
Κεφάλαιο 12      «Θανάτου εορτάζομεν νέκρωσιν….» σελ. 65 – 68 

 

α) Το φοβερό μυστήριο του θανάτου  

 

Βοήθεια στην κατανόηση του μυστηρίου της ζωής και του θανάτου , δίνει η 

συμμετοχή στο Πάθος και την Ανάσταση του Χριστού. 

Η ζωή είναι δώρο του Θεού , ο οποίος από το μηδέν μας έφερε στην ύπαρξη .  

Ο θάνατος  είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. 

Ζωή αληθινή είναι η « ενοίκηση » του Θεού στο κέντρο ύπαρξης του 

ανθρώπου, την καρδιά του. 

Η πτώση , μας έφερε τον χωρισμό από το Θεό , δηλ. τον πνευματικό θάνατο , ο 

οποίος έφερε και τον σωματικό θάνατο. 

Για τον χριστιανό , ο σωματικός θάνατος είναι ευεργεσία για να μην μείνει 

αθάνατο το κακό . 

 

β) Το νόημα του θανάτου 

Σωματικός θάνατος είναι  ο πρόσκαιρος χωρισμός της ψυχής από το σώμα 

μέχρι την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. 

Η ψυχή δεν φθείρεται γιατί την δημιούργησε πνευματική.  

Το σώμα φθείρεται. 

Στη Δευτέρα Παρουσία , το αναστημένο σώμα θα ξαναενωθεί με την ψυχή   σε 

μια άλλη ζωή που θα είναι συνέχεια της ζωής μας στον κόσμο. 

Για αυτό , η σωτηρία της ψυχής μας , εξαρτάται από το πως ζούμε κάθε στιγμή 

της ζωής μας. 



γ) Η ανθρώπινη « αθανασία»  

 

Ο «άκτιστος» Τριαδικός Θεός είναι αθάνατος. 

Ο άνθρωπος δεν είναι αθάνατος , από τη φύση του. 

Η αθανασία του χαρίστηκε από το Θεό. 

Αθανασία δεν είναι η συνέχεια της βιολογικής ζωής , αλλά η μετοχή στον 

παράδεισο. 

Παράδεισος είναι η αιώνια κοινωνία με το Χριστό , στη «χώρα των ζώντων» 

Μια βεβαίωση της αιωνιότητας και της νίκης του Χριστού στο θάνατο είναι τα 

άφθαρτα λείψανα αγίων , όπως του Αγ. Σπυρίδωνα. 

Ο σωματικός θάνατος είναι προσωρινός , αλλά και τότε η ψυχή δεν χωρίζεται 

από τον Θεό.  

 

δ) Η μετάβαση από τον θάνατο στη ζωή  

 

Ο θάνατος δημιουργεί πόνο και θλίψη. Όμως η νίκη του θανάτου από τον 

Χριστό , δίνει ελπίδα , διώχνει τον φόβο του θανάτου . 

Για αυτό ο χριστιανός , μπορεί να νικά κάθε μορφή θανάτου στη ζωή του , 

όπως αποτυχίες , αρρώστιες , παθήματα.  

Με τον θάνατο δεν έχουμε το τέλος της ύπαρξης μας , αλλά μετάβαση σε μια 

άλλη κατάσταση που χαρακτηρίζεται ως κοίμηση , ύπνος . μέχρι την ανάστασή 

μας . 

Για αυτό και τα νεκροταφεία ονομάζονται κοιμητήρια . 

Κάποιος μοναχός έγραψε: 



« Αν πεθάνεις πριν πεθάνεις , δεν θα πεθάνεις , όταν πεθάνεις" 

Θέλοντας να πει ότι αν αγωνιστούμε ώστε να πεθάνει η αμαρτία 

μέσα μας , μετά τον θάνατό μας τον σωματικό , δεν θα πεθάνουμε 

πνευματικά , αλλά θα είμαστε μαζί με τον Θεό . 

 

❖ Μπορείτε να κάνετε τις ερωτήσεις του κεφαλαίου και να 

διαβάσετε και τα κείμενα. 

 

❖ Επικοινωνία : siakidouanastasia@cytanet.com.cy 
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