζωής 
του ανθρώπου, 
ή  της εκμηδένισης της ανθρώπινης ύπαρξης 
αλλά: 
της μετάβασης σε μια άλλη κατάσταση στην κοίμηση 



 
-νεκροταφεία; 
-όχι 
-αλλά; 
-κοιμητήρια! 
 
ο θάνατος βιώνεται από τους χριστιανούς ως ένας 
ύπνος που περιμένει το ξύπνημα σε μια αιωνιότητα 
χωρίς τέλος (ατελεύτητη) 
 
αυτή η ελπίδα της ανάστασης βοηθά τους 
χριστιανούς να ξεπερνούν κάθε είδος θανάτου στη 
ζωή τους π.χ. αποτυχίες, αρρώστιες, παθήματα, αδικίες. 

 
 
 


