ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΕΡΙ ΚΟΛΑΣΕΩΣ*
1. Εἰσαγωγὴ
Ὁ περὶ κολάσεως λόγος ἀνέκαθεν ὑπῆρξε ἀπωθητικὸς καὶ ἀπεχθὴς
γιὰ τὴν πλειοψηφία τῶν ἀνθρώπων. Σὲ αὐτὸ συνετέλεσε, ἴσως, καὶ τὸ
γεγονὸς ὅτι οἱ ἀποτρόπαιες καὶ ἀνατριχιαστικὲς εἰκόνες, μὲ τὶς ὁποῖες
περιέγραφαν τὴν κόλασι κατὰ τὸ παρελθόν, ἐνέπνεαν φόβο πρὸς τοὺς
χριστιανούς· φόβο κατασταλτικὸ παθῶν καὶ ἐπιθυμιῶν. Στὴν νεωτερικὴ καὶ
μετανεωτερικὴ ἐποχὴ τῆς σήμερον ὁ φόβος αὐτὸς ὄχι μόνον δὲν λειτουργεῖ,
ἀλλὰ πολλοὶ ἀρνοῦνται τὴν περὶ κολάσεως διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας ὡς
ἀπάδουσα στὰ θεμελιώδη διδάγματα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ! Κατὰ τὸν Νικόλαο
Μπερντιάεφ «πρέπει νὰ γίνει διάκριση ἀνάμεσα στὴν ψυχολογία καὶ τὴν
ὀντολογία τῆς κόλασης. Μιὰ ψυχολογία τῆς κόλασης εἶναι παραδεκτή,
ἀκόμη καὶ ἀναγκαία. Ὁ ἄνθρωπος ἔχει κάποια ἐμπειρία τῆς κόλασης, ζεῖ
μέσῳ τῶν μαρτυρίων της. Ἀλλὰ ἡ ὀντολογία τῆς κόλασης, καθὼς
ἐπιθυμοῦν νὰ τὴν κατασκευάσουν, εἶναι ἀδύνατη καὶ ἀπαράδεκτη. Εἶναι
ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ ἄσχημα καὶ ἀποκρουστικὰ πράγματα ποὺ σχηματίσθησαν
στὸ ἀνθρώπινο μυαλό»1.
Καὶ ὅμως, ὅπως θὰ δοῦμε κατωτέρω, ἡ κόλασις ἀποτελεῖ ἄρθρο
πίστεως καὶ ἀνήκει στὴν δογματικὴ διδασκαλία τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Ἡ παραθεώρησις ἢ ὑποτίμησίς της προέρχεται ἀπὸ μιὰ γενικώτερη ἄγνοια
τῆς σωτηριολογικῆς σημασίας τῶν δογμάτων τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ
γεγονότος ὅτι ὅλα τὰ δόγματα τῆς Ἐκκλησίας ἔχουν ἠθικὲς προεκτάσεις καὶ
συνέπειες καὶ ὅτι μία ὀρθόδοξος ἠθικὴ ζωή, μία ὀρθόδοξος πνευματικότης,
ἐξαρτᾶται ἀπολύτως ἐκ τῆς ὀρθοδόξου διδασκαλίας, δηλ. ἐκ τῶν δογμάτων
τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

2. Γενικὴ ἐσχατολογία
Κατὰ τὸ Σύμβολον τῆς Πίστεως «προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν καὶ
ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος». Μετὰ τὸν σωματικὸ θάνατο, ὁ ὁποῖος εἶναι
συνέπεια τῆς προπατορικῆς ἁμαρτίας καὶ θὰ ἐξαφανισθῆ στὰ ἔσχατα
(«ἔσχατος ἐχθρὸς καταργεῖται ὁ θάνατος»2), γίνεται ἡ λεγομένη μερικὴ
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κρίσις τῶν ψυχῶν τῶν κεκοιμημένων ἀνθρώπων καὶ ἡ πρόγευσις τῆς
μελλούσης ζωῆς ἢ κολάσεως. Μὲ τὴν δευτέρα ἔνδοξο παρουσία τοῦ Κυρίου
θὰ πραγματοποιηθῆ ἡ ἀνάστασις ὅλων τῶν μέχρι τότε νεκρῶν καὶ ἡ
μεταλλαγὴ τῶν τότε ζώντων «ἐν ριπῇ ὀφθαλμοῦ»3. Θὰ ἐπακολουθήση ἡ
ἐσχάτη καὶ καθολικὴ κρίσις πάντων τῶν ἀνθρώπων ὑπὸ τοῦ δικαιοκρίτου
Κυρίου καὶ ἡ συντέλεια τοῦ σύμπαντος, τὴν ὁποία θὰ ἀκολουθήση ἡ
αἰώνιος ζωὴ καὶ ἡ αἰώνιος κόλασις4.
Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς ἐδίδαξε σαφῶς τὴν ὕπαρξι τῆς μελλούσης
ἀναστάσεως καὶ ζωῆς ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Ὁ ἴδιος εἶναι ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς
γιὰ κάθε ἄνθρωπο. «Ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή· ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ
κἂν ἀποθάνῃ ζήσεται, καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ
εἰς τὸν αἰῶνα»5. Ὁ ἀπομακρυνόμενος ἀπὸ τὸν Θεὸ ἄνθρωπος ὑφίσταται
στὸν μὲν παρόντα αἰῶνα τὸν πνευματικὸ θάνατο, στὸν δὲ μέλλοντα αἰῶνα
τὸν αἰώνιο θάνατο6, ἐὰν δὲν μετανοήση ἐν τῇ παρούσῃ ζωῇ. Ὁ ἴδιος ὁ
Κύριος θὰ γίνη ὁ δίκαιος κριτὴς πάντων τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὴν δευτέρα
παρουσία Του καὶ τὴν γενικὴ κρίσι τῶν ἀνθρώπων. «Ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς
τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἄγγελοι μετ' αὐτοῦ, τότε
καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ· καὶ συναχθήσονται ἔμπροσθεν αὐτοῦ
πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἀφορίσει αὐτοὺς ἀπ' ἀλλήλων, ὥσπερ ὁ ποιμὴν ἀφορίζει
τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων, καὶ στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ,
τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων»7.
Ἀξιοσημείωτο εἶναι ὅτι ἡ μέλλουσα κρίσις θὰ πραγματοποιηθῆ ἀπὸ
τὸν Θεάνθρωπο Κύριο· «ὁ Πατὴρ κρίνει οὐδένα, ἀλλὰ τὴν κρίσιν πᾶσαν
δέδωκεν τῷ Υἱῷ»8. Ἡ μέλλουσα κρίσις θὰ εἶναι οὐσιαστικῶς ἡ ἀποκάλυψις
τῆς πραγματικότητος γιὰ ἕνα ἕκαστο ἄνθρωπο, ἐνώπιον πάντων τῶν
ἀνθρώπων. Καὶ αὐτὴ ἡ διαδικασία θὰ εἶναι ὄντως φοβερὰ γιὰ τοὺς
ἀμετανοήτους ἀνθρώπους. «Οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ ἅγιοι τὸν κόσμον
κρινοῦσιν;»9. Ὁ ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος διδάσκει ὅτι στὴν μέλλουσα
κρίσι ὁ Κύριος θὰ τοποθετήση ἔναντι ἑνὸς ἑκάστου ἀμετανοήτου ἀνθρώπου
κάποιον δίκαιο, ὅμοιο κατὰ τὴν ἡλικία ἢ τὸ ἀξίωμα καὶ τὴν θέσι, γιὰ νὰ
μείνη ἀναπολόγητος ὁ ἀμετανόητος. «Οὕτω τοίνυν πατέρες παρὰ πατέρων,
φίλοι καὶ συγγενεῖς παρὰ φίλων καὶ συγγενῶν, ἀδελφοὶ παρὰ ἀδελφῶν,
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δοῦλοι καὶ ἐλεύθεροι παρὰ δούλων καὶ ἐλευθέρων, πλούσιοι καὶ πένητες
ὑπὸ πλουσίων καὶ πενήτων, οἱ ἐν γάμῳ παρὰ τῶν ἐν γάμῳ διαπρεψάντων,
οἱ ἐν ἐλευθερίᾳ παρὰ τῶν ἐν ἐλευθερίᾳ βιωσάντων, καὶ ἁπλῶς πᾶς
ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς ἐν τῇ φοβερᾷ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως ἀπεναντίας αὐτοῦ
εἰς τὴν αἰωνίαν ζωὴν καὶ εἰς τὸ ἀνεκλάλητον ἐκεῖνο φῶς ὄψεται τὸν ὅμοιον
αὐτοῦ καὶ κριθήσεται παρ' αὐτοῦ. Οἷόν τι λέγω; Ἀπιδὼν ἕκαστος τῶν
ἁμαρτωλῶν πρὸς τὸν ὅμοιον αὐτοῦ, βασιλεὺς πρὸς βασιλέα, ἄρχων πρὸς
ἄρχοντα καὶ πόρνος μὴ μετανοήσας πρὸς πόρνον μετανοήσαντα, πτωχὸς
πρὸς πτωχὸν καὶ δοῦλος πρὸς δοῦλον, καὶ μνησθεὶς ὅτι καὶ αὐτὸς ἐκεῖνος
ἄνθρωπος ἦν, τὴν αὐτὴν ψυχὴν ἔχων, τὰς αὐτὰς χεῖρας, τοὺς αὐτοὺς
ὀφθαλμοὺς καὶ ἁπλῶς τἆλλα πάντα ἐξ ἴσης καὶ συνῆν αὐτῷ ἐν τῷ βίῳ καὶ
ὅμοιον εἶχε τὸ ἀξίωμα, τὴν τέχνην, τὸ ἐπιτήδευμα, μιμήσασθαι δὲ αὐτὸν οὐκ
ἠθέλησεν, εὐθὺς ἐμφράσσεται τὸ στόμα αὐτοῦ καὶ μένει ἀναπολόγητος, μὴ
ἔχων ὅλως τι φθέγξασθαι. Ὅταν οὖν οἱ κοσμικοὶ κοσμικοὺς ἴδωσι καὶ οἱ
ἁμαρτωλοὶ βασιλεῖς βασιλεῖς ἁγίους ἐκ δεξιῶν, πλουσίους τε καὶ ὑπὸ ζυγὸν
ἁγίους οἱ ὑπὸ ζυγὸν βίου, καὶ οἱ ἐν βασάνοις πάντες ὁμοίους αὐτῶν ἐν τῇ
βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν, καὶ τηνικαῦτα αἰσχυνθῶσι καὶ ἀναπολόγητοι
εὑρεθῶσιν, ὥσπερ ὁ πλούσιος ἐκεῖνος ἐν τοῖς κόλποις τοῦ Ἀβραὰμ τὸν
Λάζαρον, ἐκεῖνος ἀποτηγανιζόμενος ἐν τῷ πυρί»10.
3. Ὕπαρξις καὶ φύσις τῆς κολάσεως
Κατὰ τὰ ἐγχειρίδια τῆς Δογματικῆς «αἰωνία κόλασις ἢ αἰώνιος
θάνατος εἶναι ἡ ἀτελεύτητος ἐν ὀδύναις κατάστασις, εἰς ἣν θὰ εὑρεθοῦν
ἀποκεκομμένοι ὁριστικῶς ἀπὸ τοῦ Θεοῦ μετὰ τὴν δευτέραν τοῦ Κυρίου
Παρουσίαν οἱ μὴ ἐν Χριστῷ καὶ κατὰ Χριστὸν ζήσαντες, ζῶντες καὶ
μέλλοντες νὰ ζήσουν μέχρι τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἄνθρωποι, ὡς
ψυχοσωματικαὶ ὁλότητες»11.
Ἡ ὕπαρξις τῆς κολάσεως θεμελιώνεται στὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ στὴν
πατερικὴ γραμματεία. Κατὰ τὰ λόγια αὐτοῦ τοῦ Κυρίου μας στὴν γνωστὴ
παραβολὴ τῆς μελλούσης κρίσεως «ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν
αἰώνιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον»12. Ἄξιο ἐπισημάνσεως εἶναι ὅτι ἡ
μὲν βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡτοιμασμένη «ἀπὸ καταβολῆς κόσμου», ἡ δὲ
κόλασις ἡτοιμάσθη γιὰ τὸν διάβολο καὶ τοὺς ἀγγέλους του13.
Ἡ οὐσία τῆς κολάσεως εἶναι ἡ ἀπομάκρυνσις ἐκ τοῦ Θεοῦ. «Ἡ βάσις
καὶ οὐσία αὐτῆς ἔγκειται ἐν τῷ "πορεύεσθε ἀπ' ἐμοῦ" (Ματθ. 25, 41), καθὼς
10

Συμεὼν Ν. Θεολόγου, Κατηχήσεις, Ε´ (Ἔργα, τόμ. Α´, σ. 110-111).
Νικολάου Μητσοπούλου, Θέματα Ὀρθοδόξου Δογματικῆς Θεολογίας (Ἀθῆναι: Παν.
Ἀθηνῶν, 1983), σ. 397.
12 Ματθ. 25: 46.
13 Ματθ. 25: 34, 41.
11

4
ἀκριβῶς καὶ ἡ βάσις τῆς αἰωνίας ζωῆς συνάπτεται πρὸς τὸ "δεῦτε πρός με".
Ἡ ἀπομάκρυνσις αὕτη ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, ὡς ἤδη ἐλέχθη, ἀποτελεῖ τὸ κέντρον
τοῦ αἰωνίου θανάτου, ἐξ οὗ πηγάζουν πάντα τὰ ἄλλα δεινά, εἴτε νοηθοῦν
ταῦτα ὡς στέρησις μόνον τῆς μετὰ τοῦ Θεοῦ κοινωνίας καὶ τῆς ἐκ ταύτης
ἀπορρεούσης μακαριότητος καὶ δόξης, εἴτε θεωρηθοῦν ταῦτα ὡς ἐπιβολὴ
καὶ θετικῶν τιμωρητικῶν βασάνων. Καὶ ἵνα διὰ τῶν λόγων τοῦ ἱεροῦ
Χρυσοστόμου καὶ πάλιν ἐκφρασθῶμεν, "βέλτιον μυρίους ὑπομεῖναι
κεραυνοὺς ἢ τὸ πρόσωπον ἐκεῖνο τὸ ἥμερον ἰδεῖν ἀποστρεφόμενον ἡμᾶς καὶ
τὸν γαληνὸν ὀφθαλμὸν οὐκ ἀνεχόμενον ἡμᾶς βλέπειν"»14.
Αὐτὴ ἡ ἀπομάκρυνσις τοῦ ἀμετανοήτου ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν ζωοδότη
Κύριο νοεῖται ὡς ἀμεθεξία Αὐτοῦ καὶ ὡς ἀκοινωνησία μετὰ τῶν
συνανθρώπων. Αὐτὴ ἡ διάστασις τῆς κολάσεως τονίζεται ἰδιαιτέρως ἀπὸ
ὡρισμένους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς
γράφει: «τοῦτο δὲ εἰδέναι δεῖ, ὅτι ὁ Θεὸς οὐ κολάζει τινὰ ἐν τῷ μέλλοντι,
ἀλλ' ἕκαστος ἑαυτὸν δεκτικὸν ποιεῖ τῆς μετοχῆς τοῦ Θεοῦ. Ἔστι δὲ ἡ μὲν
μετοχὴ τοῦ Θεοῦ τρυφή, ἡ δὲ ἀμεθεξία αὐτοῦ κόλασις· ἐνταῦθα δὲ οὐ
κολάζων ἐπιφέρει τοὺς πειρασμοὺς ὁ Θεός, ἀλλὰ παιδεύων καὶ ἰώμενος τὴν
κακίαν, ἵνα ἐπιγνῶμεν αὐτὸν καὶ ἐπιστρέφωμεν καὶ τύχωμεν τῆς ἁγιότητος
αὐτοῦ. "Ἡ γὰρ παιδεία Κυρίου ἀνοίγει μου τὰ ὦτα»15. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος
Νύσσης χρησιμοποιεῖ ἕνα παράδειγμα γιὰ τὴν κατανόησι τοῦ παραδείσου
καὶ τῆς κολάσεως, θεωρῶν τὸν ὅρο ἀντίδοσι (ἀνταμοιβὴ) ὡς καταχρηστικό.
«Ταύτης οὖν τῆς ζωῆς κατ' ἐλπίδα προκειμένης τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει, οὐκ
ἔστιν εἰπεῖν κυρίως ἀντίδοσιν τῶν εὖ βεβιωκότων γενέσθαι τὴν τῆς ζωῆς
μετουσίαν καὶ τιμωρίαν τὸ ἔμπαλιν· ἀλλ' ὅμοιόν ἐστι τῷ κατὰ τοὺς
ὀφθαλμοὺς ὑποδείγματι τὸ λεγόμενον· οὐδὲ γὰρ τῷ κεκαθαρμένῳ τὰς ὄψεις
ἔπαθλόν τί φαμεν εἶναι καὶ πρεσβεῖον τὴν τῶν ὁρατῶν κατανόησιν ἢ τῷ
νοσοῦντι τὸ ἔμπαλιν καταδίκην τινὰ καὶ τιμωρητικὴν ἀπόφασιν τὸ μὴ
μετέχειν τῆς ὁρατικῆς ἐνεργείας. Ἀλλ' ὡς ἀναγκαίως ἕπεται τῷ κατὰ φύσιν
διακειμένῳ τὸ βλέπειν τῷ τε ἀπὸ πάθους παρενεχθέντι τῆς φύσεώς τὸ μὴ
ἐνεργόν ἔχειν τὴν ὅρασιν, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἡ μακαρία ζωὴ συμφυής
ἐστι καὶ οἰκεία τοῖς κεκαθαρμένοις τὰ τῆς ψυχῆς αἰσθητήρια, ἐφ' ὧν δὲ
καθάπερ τις λήμη τὸ κατὰ τὴν ἄγνοιαν πάθος ἐμπόδιον πρὸς τὴν μετουσίαν
τοῦ ἀληθινοῦ φωτὸς γίνεται, ἀναγκαίως ἕπεται τὸ μὴ μετέχειν ἐκείνου, οὗ
τὴν μετουσίαν ζωὴν εἶναί φαμεν τοῦ μετέχοντος»16. Αὐτὴ ἡ θεραπευτικὴ ἰατρικὴ προσέγγισις τῆς ἁμαρτίας (καὶ κατὰ συνέπεια τῆς κολάσεως)
ὑπερισχύει στοὺς ἀνατολικοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ἐν ἀντιθέσει μὲ τὴν
δικανικὴ ἀντίληψι, ἡ ὁποία κυριαρχεῖ στοὺς δυτικοὺς Πατέρες. Κατὰ τὸν
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ἱερὸ Χρυσόστομο ἡ ἀπώλεια τῆς θέας τοῦ Θεοῦ εἶναι μεγαλυτέρα κόλασις
ἀπὸ τὸ πῦρ. «Σκόπει δέ, εἰ καὶ πῦρ μὴ ἦν, τὸ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἀποστῆναι καὶ
ἄτιμον ἀναχωρῆσαι, πόση κόλασις· οὐκ ἔστι, πιστεύσατε, παραστῆσαι λόγῳ
τὸ πάθος, οὐκ ἔστιν. Εἰ γὰρ οἱ τὸ φῶς τὸ ἡλιακὸν μὴ θεώμενοι παντὸς
πικροτέραν θανάτου ὑπομένουσι ζωήν, τί παθεῖν εἰκὸς ἡμᾶς
ἀποστερηθέντας τοῦ φωτὸς ἐκείνου; Τί δὲ καὶ ζῶμεν καὶ ἀναπνέομεν καὶ
ἐσμέν, ἂν τῆς θεωρίας ἀποτύχωμεν ἐκείνης; ἂν τὸν Δεσπότην τὸν ἡμέτερον
μηδεὶς ἡμῖν τότε συγχωρήσῃ θεάσασθαι;»17. Κατὰ τὸν Νίκο Ματσούκα «ἡ
κολασμένη ζωὴ δὲν εἶναι μιὰ ἰδιαίτερη κατάσταση ποὺ τὴν ἐπιβάλλει βάσει
ἑνὸς νόμου ὁ Θεός, καὶ μάλιστα σὲ μιὰ φυλακὴ κτιστῶν βασάνων. Ὁ Θεός,
κατὰ τὸν Μάξιμο Ὁμολογητή, λόγου χάρη, ἀγκαλιάζει ἀγαθοὺς καὶ
πονηρούς. Οἱ δεύτεροι δὲν μποροῦν νὰ τὸν δοῦν στὴ δόξα του, καὶ τὸν
αἰσθάνονται ὡς τιμωρὸ καὶ ἐχθρικό. Αὐτὴ εἶναι ἡ "ἀνεκλάλητη ὀδύνη" σὲ
ἀντίθεση πρὸς τὴν "ἀνεννόητη ἡδονὴ" ὅσων βλέπουν τὴ θεία δόξα. Ἡ
κατάσταση αὐτὴ τῶν κολασμένων εἶναι ἀποκλειστικὰ δική τους στάση»18.
Ἡ ἀμεθεξία τοῦ Θεοῦ συνδέεται καὶ μὲ τὴν ἀκοινωνησία μετὰ τῶν
συνανθρώπων. Κατὰ τὸ ἐκπληκτικὸ κείμενο τοῦ ἁγίου Μακαρίου ἡ κόλασις
εἶναι ἡ ἀδυναμία νὰ συσχετισθοῦν οἱ κολασμένοι πρόσωπο μὲ πρόσωπο.
«Λέγει αὐτῷ ὁ γέρων· ποία ἐστὶν ἡ παραμυθία καὶ τίς ἡ κόλασις; Λέγει
αὐτῷ· ὅσον ἀπέχει ὁ οὐρανὸς ἀπὸ γῆς, τοσοῦτόν ἐστιν πῦρ ὑποκάτωθεν
ἡμῶν, ἀπὸ ποδῶν ἕως κεφαλῆς ἑστηκότων ἡμῶν μέσον τοῦ πυρός· καὶ οὐκ
ἔστι πρόσωπον πρὸς πρόσωπον θεάσασθαί τινα, ἀλλὰ τὸ πρόσωπον
ἑκάστου πρὸς τὸν ἑτέρου νῶτον κεκόλληται· ὡς οὖν εὔχῃ ὑπὲρ ἡμῶν ἐκ
μέρους τις θεωρεῖ τὸ πρόσωπον τοῦ ἑτέρου· αὕτη ἐστὶν ἡ παραμυθία» 19. Καὶ
κατὰ τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο, ὁ ὁποῖος σὲ πολλὰ σημεῖα τῶν
ἔργων του ὁμιλεῖ περὶ τιμωριῶν καὶ βασάνων ἐκ μέρους τοῦ Θεοῦ πρὸς τοὺς
κολαζομένους, ἡ κόλασις εἶναι κατάστασις ἀορασίας καὶ ἀκοινωνησίας
μεταξὺ τῶν κολαζομένων. «Ἐννόησον τί ἔσται, ὅταν μετὰ τῶν τῆς
οἰκουμένης ἀνδροφόνων ἐκεῖ κατακαιώμεθα, μήτε ὁρῶντες, μήτε ὁρώμενοι,
ἀλλ' ἐν πλήθει τοσούτῳ νομίζοντες εἶναι μόνοι. Τὸ γὰρ σκότος καὶ τὸ
ἀλαμπὲς οὐκ ἀφίησιν οὐδὲ τοὺς πλησίον ἡμᾶς διαγινώσκειν, ἀλλ' ὡς μόνος
τοῦτο πάσχων ἕκαστος, οὕτω διακείσεται. Εἰ γὰρ καὶ πῦρ εἴρηται, ἀλλὰ
σκοτεινόν ἐστι καὶ φῶς οὐκ ἔχον»20. «Τέλεια ἀκοινωνησία καὶ τέλεια ἀφιλία

17

Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ἐκλογαί, Περὶ μελλούσης κρίσεως (PG 63, 745).
Νίκου Ματσούκα, Δογματικὴ καὶ Συμβολικὴ Θεολογία, τόμ. Β´ (Θεσσαλονίκη:
Πουρναρᾶς, 19882), σ. 544.
19 Μακαρίου Αἰγυπτίου, Ἀποφθέγματα, Γ´, 38 (ΒΕΠ 42, 267). Ὁ Jean-Paul Sartre, χωρὶς
νὰ γνωρίζη τὸ κείμενο τοῦ ἁγίου Μακαρίου, περιγράφει τὴν κόλασι ὡς τὴν ἀκοινωνησία
τῶν ἀνθρώπων του στὸ θαυμάσιο ἔργο του Κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, ὅπου εὑρίσκεται καὶ ἡ
γνωστὴ φράσις "κόλαση εἶναι ὁ ἄλλος ἄνθρωπος".
20 Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ἐκλογαί, Περὶ μελλούσης κρίσεως (PG 63, 745).
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εἶναι ἡ κατάσταση τῆς κόλασης. Ἐξάπαντος τέτοιες εἰκόνες διορθώνουν καὶ
συμπληρώνουν τὶς ἄλλες περιγραφὲς γιὰ τὴν κόλαση ποὺ ἔχουν
παιδαγωγικὸ χαρακτήρα»21.
Οἱ περιγραφὲς τῆς κολάσεως οἱ ὁποῖες ὑπάρχουν εἴτε στὴν Ἁγία
Γραφὴ εἴτε στὴν Παράδοσι τῆς Ἐκκλησίας εἶναι συμβολικὲς καὶ διδάσκουν
τὴν ἄφατο ὀδύνη τῶν κολαζομένων. «Ὡς πρὸς τὴν φύσιν τῆς καταστάσεως
τοῦ αἰωνίου θανάτου οὐδὲν μετὰ βεβαιότητος δυνάμεθα νὰ εἴπωμεν, ὡς
ἀκριβῶς καὶ περὶ τῆς φύσεως τῆς αἰωνίου ζωῆς. Ἡ θεία Ἀποκάλυψις ἀφῆκε
τὸ θέμα τοῦτο ἀρκούντως σκοτεινόν. Καὶ ναὶ μὲν γίνεται λόγος ἐν τῇ Ἁγίᾳ
Γραφῇ περὶ γεέννης τοῦ πυρὸς (Ματθ. 5, 22· 12, 9. Μαρκ. 9, 43) ἢ "πυρὸς
ἀσβέστου" (Μαρκ. 9, 43), "ὅπου ὁ σκώληξ οὐ τελευτᾷ καὶ τὸ πῦρ οὐ
σβέννυται" (Μαρκ. 9, 48), ἢ "σκότους ἐξωτέρου, ὅπου ἔσται ὁ βρυγμὸς καὶ ὁ
τριγμὸς τῶν ὀδόντων", ἢ "λίμνης πυρὸς καὶ θείου", ἀλλ' αἱ ἐκφράσεις αὗται
εἶναι εἰκονικαί, ἀποσκοποῦσαι μᾶλλον νὰ δηλώσουν τὸ φοβερὸν τῆς
καταστάσεως τοῦ αἰωνίου θανάτου παρὰ νὰ περιγράψουν τὴν ἀκριβῆ φύσιν
αὐτοῦ»22. Παρεμφερεῖς εἰκόνες χρησιμοποιοῦν καὶ οἱ ἅγιοι Πατέρες: «Τῷ
πολλὰ πονηρὰ πεποιηκότι κατὰ τὸν βίον φοβεροί τινες καὶ κατηφεῖς
παρίστανται ἄγγελοι, πῦρ βλέποντες, πῦρ ἀναπνέοντες, διὰ τὴν πικρίαν τῆς
προαιρέσεως, νυκτὶ ἐοικότες τὰ πρόσωπα, διὰ τὸ κατηφὲς καὶ μισάνθρωπον.
Εἶτα βάραθρον βαθὺ καὶ σκότος ἀδιεξόδευτον καὶ πῦρ ἀλαμπές· ἐν τῷ
σκότει τὴν μὲν καυστικὴν δύναμιν ἔχον, τὸ δὲ φέγγος ἀφῃρημένον. Εἶτα
σκωλήκων γένος ἰοβόλον καὶ σαρκοφάγον, ἀπλήστως ἐσθίον καὶ μηδέποτε
κορεννύμενον, ἀφορήτους ὀδύνας ἐμποιοῦν τῇ καταβρώσει. Εἶτα τὴν
πασῶν χαλεπωτάτην κόλασιν, τὸν ὀνειδισμὸν ἐκεῖνον καὶ τὴν αἰσχύνην τὴν
αἰώνιον»23.
Πτυχὲς αὐτῆς τῆς αἰωνίου ὀδύνης εἶναι κατὰ τὶς ἀπόψεις τῶν ἁγίων
Πατέρων ἡ ἄκαρπος μεταμέλεια, οἱ τύψεις τῆς συνειδήσεως, ἡ ἀδυναμία
ἱκανοποιήσεως τῶν ἁμαρτωλῶν ἐπιθυμιῶν, κ.ἄ. Κατὰ τὸν ἀββᾶ Ἰσαὰκ τὸν
Σῦρο «αὕτη ἐστὶ κατά γε τὸν ἐμὸν λόγον ἡ ἐν τῇ γεέννῃ κόλασις, ἡ
μεταμέλεια»24. Κατὰ τὸν ἅγιο Γρηγόριο Νύσσης ὁ ἄνθρωπος ἀπέρχεται ἐκ
τοῦ κόσμου τούτου συνοδευόμενος ἀπὸ τὴν συνείδησί του· «καὶ μονωθεὶς
τῶν ἐσπουδασμένων γυμνὸς οἴχεται, ἐπαγόμενος μεθ' ἑαυτοῦ τῶν τῇδε
πραγμάτων οὐδὲν πλὴν τῆς ἐπὶ τοῖς πράγμασι συνειδήσεως μόνης»25. Καὶ ὁ
ἅγιος Κύριλλος τονίζει ὅτι ἡ κρίσις (καὶ ἡ κατάκρισις) θὰ γίνουν ἐκ τῆς
21

Νίκου Ματσούκα, Δογματικὴ καὶ Συμβολικὴ Θεολογία, τόμ. Β´ (Θεσσαλονίκη:
Πουρναρᾶς, 19882), σ. 546.
22 Νικολάου Μητσοπούλου, Θέματα Ὀρθοδόξου Δογματικῆς Θεολογίας (Ἀθῆναι: Παν.
Ἀθηνῶν, 1983), σ. 398.
23 Μ. Βασιλείου, Ὁμιλίαι εἰς τοὺς Ψαλμούς, ΛΓ´, 8 (ΒΕΠ 52, 84-85).
24 Ἰσαὰκ Σύρου, Λόγος πδ´ (Θεσσαλονίκη: Ρηγόπουλος, 1977), σ. 327.
25 Γρηγορίου Νύσσης, Εἰς τὸν Ἐκκλησιαστήν, Η´ (ΒΕΠ 65Α, 266).
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συνειδήσεως ἑνὸς ἑκάστου: «Ἀγωνιάσωμεν, ἀδελφοί, μὴ Θεὸς ἡμῶν
καταγνῶ, ὃς ἐξετάσεως ἢ ἐλέγχων οὐ χρείαν ἔχει πρὸς κατάγνωσιν. μὴ
εἴπῃς ὅτι νυκτὸς ἐπόρνευσα ἢ ἐμάγευσα ἢ ἕτερόν τι ἔπραξα, καὶ ἄνθρωπος
οὐ παρῆν ἐκεῖ. ἐκ τῆς συνειδήσεώς σου κρίνῃ μεταξὺ τῶν λογισμῶν
κατηγορούντων ἢ καὶ ἀπολογουμένων ἐν ἡμέρᾳ, ὅταν κρίνῃ ὁ Θεὸς τὰ
κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων. τοῦ κριτοῦ τὸ φοβερὸν πρόσωπον ἀναγκάζει σε
εἰπεῖν τὴν ἀλήθειαν, μᾶλλον δέ, κἂν μὴ εἴπῃς, ἐλέγχει. περιβεβλημένος γὰρ
τὰς σεαυτοῦ ἁμαρτίας ἤτοι δικαιοσύνας ἐγείρῃ»26. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ
Δαμασκηνὸς τονίζει ὅτι κόλασις εἶναι ἡ τοῦ ποθουμένου στέρησις:
«Τιμωρίαι γὰρ καὶ παιδεῖαι ὡς τὰ πολλὰ πρὸς διόρθωσιν αἱ συμφοραὶ
γίνονται, καὶ ἡ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος κόλασις τελεία τῆς κακίας καὶ
ἁμαρτίας ἀναίρεσις ἢ τὸ ἐναντίον εἰπεῖν τοῖς ἐπιποθοῦσι τὰς σωματικὰς
παρὰ τὸν φυσικὸν νόμον ἡδονὰς καὶ τὰς διὰ ταύτας ἁμαρτίας ἡ κόλασις καὶ
ἀπορία τῆς τούτων χρήσεως ἔσται αἰωνία κόλασις. Κόλασις γὰρ ἡ τοῦ
ποθουμένου ἀποτυχία»27. Οἱ κολαζόμενοι θὰ ὀδυνῶνται ἐλλείψει τῆς
ἁμαρτίας· «ἐνταῦθα μὲν οὖν περὶ ἄλλα τὴν ὄρεξιν ἔχοντες καὶ
ἐπιτυγχάνοντες κἂν ποσῶς ἡδώμεθα, ἐκεῖσε δέ, ὅταν "ὁ Θεὸς εἴη τὰ πάντα
ἐν πᾶσι", μὴ βρώσεως οὔσης, μὴ πόσεως μηδέ τινος σαρκικῆς ἡδονῆς μηδέ
τινος ἀδικίας οἱ μηδὲ τὰς συνήθεις ἡδονὰς ἔχοντες μηδὲ τῶν ἐκ Θεοῦ
δεκτικοὶ ὄντες ὀδυνῶνται ἀνηκέστως, οὐ τοῦ Θεοῦ κόλασιν ποιήσαντος,
ἀλλὰ ἡμῶν ἑαυτοῖς τὴν κόλασιν εὐτρεπισάντων»28.
Τέλος, σημειώνομε ὅτι, ὅπως καὶ στὸν παράδεισο, ἔτσι καὶ στὴν κόλασι
θὰ ὑπάρχουν βαθμῖδες ἀπολαύσεως τῶν δεινῶν. Κατὰ τὸν ἅγιο Βασίλειο
«εἰδέναι χρή, ὅτι καὶ τό, "δαρήσεται πολλάς", καὶ τό, "δαρήσεται ὀλίγας",
οὐχὶ τέλος, ἀλλὰ διαφορὰν κολάσεως δηλοῖ. Εἰ γὰρ ὁ Θεὸς "δίκαιος κριτής"
ἐστιν, οὐ μόνον τοῖς ἀγαθοῖς, ἀλλὰ καὶ τοῖς πονηροῖς, ἀποδιδοὺς ἑκάστῳ
κατὰ τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ, δύναται εἶναι ὁ μέν τις πυρὸς ἀσβέστου ἄξιος, καὶ
τούτου ἤτοι μαλακωτέρου ἢ μᾶλλον φλέγοντος· ὁ δέ τις σκώληκος
ἀτελευτήτου, καὶ τούτου πάλιν ἢ πραότερον ὀδυνῶντος ἢ σφοδρότερον
κατὰ τὴν ἀξίαν ἑκάστου· καὶ ἄλλος γεέννης διάφορα πάντως ἐχούσης τὰ
κολαστήρια· καὶ ἕτερος τοῦ ἐξωτέρου σκότους, ἔνθα ὁ μέν τις ἐν κλαυθμῷ
μόνον, ὁ δέ τις καὶ ἐν βρυγμῷ τῶν ὀδόντων διὰ τὸ ἐπιτεταμένον τῶν πόνων
γίνεται. Καὶ τὸ ἐξώτερον δὲ σκότος ὑποφαίνει πάντως εἶναί τι καὶ ἐσώτερον.
Καὶ τό, εἰς "πυθμένα ᾅδου", ἐν Παροιμίαις εἰρημένον δηλοῖ, ὅτι εἰσί τινες ἐν
τῷ ᾅδῃ μέν, οὐκ ἐν πυθμένι δὲ ᾅδου, κουφοτέραν ὑπομένοντες τὴν
κόλασιν»29. Καὶ κατὰ τὸν ἅγιο Συμεὼν οἱ ψυχὲς τῶν ἁμαρτωλῶν «μᾶλλον δὲ

26

Κυρίλλου Ἱεροσολύμων, Κατηχήσεις Φωτιζομένων, ΙΕ´, 25 (ΒΕΠ 39, 197).
Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Κατὰ Μανιχαίων, 82 (Schriften, Bd. IV, σ. 396).
28 Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Κατὰ Μανιχαίων, 71 (Schriften, Bd. IV, σ. 389).
29 Μ. Βασιλείου, Ὅροι κατ' ἐπιτομήν, ΣΞΖ´ (ΒΕΠ 53, 340-341).
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αὗται κατὰ ἀναλογίαν καταχθήσονται τοῦ βάρους, κατ' ἀξίαν τῶν
ἁμαρτιῶν, ὧν ἕκαστος βαστάζει κἀκεῖ διάξει εἰς αἰῶνας αἰώνων»30.

4. Κόλασις καὶ ἀγαθότης τοῦ Θεοῦ
Στὸ ἐρώτημα πῶς συμβιβάζεται ἡ ἀγαθότης καὶ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μὲ
τὴν ὕπαρξι τῆς αἰωνίου κολάσεως ἐδόθησαν κατὰ καιροὺς πολλὲς
ἀπαντήσεις, οἱ ὁποῖες ἔφθασαν μέχρι καὶ τὴν ἀπόρριψι καὶ ἄρνησι τῆς
ὑπάρξεως τῆς κολάσεως, γιὰ νὰ μὴ θιγῆ ἡ ἀγαθότης τοῦ Θεοῦ31. Ἐσημείωνε
ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος: «Ἀκήκοά τινων φιλαμαρτημόνων
λεγόντων, ὅτι πρὸς φόβον τῶν ἀνθρώπων ἠπείλησε τὴν γέενναν ὁ Θεός· μὴ
γένοιτο γάρ, ὅτι ἐλεήμων ὢν κολάσει τινά, καὶ μάλιστα τῶν ἐπεγνωκότων
αὐτόν»32. Καὶ ἐρωτᾶ ὁ ἅγιος Πατήρ: «Πῶς οὐ δέδοικας, εἰπέ μοι, τολμηρὰ
φθεγγόμενος, ὅταν λέγῃς, Φιλάνθρωπός ἐστιν ὁ Θεὸς καὶ οὐ κολάζει. Εἰ δὲ
κολάσει, εὑρεθήσεται κατὰ σὲ οὐκέτι φιλάνθρωπος; Διὰ τί γάρ, εἰπέ μοι, οὐκ
ἀξιοῖς κολάζεσθαι ἁμαρτάνων; οὐχὶ προεῖπέν σοι ἅπαντα; οὐχὶ ἠπείλησεν;
οὐχὶ ἐβοήθησεν; οὐχὶ μυρία εἰργάσατο ὑπὲρ τῆς σωτηρίας τῆς σῆς;»33.
Ἡ κόλασις ὑπάρχει καὶ στὴν ἐπίγειο τάξι τῶν πραγμάτων ὡς δικαία
ἀνταπόδοσις πρὸς τοὺς διαπράττοντες τὸ κακό. «Μὴ τοίνυν φενακίζετε
ἑαυτούς, ἄνθρωποι, τῷ διαβόλῳ πειθόμενοι· ἐκείνου γάρ εἰσι ταῦτα τὰ
νοήματα. Εἰ γὰρ δικασταὶ καὶ δεσπόται καὶ διδάσκαλοι τοὺς μὲν ἀγαθοὺς
τιμῶσι, τοὺς δὲ πονηροὺς κολάζουσι, πῶς ἂν ἔχοι λόγον παρὰ Θεῷ τὰ
ἐναντία γίνεσθαι, καὶ τῶν αὐτῶν ἀξιοῦσθαι τοὺς ἀγαθοὺς καὶ τοὺς
πονηρούς;»34. «Νυνὶ δὲ διὰ ταῦτα ἡμῶν τὰ ῥήματα πολλοὺς καὶ ἐνταῦθα
κολάζει ὁ Θεός, ἵνα, ὅταν τοῖς ῥήμασι μὴ πιστεύσητε τῆς ἀπειλῆς, κἂν τοῖς
πράγμασι πιστεύσητε τῆς τιμωρίας»35.
Ἡ αἴσθησις τῆς δικαιοσύνης ἀπαιτεῖ ἀνταπόδοσι τῶν καλῶν καὶ τῶν
κακῶν στὴν μέλλουσα ζωή. Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, στὴν παραβολὴ τοῦ πτωχοῦ
Λαζάρου, ἐτόνισε ὅτι «ἀπέλαβες τὰ ἀγαθά σου ἐν τῇ ζωῇ σου, καὶ Λάζαρος
ὁμοίως τὰ κακά· νῦν δὲ ὧδε παρακαλεῖται, σὺ δὲ ὀδυνᾶσαι»36. Καὶ ὁ ἅγιος
Κύριλλος ἐρωτᾶ: «εἶτα παρὰ σοὶ μὲν θνητῷ ἀνθρώπῳ ὄντι τὸ δίκαιον
σῴζεται, παρὰ δὲ Θεῷ τῷ πάντων ἀδιαδόχῳ βασιλεῖ τὸ τῆς δικαιοσύνης
ἀνταποδοτικὸν ἆρα οὐκ ἔστιν; ἀλλὰ ἀσεβὴς ἡ ἄρνησις, σκόπησον γὰρ τὸ
30

Συμεὼν Ν. Θεολόγου, Ὕμνοι, Ν´, 331-334 (Ἔργα, τόμ. Γ´, σ. 368).
Βλ. Ἀλεξάνδρου Καλομοίρου, Ὁ πύρινος ποταμὸς (Ἀθῆναι 1985).
32 Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ἐκλογαί, Περὶ μελλούσης κρίσεως (PG 63, 743).
33 Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ἐκλογαί, Περὶ μελλούσης κρίσεως (PG 63, 743).
34 Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ἐκλογαί, Περὶ μελλούσης κρίσεως (PG 63, 743).
35 Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ἐκλογαί, Περὶ μελλούσης κρίσεως (PG 63, 744).
36 Λουκ. 16: 25.
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λεγόμενον. πολλοὶ φονεῖς ἐπὶ κοίτης ἀτιμώρητοι τετελευτήκασιν. ποῦ οὖν
τοῦ Θεοῦ ἡ δικαιοσύνη; πολλάκις δὲ καὶ φονεὺς πεντήκοντα φόνοις
ὑποκείμενος
τὴν
κεφαλὴν
ἅπαξ
ἀπετμήθη.
ποῦ
οὖν
τῶν
τεσσαρακονταεννέα δώσει τὴν τιμωρίαν; ἐὰν μὴ ᾖ κρίσις καὶ ἀνταπόδοσις
μετὰ τὸν κόσμον τοῦτον, ἀδικίαν Θεοῦ κατηγορεῖς»37. Ἡ ἀνταπόδοσις εἶναι
δυνατὴ μόνον στὴν μέλλουσα ζωή. «Ἀλλὰ μὴ θαυμάσῃς διὰ τὴν ὑπέρθεσιν
τῆς κρίσεως. πᾶς ἀγωνιζόμενος μετὰ τὸ παρελθεῖν τὸν ἀγῶνα στεφανοῦται
ἢ καταισχύνεται. καὶ οὐδέποτε ἀγωνοθέτης τοὺς ἔτι ἀγωνιζομένους
στεφανοῖ, ἀλλ' ἐκδέχεται πάντων τῶν ἀγωνιστῶν τὸ τέλος, ἵνα ὕστερον
διακρίνας ἐπάγῃ τὰ βραβεῖα καὶ τὴν στεφανηφορίαν. οὕτω καὶ ὁ Θεὸς ἔτι
τοῦ ἀγῶνος ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ συνεστῶτος τέως μὲν βοηθεῖ τοῖς δικαίοις
μερικῶς, ὕστερον δὲ ἀποδίδωσι τοὺς μισθοὺς αὐτοτελῶς»38. Βεβαίως, οἱ ὅροι
ἀνταπόδοσις, ἀνταμοιβὴ ἢ ἀντίδοσις χρησιμοποιοῦνται ὑπὸ τῶν ἁγίων
Πατέρων καταχρηστικῶς. Ἐπισημαίνει σχετικῶς ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης:
«τὸ προσδοκώμενον ἀγαθὸν οἰκεῖον μέν ἐστι κατὰ φύσιν τῷ ἀνθρωπίνῳ
γένει, λέγεται δὲ κατά τινα διάνοιαν τὸ αὐτὸ καὶ ἀντίδοσις. Τῷ δὲ αὐτῷ
ὑποδείγματι πάλιν τὸ νόημα τοῦτο σαφηνισθήσεται· δύο γάρ τινες
ὑποκείσθωσαν τῷ λόγῳ ἀρρωστήματί τινι κατὰ τὰς ὄψεις συνενεχθέντες.
Τούτων δὲ ὁ μὲν σπουδαιότερον ἑαυτὸν ἐπιδιδότω τῇ θεραπείᾳ, πάντα
ὑπομένων τὰ παρὰ τῆς ἰατρικῆς προσαγόμενα, κἂν ἐπίπονα ᾖ· ὁ δὲ πρὸς
λουτρά τε καὶ οἰνοφλυγίας ἀκρατέστερον διακείσθω, μηδεμίαν τοῦ
ἰατρεύοντος συμβουλὴν πρὸς τὴν τῶν ὀφθαλμῶν ὑγίειαν παραδεξάμενος.
Φαμὲν τοίνυν πρὸς τὸ πέρας ἑκατέρου βλέποντες ἀξίως ἀντιλαβεῖν
ἑκάτερον τῆς προαιρέσεως αὐτοῦ τοὺς καρπούς, τὸν μὲν τὴν στέρησιν τοῦ
φωτός, τὸν δὲ τὴν ἀπόλαυσιν. Τὸ γὰρ ἀναγκαίως ἑπόμενον ἀντίδοσιν ἐκ
καταχρήσεως ὀνομάζομεν»39.
Γι' αὐτὸ καὶ οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας τονίζουν ὅτι ἡ κόλασις εἶναι
περισσότερο συνέπεια τῆς ἐπιλογῆς τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὀλιγώτερο τιμωρία.
Ὁ Θεὸς εἶναι ἡ ζωὴ καὶ προσφέρει αὐτὴν (δηλ. τὸν ἑαυτό του) πρὸς ὅλους
τοὺς ἀνθρώπους. «Ἡ μὲν οὖν ὄντως ζωὴ καὶ ἀληθῶς ἐστιν ὁ Πατήρ, ὁ δι'
Υἱοῦ τοῖς ἅπασιν ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι τὰς ἐπουρανίους πηγάζων δωρεάς, διὰ
δὲ τὴν ἐκείνου φιλανθρωπίαν καὶ ἡμῖν τοῖς ἀνθρώποις τὰ τῆς αἰωνίου ζωῆς
ἀψευδῶς ἐπήγγελται»40. Ἡ ὀργὴ δὲν ἔρχεται ἐκ τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ ἑτοιμάζεται
ἐξ ἡμῶν αὐτῶν: «ὃ μὲν θέλει ὁ Θεός, τοῦτό ἐστι, πάντας μετέχειν αὐτοῦ τῆς
ζωῆς· τὰ δὲ περιστατικά, οὐχὶ τῷ θελήματι αὐτοῦ ἐνεργεῖται, ἀλλὰ τῇ ἀξίᾳ
τῶν ἡμαρτηκότων ἐπάγεται. Τὴν μὲν οὖν ζωὴν ὁ Θεὸς τῷ ἰδίῳ θελήματι
ἑκάστῳ χαρίζεται, τὴν δὲ ὀργὴν αὐτὸς ἕκαστος ἑαυτῷ θησαυρίζει "ἐν ἡμέρᾳ
37

Κυρίλλου Ἱεροσολύμων, Κατηχήσεις Φωτιζομένων, ΙΗ´, 4 (ΒΕΠ 39, 234).
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ὀργῆς καὶ ἀποκαλύψεως καὶ δικαιοκρισίας τοῦ Θεοῦ"»41. Ἡ κόλασις εἶναι ἡ
στέρησις τοῦ ποθουμένου· «Τί γάρ ἐστι κόλασις εἰ μὴ τοῦ ποθουμένου
στέρησις; Κατὰ τὴν ἀναλογίαν οὖν τοῦ πόθου οἵ τε τὸν Θεὸν ποθοῦντες
εὐφραίνονται καὶ οἱ τὴν ἁμαρτίαν ποθοῦντες κολάζονται· καὶ γὰρ οἱ
ἐπιτυγχάνοντες τοῦ ποθουμένου κατὰ τὸ μέτρον τοῦ πόθου εὐφραίνονται
καὶ οἱ ἀποτυγχάνοντες κατὰ τὸ μέτρον τοῦ πόθου ὀδυνῶνται»42. Ἐπειδή,
λοιπόν, στὴν μέλλουσα ζωὴ δὲν θὰ μπορεῖ νὰ διαπραχθῆ ἡ ἁμαρτία, οἱ
ποθοῦντες αὐτὴν θὰ ὀδυνῶνται ἀπὸ τὴν στέρησι αὐτῆς καὶ ἀπὸ τὴν
παρουσία τοῦ Θεοῦ, τὴν ὁποία θὰ ἐκλαμβάνουν ὡς ὀδύνη καὶ τιμωρία. Τὸ
πῦρ τῆς κολάσεως δὲν εἶναι κάτι ἄλλο, ἀλλὰ τὸ ἄκτιστο φῶς τῆς δόξης τοῦ
Τριαδικοῦ Θεοῦ, τὸ ὁποῖο θὰ εὐφραίνη τοὺς δικαίους καὶ θὰ κατακαίη τοὺς
κολαζομένους. Διδάσκει ὁ ἅγιος Βασίλειος: «Ἀλλ' ὅμως ἡ φωνὴ τοῦ Κυρίου
καὶ τὸ συνεχὲς τῇ φύσει καὶ ἡνωμένον τοῦ πυρὸς διακόπτει. Καίτοι ἄτμητον
καὶ ἀδιαίρετον ἐπινοίαις ἀνθρωπίναις τὸ πῦρ εἶναι δοκεῖ, ἀλλ' ὅμως
προστάγματι Κυρίου διακόπτεται καὶ διίσταται. Οἶμαι δὲ ὅτι τὸ πῦρ τὸ
ἡτοιμασμένον εἰς κόλασιν τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ διακόπτεται
τῇ φωνῇ τοῦ Κυρίου· ἵνα ἐπειδὴ δύο εἰσὶν ἐν τῷ πυρὶ δυνάμεις, ἥ τε καυστικὴ
καὶ ἡ φωτιστική, τὸ μὲν δριμὺ καὶ κολαστικὸν τοῦ πυρὸς τοῖς ἀξίοις τῆς
καύσεως προσαπομείνῃ, τὸ δὲ φωτιστικὸν αὐτοῦ καὶ λαμπρὸν τῇ
φαιδρότητι τῶν εὐφραινομένων ἀποκληρωθῇ. Φωνὴ οὖν Κυρίου
διακόπτοντος φλόγα πυρὸς καὶ μερίζοντος, ὡς ἀλαμπὲς μὲν εἶναι τὸ πῦρ
τῆς κολάσεως, ἄκαυστον δὲ τὸ φῶς τῆς ἀναπαύσεως ἀπομεῖναι»43.
Στὸ ἐρώτημα, λοιπόν, πῶς συμβιβάζεται ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν
κόλασι, ἡ ἀπάντησις εἶναι ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μεταβάλλεται σὲ κόλασι
γιὰ τοὺς ἀμετανοήτους ἁμαρτωλοὺς καὶ αὐτὸ δὲν εἶναι τιμωρία τοῦ Θεοῦ,
ἀλλὰ ἐπιλογὴ τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου. «Ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ εἶναι καὶ
στὴν κόλαση, ἀλλὰ οἱ κολασμένοι δὲν ἔχουν μάτια νὰ τὴ δοῦν. Ὁ Θεὸς ὅμως
καὶ αὐτοὺς τοὺς "συνέχει". Καμιὰ δικαιικὴ καὶ μοιρολατρικὴ τάξη δὲν
ὑπάρχει. Ἡ κόλαση εἶναι ἀμεθεξία, ἀδυναμία καὶ ἀρρώστια. Κι αὐτὸ
ὀφείλεται στὴν ἐλεύθερη κίνηση τῆς ὕπαρξης»44. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ
Δαμασκηνὸς ὑπογραμμίζει ὅτι ἡ κόλασις εἶναι ἐπιλογὴ τῶν αὐτεξουσίων
ὄντων καὶ ὄχι ἐπιβολὴ τιμωρίας ἐκ μέρους τοῦ Θεοῦ. «Αὐτὸς μὲν οὖν ὁ Θεὸς
φύσει ἀγαθὸς καὶ συμπαθὴς ὢν οὐ θέλει τὴν ἁμαρτίαν, οὐ θέλει τὸν
θάνατον τοῦ ἁμαρτωλοῦ οὐδὲ τέρπεται ἐπ' ἀπωλείᾳ ζώντων οὐδὲ πάθει
ὀργῆς κατέχεται ἢ κολάζει, ἀλλὰ πᾶσι βρύει τὰ ἀγαθά. Ὁ ποθῶν λαμβάνει
καὶ ὁ ἀγαθὸς ἀγαθῶν τυγχάνει· καὶ ἐν μὲν τῷ βίῳ τούτῳ οἰκονομία τίς ἐστι
καὶ κυβέρνησις καὶ πρόνοια ἄρρητος πρὸς ἐπιστροφὴν καὶ μετάνοιαν
41
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καλοῦσα τοὺς ἁμαρτάνοντας, μετὰ δὲ θάνατον οὐκέτι τροπή, οὐκέτι
μετάνοια, οὐχὶ τοῦ Θεοῦ μὴ δεχομένου μετάνοιαν - αὐτὸς γὰρ ἑαυτὸν
ἀρνήσασθαι οὐ δύναται οὐδὲ ἀποβάλλεται τὴν συμπάθειαν -, ἀλλ' ἡ ψυχὴ
οὐκέτι τρέπεται. Διὸ κἄν τις ποιήσῃ πάσας τὰς δικαιοσύνας καὶ ἐπιστρέψας
ἁμαρτήσῃ καὶ ἐξέλθῃ ποθῶν τὴν ἁμαρτίαν ἐκ τοῦ βίου, ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ
αὐτοῦ ἀποθανεῖται. Ὁμοίως καὶ ὁ ἁμαρτωλός, ἐὰν μετανοήσῃ καὶ ἐν τῇ
μετανοίᾳ αὐτοῦ ἀποθάνῃ, οὐ μὴ μνησθῶσιν αἱ ἁμαρτίαι αὐτοῦ. Ὡς γὰρ οἱ
δαίμονες μετὰ τὴν ἔκπτωσιν οὐ μετανοοῦσιν οὐδὲ οἱ ἄγγελοι νῦν οὐχ
ἁμαρτάνουσι, ἀλλ' ἀμφότεροι ἔσχον τὸ ἄτρεπτον, οὕτω καὶ οἱ ἄνθρωποι
μετὰ θάνατον τὸ ἄτρεπτον ἔχουσι, καὶ οἱ μὲν δίκαιοι ποθοῦντες τὸν Θεὸν
καὶ ἔχοντες αὐτὸν ἀεὶ ἐν αὐτῷ εὐφραίνονται, οἱ δὲ ἁμαρτωλοὶ ποθοῦντες
τὴν ἁμαρτίαν καὶ μὴ ἔχοντες τὰς ὕλας τῆς ἁμαρτίας, ὡς ὑπὸ πυρὸς καὶ
σκώληκος κατεσθιόμενοι, κολάζονται μηδεμίαν παρηγορίαν ἔχοντες. Τί
γάρ ἐστι κόλασις εἰ μὴ τοῦ ποθουμένου στέρησις; Κατὰ τὴν ἀναλογίαν οὖν
τοῦ πόθου οἵ τε τὸν Θεὸν ποθοῦντες εὐφραίνονται καὶ οἱ τὴν ἁμαρτίαν
ποθοῦντες κολάζονται· καὶ γὰρ οἱ ἐπιτυγχάνοντες τοῦ ποθουμένου κατὰ τὸ
μέτρον τοῦ πόθου εὐφραίνονται καὶ οἱ ἀποτυγχάνοντες κατὰ τὸ μέτρον τοῦ
πόθου ὀδυνῶνται»45. Καὶ ἀλλοῦ ἀναλύει περισσότερο ὁ ἱερὸς Πατήρ: «ἡ
κόλασις ἐκείνη οὐδὲν ἕτερόν ἐστιν εἰ μὴ πῦρ ἐπιθυμίας τῆς κακίας καὶ
ἁμαρτίας καὶ πῦρ ἀστοχίας τῆς ἐπιθυμίας. Οὐ γὰρ ἐπιθυμοῦσι Θεοῦ οἱ ἐν τῇ
κακίᾳ τὸ ἄτρεπτον ἐσχηκότες, ἀλλὰ τῆς κακίας, ἐκεῖ δὲ ἐνέργεια κακίας καὶ
ἁμαρτίας οὐκ ἔσται. Οὐδὲ γὰρ ἐσθίομεν οὐδὲ πίνομεν οὐδὲ ἐνδυόμεθα οὐδὲ
γαμοῦμεν οὐδὲ πλουτοῦμεν οὐδὲ φθόνος ἰσχύει οὐδέ τι τῶν τῆς ἁμαρτίας
εἰδῶν. Ἐπιθυμοῦντες οὖν καὶ μὴ ἔχοντες τὰ τῆς ἐπιθυμίας πυρὸς δίκην ὑπὸ
τῆς ἐπιθυμίας καταφλέγονται. Οἱ δὲ τοῦ ἀγαθοῦ, τουτέστι μόνου τοῦ Θεοῦ,
ἐπιθυμοῦντες, τοῦ ὄντος καὶ ἀεὶ ὄντος, καὶ τυγχάνοντες εὐφραίνονται κατὰ
τὴν ἀναλογίαν τῆς ἐπιθυμίας αὐτῶν, καθ' ἣν τυγχάνουσι τοῦ
ἐπιθυμουμένου»46.
Ἡ ἀγαθότης τοῦ Θεοῦ φανερώνεται, ὅσο καὶ ἂν ἀκούγεται παράξενο,
καὶ ἀπὸ τὴν ὕπαρξι τῆς κολάσεως. Πάλι ὁ ἅγιος Ἰωάννης ἐπισημαίνει: «Ὁ
Θεὸς δι' ἀγαθότητα ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι παράγει τὰ γινόμενα καὶ
τῶν ἐσομένων προγνώστης ἐστίν. Εἰ μὲν οὖν μὴ ἔμελλον ἔσεσθαι, οὐδ' ἂν
κακοὶ ἔμελλον ἔσεσθαι οὐδ' ἂν προεγινώσκοντο. Τῶν γὰρ ὄντων αἱ γνώσεις,
καὶ τῶν πάντων ἐσομένων αἱ προγνώσεις· πρῶτον γὰρ τὸ εἶναι, καὶ τότε τὸ
καλὸν ἢ κακὸν εἶναι. Εἰ δὲ μέλλοντας ἔσεσθαι διὰ τὴν τοῦ Θεοῦ ἀγαθότητα
τὸ κακοὺς ἐξ οἰκείας προαιρέσεως μέλλειν ἔσεσθαι ἐκώλυσεν αὐτοὺς
γενέσθαι, τὸ κακὸν ἐνίκα ἂν τὴν τοῦ Θεοῦ ἀγαθότητα»47.
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5. Αἰωνιότης τῆς κολάσεως, καθαρτήριο πῦρ καὶ ἀποκατάστασις
τῶν πάντων
Ἡ αἰωνιότης καὶ τὸ ἀτελεύτητο τῆς κολάσεως ἐγείρουν ἐρωτηματικὰ
στὸν ἀνθρώπινο νοῦ. «Πῶς εἶναι δυνατόν, λέγεται, ὁ Θεὸς παραλλήλως
πρὸς τὴν αἰωνιότητα τῆς βασιλείας του νὰ ἑτοιμάζῃ καὶ τὴν αἰωνιότητα τῆς
κολάσεως; Τοῦτο δὲν θὰ ἦτο ἀποτυχία τοῦ θείου σχεδίου καὶ μάλιστα
μερικὴ νίκη τοῦ κακοῦ;»48. Τὰ ἐρωτήματα αὐτὰ ἀναδύονται ἀπὸ μιὰ
δικανικὴ θεώρησι τῆς κολάσεως. «Διαφορετικὲς θεολογικὲς προϋποθέσεις,
κυρίως ὡς πρὸς τὴ μετοχὴ στὶς ἄκτιστες ἐνέργειες τῆς θείας δόξας,
προετοίμασαν κατὰ βάση διαφορετικὲς ἑρμηνεῖες. Ἡ παραδείσια ζωὴ καὶ ἡ
κόλαση θεωρήθηκαν καταρχὴν ὑπὸ τὸ νομικὸ πρίσμα τῆς ἀμοιβῆς καὶ τῆς
τιμωρίας. Ἐξοῦ καὶ ἡ ἀναγκαιότητα τοῦ Καθαρτηρίου (Purgatorium) γιὰ νὰ
ξεπληρώνουν ἐκεῖ οἱ ψυχὲς τὶς ὀφειλὲς ποὺ δὲν πρόλαβαν νὰ τὶς
ξεπληρώσουν στὴν ἐπίγεια ζωή. Ἐξάλλου καὶ τὸ πῦρ τῆς κολάσεως δὲν
μπορεῖ νὰ εἶναι ἄκτιστο, ἡ ἴδια θεία δόξα ποὺ "καίει" τοὺς κολασμένους,
ἀλλὰ κάτι κτιστό»49. Κατὰ τὴν σαφῆ διατύπωσι τοῦ ἁγίου Βασιλείου ἡ
κόλασις εἶναι αἰώνιος. «Τὰ ἀμφίβολα καὶ ἐπικεκαλυμμένως εἰρῆσθαι
δοκοῦντα ἔν τισι τόποις τῆς θεοπνεύστου Γραφῆς, ὑπὸ τῶν ἐν ἄλλοις τόποις
ὁμολογουμένων σαφηνίζεται. Τοῦ οὖν Κυρίου ποτὲ μὲν ἀποφηναμένου, ὅτι
"ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον"·
ποτὲ δὲ ἐκπέμποντός τινας "εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τῷ
διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ"· καὶ ἄλλοτε ὀνομάζοντος "γέενναν
πυρὸς" καὶ ἐπιφέροντος, "ὅπου ὁ σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ καὶ τὸ πῦρ οὐ
σβέννυται"· καὶ ἔτι πάλαι διὰ τοῦ προφήτου περί τινων προειρηκότος, ὅτι "ὁ
σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτήσει, καὶ τὸ πῦρ αὐτῶν οὐ σβεσθήσεται"· τούτων
καὶ τῶν τοιούτων πολλαχοῦ τῆς θεοπνεύστου Γραφῆς κειμένων, ἓν καὶ
τοῦτο τῆς μεθοδείας τοῦ διαβόλου, τὸ τοὺς πολλοὺς τῶν ἀνθρώπων, ὥσπερ
ἐπιλαθομένους τῶν τοσούτων καὶ τοιούτων τοῦ Κυρίου ἀποφάσεων, τέλος
κολάσεως εἰς τὸ μᾶλλον κατατολμᾶν τῆς ἁμαρτίας ἑαυτοῖς ὑπογράφειν. Εἰ
γὰρ τῆς αἰωνίου κολάσεως ἔσται ποτὲ τέλος, τέλος ἕξει πάντως καὶ ἡ
αἰώνιος ζωή· εἰ δὲ ἐπὶ τῆς ζωῆς τοῦτο νοῆσαι οὐ καταδεχόμεθα, ποῖον ἔχει
λόγον τῇ κολάσει τῇ αἰωνίῳ τέλος διδόναι; Ἡ γὰρ τοῦ αἰωνίου προσθήκη ἐφ'
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ἑκατέρωθεν ἐφίσης κεῖται· "ἀπελεύσονται γὰρ" φησίν, "οὗτοι εἰς κόλασιν
αἰώνιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον"»50.
Οἱ ἀρνούμενοι τὴν αἰωνιότητα τῆς κολάσεως ὁδηγοῦνται συνειδητῶς ἢ
λανθανόντως στὴν κακοδοξία τῆς ἀποκαταστάσεως τῶν πάντων. Ἡ θεωρία
αὐτὴ διετυπώθη τὸ πρῶτον ἀπὸ τὸν Ὠριγένη. Ὅμως, «κατεδικάσθη51 ὑπὸ
τῆς Ἐκκλησίας ἡ Ὠριγένειος δόξα ὅτι μετὰ θάνατον ἀναπτύσσεται καὶ
καθαίρεται ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας ἡ ψυχή, μέλλουσι δὲ νὰ ἐπιστρέψωσιν οἱ
πάντες εἰς Θεὸν καὶ δὴ καὶ οἱ δαίμονες»52. Ὁ ὅρος εἶχε ἤδη χρησιμοποιηθῆ
ἀπὸ τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ φιλοσοφία. «Αὐτὴ ἡ ἰδέα τῶν περιοδικῶν
ἐπανόδων παραλήφθηκε ἀπὸ τοὺς Στωϊκούς. Αὐτοὶ ἐδίδαξαν τὴν πίστι στὴν
περιοδικὴ διάλυσι καὶ "ἀναγέννησι" τῶν πάντων, τὴν "παλιγγενεσία", τότε
δὲ καὶ ἡ παραμικρότερη λεπτομέρεια θὰ ἀναπαραχθῆ μὲ ἀπόλυτη ἀκρίβεια.
Αὐτὴ ἡ ἐπιστροφὴ εἶναι ὅ,τι οἱ Στωϊκοὶ συνήθως ὠνόμαζαν "Ἀποκατάστασι
τῶν πάντων". Καὶ τοῦτο ἦταν, προφανῶς, ἕνας ἀστρονομικὸς ὅρος»53. Ὁ
Ὠριγένης, ἐπηρεασμένος ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ φιλοσοφία, ἐδέχετο τὴν
αἰωνιότητα τοῦ κόσμου καὶ γι' αὐτὸ ὡδηγήθη στὴν ἀποδοχὴ τῆς θεωρίας
τῆς ἀποκαταστάσεως τῶν πάντων, ὥστε στὸ τέλος νὰ ὑπάρχη τὸ σύμπαν ἐν
τῷ Θεῷ. «Κατὰ τὴν ἀντίληψι τοῦ Ὠριγένους, ὁ Κόσμος εἶναι ἕνα εἶδος
αἰωνίου συνοδοῦ τοῦ Θεοῦ. Ὁ Ἀριστοτελικὸς χαρακτήρας τῆς λογικῆς του
στὸ σημεῖο αὐτὸ εἶναι προφανής. Ἀκολούθως, ὁ Ὠριγένης ἦταν
ὑποχρεωμένος νὰ δεχθῆ "κύκλους" καὶ ἕνα εἶδος περιστροφῆς, ἂν καὶ
σαφῶς ἀπέρριπτε τὸν ἐπαναληπτικὸ χαρακτῆρα τῶν διαδοχικῶν "κύκλων".
Ὑπῆρχε μιὰ χωρὶς διέξοδο ἀσυνέπεια στὸ σύστημά του»54. Τὴν θεωρία αὐτὴ
προσεπάθησε νὰ καταστήση περισσότερο χριστιανικὴ55 ὁ ἅγιος Γρηγόριος
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καὶ ἀντίθετος ἄποψις. Βλ. Παύλου Εὐδοκίμωφ, Ἡ Ὀρθοδοξία (Θεσσαλονίκη: Ρηγόπουλος,
1972), σ. 446.
52 Χρήστου Ἀνδρούτσου, Δογματικὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας (Ἀθῆναι:
Ἀστήρ, 19562), σ. 415.
53 Γεωργίου Φλωρόφσκυ, «Ἡ ἐσχατολογία στὴν πατερικὴ ἐποχή», Θέματα Ὀρθοδόξου
Θεολογίας (Ἀθήνα: Ἄρτος Ζωῆς, 19892), σ. 147.
54 Γεωργίου Φλωρόφσκυ, «Ἡ ἐσχατολογία στὴν πατερικὴ ἐποχή», Θέματα Ὀρθοδόξου
Θεολογίας (Ἀθήνα: Ἄρτος Ζωῆς, 19892), σ. 148.
55 Πρβλ. Νίκου Ματσούκα, Τὸ πρόβλημα τοῦ κακοῦ (Θεσσαλονίκη: Πουρναρᾶς, 19862),
σ. 198-199: «Σ' αὐτὸ τὸ σημεῖο ὀφείλω νὰ τονίσω μὲ ἔμφαση τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἀποκατάσταση
τῶν πάντων δὲν ἔχει θέση στὴν ἀκριβὴ ἔκθεση τῆς δογματικῆς διδασκαλίας τῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας, ἀλλὰ οἱ προϋποθέσεις της εἶναι ἐξάπαντος ὀρθόδοξες. Γι' αὐτὸ ἡ
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Νύσσης καὶ ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής. Κατὰ τὸν ἅγιο Μάξιμο «τρεῖς
ἀποκαταστάσεις ... ξέρει ἡ Ἐκκλησία. Ἡ πρώτη εἶναι ἡ διόρθωση τοῦ
καθενὸς κατὰ τὴ φύση καὶ τὴ βούληση, μὲ τὶς ἀρετὲς ποὺ ἔχει ἐκπληρώσει.
Δεύτερη εἶναι ἡ ἀποκατάσταση τῆς ὅλης φθαρτῆς φύσης μὲ τὴν ἀνάσταση.
Τρίτη ἀποκατάσταση θὰ συντελεστεῖ σ' ὅλες τὶς ψυχὲς ποὺ ἔχουν
ξεστρατίσει, καὶ εἶναι ὑπὸ τὸ κράτος τῆς κακίας. Μὲ τὴν παράταση τῶν
αἰώνων θὰ ἀποβάλουν τὶς μνῆμες τῆς κακίας· τὸ κακό, ὡς μὴ ὄν, δὲν θὰ ἔχει
καμιὰ δύναμη οὔτε καὶ μνήμη. Ἡ λήθη τοῦ κακοῦ εἶναι ὁ ἀφανισμός του.
Τότε αὐτὲς οἱ ψυχὲς θὰ ἀποκατασταθοῦν στὴν ἀρχική τους φύση, ἀλλὰ
αὐτὸ θὰ συντελεστεῖ μὲ τὴν "ἐπίγνωση" καὶ ὄχι μὲ τὴ "μέθεξη" τῶν ἀγαθῶν.
Μὲ ἄλλα λόγια αὐτὴ ἡ ἀποκατάσταση σημαίνει μονάχα λήθη τοῦ κακοῦ,
καὶ ὄχι βεβαίως μέθεξη τοῦ Θεοῦ, καὶ θέωση ἢ φιλία καὶ κοινωνικότητα.
Ἔτσι ὁ Θεὸς θὰ φανεῖ, κατὰ τὸν Μάξιμο Ὁμολογητή, πὼς εἶναι ἀναίτιος τοῦ
κακοῦ»56. Ἡ θεωρία τῆς ἀποκαταστάσεως τῶν πάντων ὑπερβαίνεται ἐὰν
δοῦμε τὴν κόλασι ὄχι ὡς τραῦμα τῆς δημιουργίας, ἀλλὰ ὡς τραῦμα τῆς
βουλήσεως τῶν λογικῶν καὶ αὐτεξουσίων ὄντων. «Ἡ βούληση τῶν
κολασμένων ἀντιστέκεται στὴ θεραπευτικὴ ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ. Ἡ κρίση
εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς αὐτοτιμωρίας. Ἡ ζωοποίηση καὶ ἀνακαίνιση τῶν
πάντων, ὅπως καὶ ἡ ἀνάσταση τῶν νεκρῶν, γίνεται δίχως τὴ συμβολὴ τῆς
βούλησης· εἶναι μιὰ ἀποκατάσταση τῆς φύσης. Τὸ τραῦμα παραμένει στὴ
βούληση ποὺ δὲν συμφιλιώνεται μὲ τὸν Θεό, καὶ μένει στάσιμη»57.

6. Ἀποφυγὴ τῆς κολάσεως
Ἡ ἀπιστία στὴν κόλασι καὶ γενικώτερα στὴν ἀνάστασι καὶ μέλλουσα
ζωὴ ὁδηγεῖ στὴν ἁμαρτία. «Πᾶσα ψυχὴ πιστεύουσα μὲν εἰς ἀνάστασιν
φείδεται ἑαυτῆς εἰκότως, ἀπιστοῦσα δὲ τῇ ἀναστάσει γίνεται ἔκδοτος εἰς
ἀπώλειαν. ὁ πιστεύων ὅτι μένει τὸ σῶμα εἰς ἀνάστασιν φείδεται τῆς στολῆς,
καὶ οὐ μολύνει τοῦτο πορνείαις, ὁ δὲ ἀπιστῶν τῇ ἀναστάσει δίδωσιν ἑαυτὸν
εἰς πορνείας, ὡς ἀλλοτρίῳ παρακεχρημένος τῷ ἰδίῳ σώματι»58. Ἔτσι ἡ
κόλασις γίνεται ἡ φυσικὴ συνέπεια γιὰ τοὺς ἀμετανοήτους ἁμαρτωλούς.
«Οὐδεὶς γὰρ τῶν ἐνταῦθα μὴ διαλυσαμένων τὰ ἁμαρτήματα, ἀπελθὼν ἐκεῖ
δυνήσεται τὰς ἐπὶ τούτοις εὐθύνας διαφυγεῖν· ἀλλ' ὥσπερ οἱ ἀπὸ τῶν

ἀποκατάσταση ὡς θεολογούμενο ἔχει μιὰ θέση κυρίαρχη στὸ περιθώριο τῆς δογματικῆς
διδασκαλίας, γιατὶ οἱ προϋποθέσεις της μᾶς προφυλάγουν ἀπὸ πολλὰ ξεστρατίσματα».
56 Νίκου Ματσούκα, Δογματικὴ καὶ Συμβολικὴ Θεολογία, τόμ. Β´ (Θεσσαλονίκη:
Πουρναρᾶς, 19882), σ. 550-551.
57 Νίκου Ματσούκα, Τὸ πρόβλημα τοῦ κακοῦ (Θεσσαλονίκη: Πουρναρᾶς, 19862), σ. 198192.
58 Κυρίλλου Ἱεροσολύμων, Κατηχήσεις Φωτιζομένων, ΙΗ´, 1 (ΒΕΠ 39, 233).

15
δεσμωτηρίων τούτων μετὰ τῶν ἁλύσεων προσάγονται εἰς τὸ δικαστήριον,
οὕτω καὶ οἱ ἐντεῦθεν ἀπερχόμενοι τὰς ποικίλας περικείμενοι σειρὰς τῶν
ἁμαρτημάτων, ἐπὶ τὸ βῆμα ἄγονται τὸ φρικτόν»59. Καὶ τὸ ἀπογοητευτικὸ
εἶναι ὅτι ὁ ἀμετανόητος ἁμαρτωλὸς ἠγωνίζετο μιὰ ζωὴ γιὰ φαντάσματα,
γιὰ σκιὲς καὶ ὄνειρα ἡδονῆς, καὶ ἀντὶ αὐτῶν βιώνει τὴν πραγματικὴ κόλασι.
«Αἱ μὲν ἄτοποι τοῦ βίου ἡδοναὶ τῶν σκιῶν καὶ ὀνειράτων διαφέρουσιν
οὐδέν· πρὶν ἢ γὰρ τελεσθῆναι τὰ τῆς ἁμαρτίας, σβέννυται τὰ τῆς ἡδονῆς· αἱ
δὲ ὑπὲρ τούτων κολάσεις πέρας οὐκ ἔχουσι· καὶ τὸ μὲν ἡδὺ πρὸς ὀλίγον, τὸ
δὲ ἀνιαρὸν αἰώνιον»60. Ἡ κόλασις ἐπέρχεται λόγῳ ἐκδαπανήσεως τῆς ζωῆς
στὴν ἁμαρτία. «Εἰ γὰρ ὁ χρήματα ἐμπορεύσασθαι λαβών, εἶτα καταφαγών,
ἀπαιτηθήσεται παρὰ τοῦ πιστεύσαντος καὶ δώσει δίκην· ὁ ζωὴν ταύτην
δαπανήσας μάτην, πόσῳ μᾶλλον;»61.
Ὁ φόβος τῆς μελλούσης κολάσεως γίνεται ἀποτρεπτικὸς τῆς ἁμαρτίας.
Διδάσκει ὁ ἅγιος Βασίλειος: «Φόβος δὲ ὁ σωτήριος καὶ φόβος ἁγιασμοῦ
ποιητικός, φόβος ὁ κατ' ἐπιτήδευσιν καὶ οὐχὶ κατὰ πάθος ἐγγινόμενος τῇ
ψυχῇ, ποῖός ἐστι βούλει διηγήσωμαι; Ὅταν μέλλῃς ἐπί τινα ὁρμᾷν
ἁμαρτίαν, ἐννόησόν μοι ἐκεῖνο τὸ φρικτὸν καὶ ἀνύποιστον τοῦ Χριστοῦ
δικαστήριον, ἐν ᾧ προκαθέζεται μὲν ἐπὶ θρόνου τινὸς ὑψηλοῦ καὶ
ἐπηρμένου ὁ κριτής, παρέστηκε δὲ πᾶσα ἡ κτίσις ὑποτρέμουσα τὴν
ἐπιφάνειαν αὐτοῦ τὴν ἔνδοξον»62. Καὶ ὁ ἅγιος Κύριλλος περιγράφει τὸ
φοβερὸ τῆς μελλούσης κρίσεως ὡς ἑξῆς: «Ὅταν δὲ ἔλθῃ, φησίν, ὁ υἱὸς τοῦ
ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἄγγελοι μετ' αὐτοῦ. βλέπε,
ἄνθρωπε, ἐπὶ πόσων εἰς κριτήριον εἰσέρχῃ. πᾶν γένος ἀνθρώπων τότε
παρέσται. λόγισαι οὖν, πόσον ἐστὶν τὸ Ῥωμαίων φῦλον. λόγισαι, πόσα τὰ
βάρβαρα τὰ νῦν ζῶντα καὶ ὅσα πρὸ ἑκατὸν ἐτῶν ἐτελεύτησεν. λόγισαι πρὸ
χιλίων ἐτῶν πόσα ἐτάφη. λόγισαι τοὺς ἀπὸ Ἀδὰμ μέχρι σήμερον. πολὺ μὲν
τὸ πλῆθος, ἀλλ' ἔτι μικρόν. πλείονες γὰρ οἱ ἄγγελοι. ἐνενήκοντα ἐννέα
πρόβατά ἐστι ἐκεῖνα, ἡ δὲ ἀνθρωπότης τὸ ἓν μόνον ... πάρεστι τοίνυν ἐν τῇ
κρίσει τότε ὁ Θεὸς ὁ πάντων πατήρ, συγκαθεζομένου Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ
συμπαρόντος Ἁγίου Πνεύματος. σάλπιγξ ἀγγελικὴ προσκαλεῖται πάντας
ἡμᾶς τὰ πεπραγμένα φοροῦντας. ἆρ' οὐκ ὀφείλομεν ἐντεῦθεν ἤδη
ἀγωνιᾶσαι; μὴ μικρὰν τὴν καταδίκην καὶ χωρὶς τιμωρίας, ἄνθρωπε, νομίσῃς
τὸ ἐπὶ τοσούτων καταγνωσθῆναι. ἆρα οὐχ αἱρούμεθα πολλάκις ἀποθανεῖν
ἢ ὑπὸ φίλων καταγνωσθῆναι;»63.
Ἡ μνήμη τῆς μελλούσης κολάσεως συγκρατεῖ ἀπὸ τὰ ἁμαρτήματα.
«Μὴ τοίνυν ἀπιστῶμεν γέενναν, ἵνα μὴ ἐμπέσωμεν εἰς αὐτήν· ὁ γὰρ
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Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ἐκλογαί, Περὶ μελλούσης κρίσεως (PG 63, 747).
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ἀπιστῶν ῥᾳθυμότερος γίνεται· ὁ δὲ ῥᾳθυμῶν εἰς αὐτὴν ἀπελεύσεται
πάντως· ἀλλὰ καὶ πιστεύωμεν ἀνενδοιάστως, καὶ διαλεγώμεθα συνεχῶς
περὶ αὐτῆς, καὶ οὐ ταχέως ἁμαρτησόμεθα. Τῶν γὰρ τοιούτων λόγων ἡ
μνήμη καθάπερ τι φάρμακον πικρὸν πᾶσαν κακίαν ἀποσμῆξαι δυνήσεται,
συνεχῶς ἡμῶν ἐνιζάνουσα τῇ ψυχῇ»64. Καὶ στὸν βίο τοῦ συγχρόνου μας
ὁσίου Σιλουανοῦ εὑρίσκομε τὴν προτροπὴ «κράτει τὸν νοῦν εἰς τὸν ᾅδην,
καὶ μὴ ἀπελπίζου»65, ὡς μέθοδο ἀσκήσεως καὶ πάλης κατὰ τῆς ἁμαρτίας.
Ἡ λήθη τῆς κολάσεως καὶ γενικώτερα τῆς μελλούσης ζωῆς, τῶν
ἐσχάτων, ὠθεῖ τὸν ἄνθρωπο σὲ ραθυμία καὶ ἔλλειψι δράσεως. «Ἐὰν δὲ εἴπῃ
ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· χρονίζει ὁ κύριός μου ἔρχεσθαι, καὶ
ἄρξηται τύπτειν τοὺς παῖδας καὶ τὰς παιδίσκας, ἐσθίειν τε καὶ πίνειν καὶ
μεθύσκεσθαι, ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ καὶ
ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ γινώσκει, καὶ διχοτομήσει αὐτὸν καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν
ἀπίστων θήσει»66. Τὸ μέλλον πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζεται ὡς ὑποχρέωσι καὶ
ὄχι ἁπλῶς ὡς προσδοκία. «Τὸ μέλλον ἀποκαλύπτεται πιὸ ἀληθινὰ καὶ πιὸ
βαθειά, ὅταν ἀντιμετωπίζεται ὡς ὑποχρέωση παρὰ σὰν προσδοκία καὶ
προειδοποίηση. Τὸ μέλλον δὲν εἶναι ἁπλῶς κάτι ποὺ ἐκβιάζεται ἢ
ἀναμένεται - εἶναι κάτι ποὺ δημιουργεῖται»67.
Ὁ μόνος τρόπος ἀποφυγῆς τῆς κολάσεως κατὰ τὸν ἅγιο Βασίλειο εἶναι
ἡ ἐπιδίωξις τῆς ἀρετῆς. «Ὁ τὴν στενὴν καὶ ἔγκοπον ὁδὸν πρὸ τῆς λείας καὶ
ἀνειμένης ἐκλεξάμενος, ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐπισκοπῆς τοῦ Θεοῦ, ἀπαγομένων
εἰς τὴν αἰωνίαν κόλασιν τῶν ἀπιστησάντων μὲν τοῖς λόγοις τοῦ Θεοῦ,
πορευθέντων δὲ ὀπίσω τῶν θελημάτων τῆς καρδίας αὐτῶν τῆς ματαίας,
οὗτος τὴν αἰώνιον καταφθοράν, τὴν εἰς τὸ διηνεκὲς κακοπάθειαν οὐκ
ὄψεται»68. Γιὰ τοὺς ὑπολοίπους ἡ μόνη καταφυγὴ εἶναι τὸ πρόσωπο τῆς
ὑπεραγίας Θεοτόκου, τὴν ὁποία ἱκετεύομε καθ' ἑκάστην «Καὶ πάρεσό μοι
ἀεὶ ὡς ἐλεήμων, καὶ συμπαθής, καὶ φιλάγαθος, ἐν μὲν τῷ παρόντι βίῳ,
θερμὴ προστάτις καὶ βοηθός, τὰς τῶν ἐναντίων ἐφόδους ἀποτειχίζουσα, καὶ
πρὸς σωτηρίαν καθοδηγοῦσά με, καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξόδου μου, τὴν
ἀθλίαν μου ψυχὴν περιέπουσα, καὶ τὰς σκοτεινὰς ὄψεις τῶν πονηρῶν
δαιμόνων πόρρω αὐτῆς ἀπελαύνουσα· ἐν δὲ τῇ φοβερᾷ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως,
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τῆς αἰωνίου με ῥυομένη κολάσεως, καὶ τῆς ἀπορρήτου δόξης τοῦ σοῦ Υἱοῦ
καὶ Θεοῦ ἡμῶν κληρονόμον με ἀποδεικνύουσα»69!

27.5.2004
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