
 

  

† ΠΑΥΛΟY, MHTΡ. ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ 
 

Τι νόημα ε  χει μια ζωη  που τελειώνει στον θα νατο; 
 
Δεν υπάρχει τι ποτε που να είναι πιο σι γουρο στη ζωή  μας από το ότι κα ποια στιγμη  θα πεθάνουμε. Δεν κρατάμε 
τι ποτε πιο σταθερα  στα χεριά μας ο σο τον θάνατό  μας. 
Για τίποτε α λλο δεν ει μαστε τόσο βε βαιοι, ο σο για το ότι θα πεθα νουμε. Και για τίποτε α λλο δεν ει μαστε τόσο 
αβε βαιοι, ο σο για την ώρα που θα ε λθει. Και ξέρουμε ο λοι μας ο τι δεν υπάρχει συγκεκριμε νη ω ρα. 
Τι είναι ο θα νατος; Ει ναι η άρνηση της ζωη  ς. Όταν ο Θεο  ς ει πε στον πρώτο α  νθρωπο ο τι τη μέρα που θα 
δοκιμα σει από  τον καρπο  αυτου  του δέντρου θα πεθα νει, δεν τον απειλούσε. 
Του φανέρωνε τα σύνορα της ζωής. Του έλεγε απλά   ο τι δεν υπα ρχει ζωή   ε ξω απο  τον Θεό . Όπως λέμε σε ε να 
παιδα κι: «Παιδι  μου, μη δοκιμα σεις να βγεις ε ξω απο  την ταρα τσα, γιατι  θα πε σεις και θα σκοτωθει ς». 
Δεν το απειλου με, απλα  του φανερω νουμε τη φυ ση των πραγμα των, τη δυ  ναμη της βαρυ τητας. Ε τσι ακριβω ς και 
με τον Αδα μ. Ποιο η ταν το νο ημα της εντολη  ς; Ο α νθρωπος πλα στηκε ελευ θερος. Ε πρεπε, λοιπο ν, ελευ θερα να 
αποφασι σει αν θα ακολουθου σε τη ζωη  της αυτονομι  ας η  τη ζωη  της κοινωνι  ας. Ο α νθρωπος τι ε κανε; 
Ακολου θησε την οδο  της αυτονομι ας. Προσε ξτε κα  τι. Γιατι  ε πλασε ο Θεο ς τον α  νθρωπο; Για να ζη σει. Για να 
θεωθει . 
Τι του υπο σχεται ο δια βολος; Να θεωθει ! Δεν του υποσχε θηκε α λλο προορισμο  αλλα  διαφο- ρετικο  δρο μο, τον 
δρο μο της αυτονομι ας. Εκει νος ακολου θησε αυτο ν τον δρο μο με αποτε λεσμα την πτω ση. Η πτω ση δεν ει ναι μια 
ηθικη  πτω ση επειδη  παραβι ασε μια εντολη . Ε χει οντολογικε ς συνε πειες. Η πτω ση ει ναι ει σοδος στη χω  ρα του 
πο νου, της φθορα ς, της αρρω  στιας, του θανα του τελικα . Εκει  μπαι νει ο α νθρωπος. Γιατι ; Διο  τι ουσιαστικα  
αυτονομει ται απ   τη ζωη  και την πηγη   της ζωη ς. 
Ο Θεο ς σε βεται απο λυτα την ελευθερι α του πλα σματο ς Του. Γι   αυτο  κι ο ταν μπαι νει στη ζωη  του ανθρω  που, 
μπαι νει μ   αυτο ν τον τρο πο: με το να ανακαινι ζει την ανθρω πινη φυ ση αλλα  να αφη νει την πρωτοβουλι α στο 
κα θε ανθρω  πινο προ σωπο. 
Με την Ενανθρω πηση του Χριστου , μας χαρι στηκε μια α λλη φυ ση, η θεανθρω  πινη, που ο ταν την κα νουμε δικη  
μας, με τη συμμετοχη  μας στη ζωη  του Χριστου , ε χουμε τη δυνατο τητα να υπερβου με τη θνητο τητα και τη 
φθαρτο τητα. 
Πριν την ε λευση του Κυρι  ου και να θε λαμε να σωθου με, δεν μπορου σαμε. Τω  ρα μπορου με. Ο φυσικο  ς θα νατος, 
ο πως μας λε ει ο λο γος του Θεου , δεν δο θηκε στον α  νθρωπο ως τιμωρι α αλλα  ως ευλογι α. Ο Θεο  ς επε τρεψε τη 
δια λυση του φθαρτου  « να μη  το  κακο  ν α θα νατον γε νηται». Ποιο θα η ταν το κακο  που θα παρε μενε αθα νατο; Η 
παρα λογη ζευ ξη ενο ς θνητου  κι ενο ς αθα νατου. 
Θε  λετε να το δει τε αυτο  στην πρα ξη; Σκεφθει τε ε ναν α  νθρωπο α ρρωστο, να υποφε ρει, να πονα  ει, να λιω  νει, αλλα  
να μην πεθαι νει. Θα υπη ρχε χειρο τερη κο λαση γι   αυτο ν; Αλλα  και για τους δικου ς του ακο μα. Σκεφθει τε ε ναν 
υγιη  ακο  μα, που γερ- να ει, γερνα ει, γερνα  ει –αυτο  σημαι νει φθορα – αλλα   δεν πεθαι νει. Θα ε φθανε στο σημει ο να 
μην μπορει  να σηκω σει το βα ρος της υ παρξη ς του. Γιατι  δεν μπορει   να συνυπα ρχει η φθορα  με την αφθαρσι α. 
Ο α νθρωπος ε χει θνητο  σω μα αλλα  αθα νατη ψυχη . Η ψυχη  του ανθρω που ει ναι α φθαρτη, ακριβω ς γιατι  ει ναι η 
πνοη  του Θεου , γιατι  χα ρη στη δυ ναμη της Ανα στασης του Χριστου  ει ναι ε  ξω απο  τον θα νατο. Ο θα  νατος 
συνεχι ζει να υπα ρχει και μετα  την Ανα σταση, ω στε το φθαρτο  που κουβαλα  με να ντυθει  την αφθαρσι  α. 
Δεν ξε  ρω αν θυμα στε ε να τροπα ριο της Μ. Παρασκευη  ς: «Δια  θανα  του το  θνητο ν, δια  ταφη ς το  φθαρτο ν 
μεταβα λλεις, α φθαρτι ζεις γα ρ θεοπρεπε στατα, α παθανατι ζων το   προ σλημμα» (β   τροπα ριο Ε   Ωδη ς, ο ρθρος Μ. 
Σαββα του). Ποιο ει ναι το προ σλημμα; Η ανθρω πινη φυ ση μας. Τι το κα νει; Tο απαθανατι ζει. Πω ς; Με τον 
θα νατο νικα  το θνητο . Διο τι κατεβαι νει ο ι διος ο Θεο ς στον θα νατο. Γιατι  κατεβαι νει στον θα νατο; O θα νατος 
ει ναι ο χω  ρος του δικου  μας παρα λογου. Αν ο θα νατος ει ναι το τε ρμα της ζωη ς μας, το τε ξε ρετε τι ει  ναι η ζωη ; 
Ει ναι ε  νας χω ρος ο  που το α σκοπο και το ανο ητο συναγωνι ζονται καθημερινα . Δηλαδη  το χωρι ς νο ημα. Και τον 
αγω να ποιος τον κερδι  ζει; Tο τραγικο ! Ακριβω ς, λοιπο  ν, σ   αυτη  την αλογι α ο Χριστο ς κατεβαι νει. Πω ς 
κατεβαι νει ο μως; Ο χι μο νο ως Θεο ς. Αλλα  ως α νθρωπος. Μπαι νει στον χω ρο του δικου  μας θανα του. Και εκει  
ε  ρχεται να συγκρουστει  ουσιαστικα  με τον θα νατο. 
Με χρι την εποχη  του Χριστου , ο σες φορε ς ο θα νατος και ο α νθρωπος συγκρου  στηκαν, νι κησε ο θα νατος. 
Θυμα στε το ποι  ημα του Διγενη  Ακρι  τα; Ο Διγενη ς ει ναι ο δυνατο ς. Ε χει παλε ψει και ε χει νικη σει τους πα ντες. 
Με χρι την ω ρα που θα παλε ψει με τον θα νατο στα μαρμαρε  νια αλω νια. Το τε για μια ακο μη φορα  ο θα νατος θα 
νικη σει. Για πρω τη φορα  ο Διγενη ς θα νικηθει . Τι εκφρα ζει ουσιαστικα  αυτο  το ποι ημα; Ο τι ουσιαστικα  , ο σο 
δυνατο ς κι αν ει ναι ο α νθρωπος, ο θα νατος ει ναι πιο δυνατο ς απο  τον α νθρωπο. 
Ο λα αυτα  ο μως, με χρι την εποχη  του Χριστου . Ο Χριστο ς, ο πως και ο Διγενη ς, θα κατεβει  στον θα νατο. Και 
μα λιστα, ει  ναι πολυ  ο μορφα τα τροπα ρια του Μ. Σαββα του το πρωι , που «ζωγραφι ζουν» αυτο  το γεγονο ς με σα 
απο  υ μνους. 
«Ση μερον ο   δης στε νων βο », λε ει. Ο Α δης στενα  ζει, υποφε ρει. «Με συνε φερε να μη δεχθω  στα σπλα  γχνα μου 
τον γιο της Μαρι ας. Α δειασε τους τα φους ο καρφωμε νος πα νω στον σταυρο  . Εγω  τον δε χθηκα σαν ε  ναν απ   τους 
νεκρου ς κι Αυτο ς μου κατα ργησε τη δυ ναμη». Ε τσι, λοιπο ν, ο Χριστο  ς κατεβαι νει στον θα νατο για δικο  μας 
λογαριασμο . Για να συγκρουστει  με τον δικο  μας θα νατο. Και τελικα  με την Ανα σταση  Του καταργει  και τον 
θα νατο και τον «το  κρα τος  χοντα του  θανα του». Και ε τσι πλε ον, ο πως λε ει ο υμνωδο ς, ο Α δης βλε πει ο τι Αυτο ν 
που δε χθηκε στα σπλα γχνα του σαν κα ποιον απ   τους νεκρου ς μπη κε με σα σαν μια βο μβα, θα λε γαμε, που τι ναξε 
στον αε ρα τον θα νατο και το κρα τος του θανα του. 
Η Ανα σταση του Χριστου   ει ναι η δικη  μας νι κη απε ναντι στον θα νατο. Και μα λιστα δεν ξε ρω αν ε  χετε 
παρατηρη σει κα τι. Πολλοι  α νθρωποι που συνη θως δεν πα νε τον υπο λοιπο χρο νο στην εκκλησι  α, το βρα δυ του 
Μ. Σαββα του, με μια λαμπα δα στο χε ρι, τρε χουν στα προαυ λια των εκκλησιω  ν. Επειδη  ει μαι λι γο πειραχτη ρι, 
μερικε ς φορε ς κα ποιους τους πειρα ζω. Θυμα μαι λοιπο ν, κα ποιον που κουβεντια ζαμε και μου λε ει ο τι «εγω  δεν 
πιστευ ω στον Θεο » κ.λπ. Βε  βαια εγω  του λε ω: 
«Ει ναι προ βλημα  σου. Ο Θεο ς δεν η  ρθε για να φτια ξει οπαδου ς. Αν εσυ  Τον επιλε γεις η  ο χι, ει  ναι δικη  σου 
ελευθερι α. Και δικη  σου ευθυ νη. Ο χι προ βλημα δικο  μου». 
Βλε πω λοιπο ν, ανοι γοντας την πο ρτα του κελλιου   μου να πα ω στην εκκλησι α, στις 11 το βρα  δυ, αυτο ν τον 
α νθρωπο με την οικογε νεια  του, με τα καλα  τους ρου  χα, με τις λαμπα δες στο χε ρι. Οπο  τε –σημειω στε ο τι τον 
γνωρι ζω απο  παιδι – μου λε ει: 
«Πα τερ, καλη   Ανα σταση, χρο νια πολλα !». 
Του λε ω χαμογελω ντας: 
«Ευχαριστω  πα ρα πολυ , αλλα  ε  χω μια απορι α. Τι δουλεια  ε  χεις εσυ  εδω  απο ψε;». 
Εκει νος τα ε χασε λι γο. Λε  ω: 



 

  

«Εδω  απο ψε οι χριστιανοι  γιορτα ζουν την Ανα σταση του Χριστου . Εσυ  γιατι  η λθες;». 
Τα  χασε λιγα κι. Μου λε ει: 
«Για το ε θιμο...». Λε ω: 
«Γιατι  δεν ε ρχεσαι και τα Χριστου γεννα;». Τον χτυ  πησα στην πλα τη χαμογελω ντας και του λε ω: 
«Δεν η λθες! Σε ε φερε!». 
Ποιος τον ε φερε, αυτο ν και πολλου ς α λλους; Η κραυγη  της ανθρω πινη ς μας υ παρξης, που συνει- δητοποιει  απο  
τα βα θη της ο τι εκει νη τη νυ  χτα δο θηκε και κερδη  θηκε η μεγαλυ τερη μα χη των αιω νων. 
Η μα χη ανα μεσα στη ζωη  και στον θα να- το. Ο α νθρωπος θε λει να ζη σει. Ζητα ει τη ζωη  και γι   αυτο  ε  λκεται, 
σπρω χνεται απο  μια ακατανι κητη δυ ναμη, γιατι   ξε  ρει ο τι αυτο  που θα ακουστει  σε λι γη ω ρα –το «Χριστο  ς 
Α νε  στη»– τον αφορα  α με- σα και προσωπικα . Ο χι στην επιφα νεια της ζωη ς του αλλα  στο βα θος και στη ρι  ζα. Και 
γι   αυτο  ο α νθρωπος ασυνει  δητα, σπρωγμε νος απο  μια μυστικη  εσωτερικη  δυ ναμη –που ι σως δεν την 
καταλαβαι νει κιο λας– πολλε ς φορε ς πηγαι νει στην Εκκλησι α, να σταθει  ε στω απε ξω, ε  στω για λι γο... 
Η Ανα σταση του Χριστου   ει ναι η μοναδικη   αναι ρεση του θανα του. Δεν θα ει  χε ο μως, καμια  σημασι α αυτη  η 
Ανα σταση αν ο Χριστο ς δεν η ταν τε λειος α νθρωπος. Γι   αυτο  το «Χριστο ς Α νε  στη», σημαι νει ο τι ο α νθρωπος 
αναστη θηκε, νι κησε τον θα  νατο. Απο  το τε υπα ρχει η χω ρα των ζω ντων. Ει ναι το Σω μα του Χριστου , η Εκκλησι α, 
στην οποι α «θα νατος ου κε τι κυριευ ει». 
Ο Χριστο  ς δεν μας ε φερε μια ιδεολογι α η   μια θρησκει α. Οι θρησκει ες ει ναι ο λες ανθρω  πινα κατασκευα σματα. 
Πολυ  σημαντικα  ο μως, γιατι  δει χνουν ο  τι ο α νθρωπος δεν μπο ρεσε ποτε  να ζη σει χωρι ς τον Θεο . Γιατι  ; Γιατι  ο 
Θεο ς ει ναι δομι- κο  στοιχει ο του ανθρω που. Η σα ρκωση του Θεου  αυτο  φανερω  νει. Τι σημαι νει δομικο  στοιχει ο; 
Κα θε κτι ριο ε  χει μια ορισμε  νη δομη  . Αν κα ποιο στοιχει ο της δομη ς του αλλοιωθει , θα πε σει. Ε τσι, λοιπο ν, η σχε ση 
του ανθρω που με τον Θεο  δεν ει ναι ποτε , μα ποτε  θρησκευτικο  προ βλημα. Ει ναι καθαρα  ανθρωπολογικο  
προ βλημα. Ει ναι προ βλη- μα υγει ας και σωτηρι ας του ανθρω που. 
Ξε ρετε τι θα πει το ρη  μα «σω ζομαι»; Γι  νομαι σω  ος, γι νομαι ακε ραιος. Αυτη  ει ναι η ερμηνει α του. Κι ει  ναι πα ρα 
πολυ  σημαντικο  μερικε ς φορε ς να βλε πουμε την ουσι  α των λε ξεων. Πω ς μας σω ζει ο Θεο ς; Δεν μας σω  ζει απο  
κα τι. Ει  ναι ο ι διος ο Σωτη ρας μας. Γιατι ; Γιατι  καθω  ς κοινωνει  με τη δικη  μας φυ ση την ξανακα νει οντολογικα  
ακε ραια. Διο τι ο ταν ο α νθρωπος δεν ει  ναι οντολογικα  ακε - ραιος, το τε ζει την τραγικο τητα που ζου με ση μερα. 
Ση μερα υπα ρχουν α νθρωποι που ει ναι ανι  κανοι να αγαπη σουν, να χαρου  ν, να αληθευ ουν, να ει ναι δι καιοι. 
Ο λοι μας αναγνωρι  ζουμε την αξι α των αρετω ν. Γιατι  δεν τις κα νουμε πραγματικο τητα; Διο τι πολλε  ς φορε ς 
ει μαστε οντολογικα  ανα πηροι να κα νουμε το καλο , ει μαστε εγωκεντρικοι . Τι ει ναι ο εγωισμο ς; Ει ναι ο καρκι νος 
της ψυχη ς. Ο ανω μαλος πολλαπλασιασμο ς του «εγω » μας, της αγα πης στον εαυτο  μας, που τελικα  μας πνι γει, 
μας απομονω νει απο  τους α λλους, μας κα νει να βλε πουμε στα προ σωπα των α λλων τον εχθρο  μας και την 
κο λαση  μας. 
Ουσιαστικα  πολλε ς φορε ς με σα στη ζωη  μας κουβαλα  με τον θα νατο. Ε χουμε επιλε ξει τον θα να- το σαν τρο πο 
ζωη ς. Ο Χριστο  ς ει πε: «Μη φοβα στε αυτου ς που μπορου  ν να σας σκοτω σουν το σω μα, αλλα  αυτου ς που μπορει  
να καταστρε ψουν και να σκοτω σουν την ψυχη  σας» (Ματθ. 10,28). Και ουσιαστικα , σε πολλε ς περιπτω σεις αυτο  
που συναντα με γυ ρω μας ει ναι η δυσωδι  α μιας πεθα- με νης ψυχη ς. 
Επιτρε ψτε μου ε να συγκεκριμε νο περιστατικο : Η λθε κα ποτε ε νας α νθρωπος να μιλη σουμε. Ει χε πολλα   α σχημα 
πρα γματα στη ζωη  του. Ο ταν τελει ωσε ο λα αυτα , του ε κανα ε να πολυ  αφελε ς ερω τημα, που τον ε κανε να 
αντιδρα σει και λι γο επιθετικα . 
Του λε ω: «Πα τε καθο λου εκκλησι α;». 
Μου απα ντησε: «Θε λετε να σας πω την αλη  -θεια; Δεν αισθα νομαι καν την ανα  γκη να πα ω». 
Του λε ω: «Το κατα λαβα, γι   αυτο  σας ρω τησα». Μου λεει: «Τι καταλα βατε;». 
Του λε ω: «Αν σας πω, θα παρεξηγηθει τε;». «Ο χι», μου λε ει και με κοι ταξε περι  εργος. 
Του λε ω: «Ει στε ε να πτω μα. Αν χαι δε ψεις ε ναν πεθαμε νο, θα καταλα βει τι ποτε;». 
Μου απαντα : «Ο χι». 
«Κι αν τον τσιμπη σεις μ   ε  να καρφι ;». 
Μου λε ει: «Ου τε και το τε». 
«Αν του ρι ξεις ε να ποτη ρι καυτο  νερο  , θα αντιδρα σει;». «Ο χι». 
«Κι αν ει ναι παγωμε νο;». 
«Ου  τε και το τε». 
«Αυτο  ει σαστε», κατε ληξα. «Διο τι η ψυχη  του ανθρω  που ει ναι πλασμε νη απ   τον Θεο  και ζητα ει τον Θεο ». 
Η μεγαλυ τερη απο δειξη ο  τι υπα ρχει ακριβω ς αυτο ς ο Θεο ς δεν ει ναι κανε να α λλο επιχει ρημα παρα   μο νο ε  να: 
Ο τι η θρησκευτικη   πι στη ει ναι διαχρονικη  και ε χει την ι δια ηλικι α με την ιστορι  α του ανθρω  πινου γε νους. 
Η πολλαπλο τητα των θρη- σκειω ν ε να πρα γμα σημαι νει. Ο τι ο α νθρωπος δεν μπο ρεσε να ζη σει χωρι ς Θεο . Και 
ο σοι κα νουν το λα θος να λε νε ο τι ε νας φο βος για τον Θεο  μα ς κα νει να ει μαστε πιστοι , οι α νθρωποι αυτοι  
διαπρα ττουν αυτο  που οι αρχαι οι Ε  λληνες ε λεγαν «υ  βρη». Δηλαδη  να θεωρει ς ο τι απο  την αρχη  της Δημιουργι ας 
του κο σμου με χρι ση μερα υπη ρξαν ε  να σωρο  ανο ητοι κι εσυ  ει σαι ο ε ξυπνος... 
Ο Χριστο  ς δεν ε ρχεται για να ιδρυ σει μια ακο μη θρησκει α, αλλα  την Εκκλησι α. Το λε ει ο Ι  διος στους μαθητε ς 
Του. Τους ρω τησε τι γνω μη ει χαν για Εκει νον οι α νθρωποι. Κι εκει νοι του απα ντησαν ο τι κα ποιοι ε  λεγαν ο τι 
ει ναι ο Ηλι ας, ο Ιερεμι ας κ.λπ. Κι Εκει νος τους ρω τησε τι γνω μη ει χαν οι ι διοι για Εκει νον. Οπο  τε ο Πε τρος του  
απα ντησε: 
«Εσυ  ει σαι ο Χριστο ς, ο Υιο ς του ζωντανου  Θεου » (Ματθ. 16,16). Και ο Κυ ριος του ει πε: 
«Εσυ  μεν ει σαι ο Πε τρος, αλλα  σε αυτη  την πε τρα –στην αλη θεια δηλαδη  ο τι η ταν ο αληθινο ς Υιο ς του Θεου – θα 
οικοδομη σω την Εκκλησι α». Και συνε χισε: «και  πυ  λαι  δου ου  κατισχυ σουσιν αυ τη ς» (Ματθ. 16,18). Ε τσι, 
λοιπο  ν, η Εκκλησι α και οι πυ λες του Α δη φαι νονται πλε ον να ε  ρχονται κοντα  . 
Αυτη  η αναμε τρηση του Χριστου  στον Α δη και τελικα  η Ανα σταση του Χριστου  προσδιορι ζει τη νι  κη του 
ανθρω  που απε ναντι στον θα  νατο. Απο  εδω  και πε  ρα, μετα  την Ανα σταση του Κυρι ου, ει ναι δικη  μας επιλογη  αν 
θα ζη σουμε η  αν θα πεθα νουμε. 
Για τους δου λους του Θεου   δεν υπα ρχει θα νατος. Ο ταν εκδημου με απο  το σω μα μας, επιδημου με προς τον Θεο  
και αυτη  η επιδημι α ει ναι ανα παυση και χαρα  . Ει ναι μια μετανα στευση. Τι μας λε ει το Ευαγγε λιο στη νεκρω σιμη 
ακολουθι α; «Αυτο ς που πιστευ ει σε με να κι αν πεθα νει, θα ζη σει» (Iω. 11,25). Δηλαδη  ο τι ο θα νατος ει ναι 
ουσιαστικα  ε  να πε ρασμα απο  αυτη  τη χω ρα σε μια α λλη χω ρα. Ε τσι τον ζει η Εκκλησι α στα εκατομμυ  ρια των 
αγι ων της, αλλα  και στα προ σωπα ο λων των ανθρω  πων. 
Ο θα νατος ε χει νικηθει . Το θε  μα ει ναι αν θε  λουμε να ει μαστε με τοχοι αυτη ς της ζωη ς που νι κησε τον θα  νατο… 
 
 


