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1.Γιά τόν ἀναγνώστη 

Ἀγαπητέ ἀναγνώστη, ἄν ὑπάρχει κάτι 
στὴ ζωή μας πού εἶναι βέβαιο καὶ στα-
θερό καί δέν ἀλλάζει, εἶναι ὁ θάνατος 
τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Αὐτὸ τὸ δυσάρε-
στο γεγονός πού συμβαίνει στόν κό-
σμο μας, συγκλονίζει, ἀναστατώνει,  
μαυρίζει τή ζωή πολλῶν ἀνθρώπων 
καί τούς κατάβαλλει σωματικά καί ψυ-
χικά. Σέ μερικούς ἀκόμα προκαλεῖ ἀ-
πελπισία καί ὀλιγοπιστία στό Θεό καί 
Πλάστη μας. Μεμψιμοιροῦν καί παρα-
πονιοῦνται, γιατί νά μοῦ συμβεῖ ἐμέ-
να; Κι’ ἄς βλέπουν καθημερινά νά 
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συμβαίνουν θάνατοι ὅλων τῶν ἡλικι-
ῶν.Μέ τό θάνατο κάποιου ἀγαπημέ-
νου προσώπου ἀρχίζει ἕνα πένθος μέ 
κλάματα καί ὀδυρμούς καί δύσκολα 
παρηγοριοῦνται μερικοί. 
Οἱ σοφοί Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας 
ἀσχολήθηκαν μέ τό θέμα καί στήν 
προσπάθειά τους  νά παρηγορήσουν 
τούς πενθοῦντες εἶπαν καί ἔγραψαν 
πολύ παρηγορητικά λόγια πού  χύνουν 
βάλσαμο παρηγοριάς καί ἀπαλύνουν 
τόν πόνο καί λιγοστεύουν τά δάκρυα 
αὐτῶν πού πενθοῦν. Ἀπό αὐτά τά λί-
γα, ἁπλᾶ καί παρήγορα λόγια καί τίς 
ὠφέλιμες πατρικές συμβουλές θά με-
ταφέρουμε στό φυλλάδιο αὐτό ὁσο 
πιό ἁπλά θά μπορέσουμε καί σέ ἐλεύ-
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θερη ἀπόδοση, ἴσως βοηθήσουμε καί 
ἀνακουφισθεῖ ὁ πόνος κάποιων πεν-
θοῦντων ἀδελφῶν μας. 

2.ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΠΕΝΘΟΥΣ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ 

 

Ὁ θάνατος εἶναι τό περισσότερο συγ-
κλονιστικό γεγονός στή ζωή μας, γιατί 
τόν συναντοῦμε σέ κάθε βῆμα τῆς ζω-
ῆς μας. Καθημερινά πληροφορούμα-
στε καί κάπιο θάνατο, γνωστοῦ ἤ ἄ-
γνωστου ἀνθρώπου. Πολύ συχνά γινό-
μαστε μάρτυρες πενθούντων συμπολι-
τῶν μας, πού συγκλονίζονται κυριολε-
κτικά γιά τό θάνατο ἀγαπημένου τους 
προσώπου, συζύγου, αδελφοῦ ἤ συγ-
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γενή τους. Ὁ θάνατος συγκλονίζει τούς 
πάντες, καί γιά τοῦτο προσπαθεῖ ἡ ἐ-
πιστήμη νά τόν ἀποφύγουν ὅσο μπο-
ροῦν οἱ ἄνθρωποι. Γίνεται προσπάθεια 
νά ἐπεκταθεῖ ἡ ζωή τῶν ἀνθρώπων, 
καί κάτι ἔγινε κατορθωτό στό θέμα αὐ-
τό, ἀλλά δέ θά μπορέσει τελικά νά ἀ-
παλλαγεῖ κανένας ἀπό τό δήμιο αὐτό 
πού λέγεται θάνατος. Εἲναι ὁ χειρότε-
ρος ἐχθρός τοῦ ἀνθρώπου, αὐτός ὁ ἀ-
όρατος δήμιος. Τόσο φοβίζει, πού πολ-
λοί δέ θέλουν οὔτε νά ἀκούσουν, οὔτε 
νά σκεφτοῦν γιά θάνατο, καί ἐδῶ εἶναι 
ἡ μεγάλη τραγωδία τοῦ ἀνθρώπου, 
γιατί δέ γνωρίζει τήν πραγματικότητα· 
ἐθελοτυφλούν καί ὅταν ἔλθει σέ κά-
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ποιο δικό τους τότε πανικοβάλλονται 
καί θρηνοῦν ἀπαρηγόρητα.  
Ὁ θάνατος εἲναι ἕνα μυστήριο γιά τούς 
ἀνθρώπους τοῦ κόσμου τούτου.Μόνο 
ὅταν ρίξουμε λίγο φῶς στό μυστήριο 
αὐτό, τότε θά εἴμαστε κατατοπισμένοι 
καί δέ θά μᾶς φοβίζει τόσο ὁ δήμιος 
αὐτός 
Ἀφοῦ λοιπόν μᾶς συνοδεύει στή ζωή ὁ 
θάνατος ἄς προσπαθήσουμε νά μά-
θουμε γιατί συμβαίνει αὐτό, πόθεν 
προῆλθε, ἀλλά καί ποῖος εἶναι ὁ σκο-
πός του καί γιατί τόν ἐπιτρέπει ἡ ἀγά-
πη τοῦ Θεοῦ. 



 

~ 8 ~ 

 

3.ΠΟΘΕΝ ΠΡΟΗΛΘΕΝ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ; 

Θά ἦταν ὠφέλιμο νομίζω, πρῶτα νά 
προσπαθήσουμε νά  βροῦμε μιά ἀ-
πάντιση στό ἐρώτημα, πόθεν προῆλ-
θεν ὁ θάνατος, μιά καί γνωρίζουμε ὅτι 
ὁ πανάγαθος Θεός δέν δημιούργησε 
τό θάνατο.Ὁ σοφός Σολομών μᾶς πλη-
ροφορεῖ ὅτι δέν ἔκαμε τόν θάνατο ὁ 

Θεός. «Ὅτι ὁ Θεός θάνατον οὐκ ἐποίη-
σεν, οὐδέ τέρπεται ἐπ’ ἀπωλεία ζών-

των» (Σοφ. Σολ. Α΄13) Δηλαδή, ὁ Θεός 
δέν ἐδημιούργησε τόν θάνατο οὔτε 
εὐχαριστιέται γιά τήν ἀπώλεια τῶν 
ζωντανῶν ἀνθρώπων. Καί πιό κάτω 
μᾶς πληροφορεῖ πάλιν, ὅτι ὁ Θεός ἔ-
καμε τόν ἄνθρωπο γιά νά ζήσει ἀθά-
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νατος:  «Ὅτι ὁ Θεός ἔκτισεν τόν ἄν-
θρωπον ἐπ’ ἀφθαρσία καί εἰκόνα τῆς 

ίδίας ιδιότητος ἐποίησεν αὐτόν».(κεφ. 
β΄23)δηλαδή, ὁ Θεός δημιούργησε τόν 
ἄνθρωπο ἀθάνατο καί κατ’ εἰκόνα 
Του. 
Ἀφοῦ λοιπόν ὁ θάνατος δέν προέρχε-
ται ἀπό τό Θεό καί δέν τόν ἔκαμε ὁ Θε-
ός, πόθεν βρέθηκε στη ζωή μας καί 
μᾶς βασανίζει; Πάλιν ὁ  σοφός βασι-

λιάς Σολομών μᾶς πληροφορεῖ ὅτι· 

«Φθόνω δέ διαβόλου θάνατος εἰ-

σῆλθεν εἰς τόν κόσμο». (στή συνέ-

χεια) 

 Ὥστε ἐπειδή ὁ  μισόκαλος διάβολος 
γνώριζε τήν εὐτυχία πού περίμενε τόν 
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ἄνθρωπο, καί συγκρίνοντας την μέ τή 
δυστυχία πού περιμένει ἐκεῖνο , ζήλε-
ψε καί φθόνησε τόν ἄνθρωπο καί κα-
τάφερε νά τόν πείσει νά παραβεῖ τήν 
ἐντολή τοῦ Θεοῦ πρός τούς πρωτο-

πλάστους, ἡ ὁποία ἔλεγε: «Ἀπό δέ τοῦ 
ξύλου τοῦ γινώσκειν καλόν καί πονη-

ρόν, οὐ μή φάγεσθαι ἀπ’ αὐτοῦ· ἧ δ’ 
ἄν ἡμέρα φάγητε ἀπ’ αὐτοῦ, θανάτω 

ἀποθανεῖσθε». (Γεν.2. 17) δηλαδή ἀ-
πό τοῦ δένδρου ὅμως τῆς γνώσεως 
τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ ἀπαγορεύε-
ται νά φάγητε. Κατά τήν ἡμέραν δέ, 
κατά τήν ὁποίαν θά φάγετε καρπόν 
τοῦ δένδρου τούτου, θά γίνετε θνητοί 



 

~ 11 ~ 

 

Ὥστε ὁ θάνατος προῆλθε στή ζωή μας 
ἀπό τή ζηλοφθονία τοῦ διαβόλου καί 
τή  ἀπερισκεψία καί παρακοή τοῦ ἀν-
θρώπου. 

4.ΔΥΣΚΟΛΗ ΠΛΕΟΝ Η ΖΩΗ 

 

Αὐτὸ λοιπόν τὸ δυσάρεστο σὲ πολλοὺς 
συνανθρώπους μᾶς γεγονός, προῆλθε 
ἀπὸ τὴν παρακοὴ τῶν πρωτοπλάστων 
καὶ θὰ συνεχίζεται μέχρι τὸ τέλος τοῦ 
κόσμου τούτου. Ὁ Θεὸς ἔπλασε τὸν 
ἄνθρωπο γιὰ νὰ  ζήσει αἰώνια μιὰ  εὐ-
τυχισμένη ζωὴ μέσα στὴ χαρὰ καὶ τὴν 
εὐτυχία κοντὰ στὸ Πλάστη του. Ὁ ἄν-
θρωπος ὅμως δὲν στάθηκε ὑπάκουος 
στὶς ὁδηγίες τοῦ Πλάστη του καὶ  διά-
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λεξε ἄλλον κύριο καὶ ἀφέντη του, τὸν 
πονηρὸ καὶ κακὸ Διάβολο ὁ ὁποῖος μέ-
σα στὸ σχέδιό του γιὰ καταστροφὴ τοῦ  
ἀνθρωπίνου γένους καὶ γιὰ νὰ ἐκδικη-
θεῖ τὸν Θεό,κακῶς καθοδηγεῖ αὐτοὺς 
πού τὸν ἀκολουθοῦν καὶ δημιούργησε 
ἕνα κόσμο δυστυχισμένο μὲ τόσα προ-
βλήματα. Οἱ ἄνθρωποι λοιπὸν πού 
ζοῦν στὸν πλανήτη πού λέγεται γῆ, ὑ-
ποφέρουν πολὺ ἀπὸ τὴν καθοδήγηση 
τοῦ Διαβόλου, ἔχουν τὸ βίο ἀβίωτο. 
Κάποιος εἶπε ὅτι ἡ ζωὴ τὴ γῆ αὐτὴ 
μοιάζει «σὰν μιὰ κιθάρα μὲ 7  χορδὲς 
ὅπου οἱ 6 παίζουν πένθιμα καὶ μιὰ μό-
νο χαρούμενα». ἄλλοι δὲ  χαρακτήρι-
σαν τὴ ζωὴ αὐτὴ σὰν «κοιλάδα τοῦ 
κλαυθμῶνος». 
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 Εἶναι στὴν πραγματικότητα ἡ ζωὴ αὐ-
τὴ μιὰ ἀνυπόφορη κατάσταση ἡ ὁποία 
δὲν πρέπει νὰ συνεχισθεῖ αἰωνίως. Γι’ 
αὐτὸ ὁ  Πανάγαθος καὶ πολυεύσπλα-
χνος Θεὸς προβλέποντας τὴν κατάστα-
ση αὐτή,ἀπὸ νωρὶς προειδοποίησε 
τοὺς πρωτοπλάστους, ὅτι ἀπὸ τὴ στιγ-
μὴ τῆς παράβασης τῆς ἐντολῆς Του θὰ 
γίνονταν θνητοί, θὰ  πέθαιναν, θὰ γι-
νόταν ὁ θάνατος μέρος τῆς ζωῆς τους. 
Ὁ  εὔσπλαχνος Θεὸς, γιὰ νὰ μὴν γίνει ὁ 
θάνατος ἀθάνατος, πολὺ νωρὶς τοὺς ἔ-
βγαλε ἀπὸ τὸν Παράδεισο«μήπως ὁ Ἀ-
δὰμ ἅπλωσει τὸ χέρι του καὶ λάβει 
καρπὸν ἀπὸ τὸ δένδρον τῆς ζωῆς καὶ 
φάγει καὶ γίνει τὸ κακὸν ἀθάνατο» ( 
Γέν. 3, 22). Ἔτσι ὁ θάνατος ἔχει ἰσχὺ ἐν 
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ὅσο ζεῖ  ὁ ἄνθρωπος. Μὲ τὸ θάνατο 
κάθε ἀνθρώπου χάνεται καὶ ἡ δύναμη 
καὶ ἡ ὕπαρξη τοῦ θανάτου. Εἶναι γι’ 
αὐτὸ πού  λέμε ὅτι καταργήθηκε ὁ θά-
νατος καὶ μὲ τὸ θάνατο τοῦ κάθε ἄν-
θρωπος ἐλευθερώνεται ἀπὸ τὰ βάσα-
να τῆς ζωῆς αὐτῆς καὶ ἀπὸ τὸ θάνατο 
τοῦ σώματός του. Μετὰ βεβαιότητας 
μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι εἶναι καὶ εὐερ-
γετικὸς ὁ θάνατος, ἐπειδὴ ἐλευθερώ-
νει τὸν ἄνθρωπο πρῶτα ἀπὸ τὰ βάσα-
να καὶ τὶς δυσκολίες καὶ δεύτερο παύ-
ει πλέον νὰ ἁμαρτάνει ἐνώπιόν του 
Θεοῦ. 
Αὐτὰ ὅμως δὲν τὰ λαμβάνουμε καὶ τό-
σο σοβαρὰ, καὶ ὅταν ἔλθει ὁ θάνατος 
σὲ δικό μας ἄνθρωπο, ἐκδηλωνόμαστε 
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ὄχι ὅπως πρέπει, ἀλλὰ καὶ οἱ περισσό-
τεροι πενθοῦμε χωρὶς μέτρο λὲς καὶ 
χάθηκε ὁ δικός μας, λὲς καὶ τελείωσε ἡ 
ζωὴ μὲ τὴν πλάκα τοῦ τάφου· δὲν εἶναι 
λίγοι πού φτάνουν σὲ ἀπελπισία καὶ 
μένουν ἀπαρηγόρητοι γιὰ παραπολὺ 
χρόνο.Αὐτὸ σίγουρα προέρχεται ἀπὸ 
τὴν ἄγνοια καὶ τὴν ὀλιγοπιστία μας. 
Δὲν μᾶς κάνει καμιὰ ἐντύπωση ὅτι τὰ 
νεκροταφεῖα μας τὰ ὀνομάζουμε ΚΟΙ-

ΜΗΤΗΡΙΑ; Πού σημαίνει ὅτι ἡ Ἐκκλησία 
μᾶς διδάσκει πώς οἱ  ἀπελθόντες καὶ 
θαμμένοι ἐκεῖ θὰ ξυπνήσουν κάποτε 
ἀπὸ τὸν προσωρινό τους ὕπνο καὶ θὰ 
ζήσουν στὸν αἰώνα τὸν ἅπαντα. ἑπο-
μένως τὸ πένθος μας θὰ πρέπει νὰ εἶ-
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ναι ἀνάλογο μὲ τὴ διδασκαλία τῆς πί-
στεώς μας. 
Στὴ συνέχεια θὰ μᾶς ἀπασχολήσει τὸ 
πένθος γιὰ τοὺς ἀπελθόντες ἀγαπημέ-
νους μας. Θὰ δοῦμε ἂν ὑπῆρχε ἀπὸ 
τὴν ἀρχὴ στὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ, ἂν ὁ Θεὸς 
τὸ ἐπιτρέπει, καὶ σὲ ποιὸ σημεῖο φτά-
νει, πῶς πρέπει νὰ τὸ ἀντιμετωπίζου-
με. 
Ὑπάρχουν σ’ αὐτὸν τὸ  ἐφήμερο κόσμο 
πού ζοῦμε διαφόρων εἰδῶν πένθη πού 
προέρχονται ἀπὸ διαφορετικὲς περι-
πτώσεις καὶ αἰτίες. Ἐμεῖς ἐδῶ θὰ περι-
οριορισθοῦμε στὸ πένθος πού προέρ-
χεται ἀπὸ τὸ  θάνατο κάποιου δικοῦ 
μας ἀγαπημένου προσώπου . 
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ΤΟ ΠΕΝΘΟΣ 

Τί εἶναι τὸ Πένθος;  Τὸ πένθος εἶναι 
βαθιὰ λύπη μὲ ἐξωτερικὰ φαινόμενα 
τὸ κλάμα, τὴ θλίψη, καὶ ἄλλα σημεῖα 
πού ἐκδηλώνονται ὅταν κάποιος χάσει 
συγγενικό, ἢ ἀγαπητό του πρόσωπο.  
 

5.ΤΟ ΠΕΝΘΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΕΓΟ-

ΝΟΣ 

 

Τὸ πένθος πού προέρχεται ἀπὸ τὸ θά-
νατο κάποιου ἀγαπημένου προσώπου 
εἶναι παναθρώπινο καὶ φυσιολογικὸ 
γεγονός.  
Συναντοῦμε τὸ πένθος ἀπὸ τὴν ἀρχὴ 
τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Στὸ βιβλίο τῆς Γε-
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νέσεως βλέπουμε τὸν Ἰακὼβ νὰ πενθεῖ 
γιὰ τὸ θάνατο τοῦ Ἰωσήφ.«Ὁ Ἰακὼβ ἔ-
σχισεν τὸ  ἐσωτερικό του ἔνδυμα καὶ 
περιέβαλεν τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ μὲ τρίχι-
νο σάκκο καὶ ἐπένθει τὸν Υἱὸν τοῦ Ἰω-
σὴφ πολλᾶς ἡμέρας....δὲν ἤθελε παρη-
γορίαν λέγων ὅτι, θὰ καταβεῖ πλήρης 
πένθους πρὸς τὸν υἱὸν του ὁ ὁποῖος 
εὑρίσκεται εἰς τὸν Ἅδην. Ὁ πατὴρ του 
ἔκλαυσεν αὐτόν. (λβ΄34,35). Καὶ ὁ Ἰω-
σὴφ ὅταν ἔθαψε τὸν πατέρα του  τὸν  
ἔκλαυσε καὶ ἐπένθησε ἑπτὰ ἡμέρες 
(Γέν.ν΄10).  Καὶ  γιὰ τὸ θάνατο τοῦ Ἀα-
ρών καὶ τοῦ Μωϋσῆ οἱ  Ἰσραηλίτες ἐ-
κλαυσαν καὶ ἐπένθησαν 30 ἡμέρες. (Ἀ-
ριθμοὶ 20, 29. Δευτερ. 34,8). 
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Ἀφοῦ ὁ θάνατος εἶναι πανανθρώπινο 
γεγονός, καὶ τὸ πένθος εἶναι παναν-
θρώπινο. Ἐκεῖνο πού διαφέρει ἀπὸ ἔ-
θνος σὲ ἔθνος, ἀπὸ θρησκεία σὲ θρη-
σκεία καὶ ἀπὸ πίστη σὲ πίστη, εἶναι ὁ 
τρόπος ἀντιμετώπισής του πένθους. 
Οἱ Ἰσραηλίτες πενθοῦσαν μὲ τρόπο 
πού δὲν ἄρεσε στὸ Θεό, δηλαδή, ἀντι-
μετώπιζαν τὸ θάνατο τοῦ  δικοῦ τους 
μὲ  γοεροὺς θρήνους, ἔβγαζαν τὰ μα-
λιά τους, ἔκαναν τομὲς στὸ σῶμα τους, 
ἐμίσθωναν ἀκόμα καὶ θρηνωδοῦς, γιὰ 
μέρες, πήγαιναν συχνὰ στὸν τάφο καὶ 
ἔκλαιαν, καὶ ὁ Θεὸς τοὺς τὸ ἀπαγόρευ-
ε. Λευϊτικὸν 19, 28 . Δευτερονόμιο 
14,1). 
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Αὐτὰ συνέβαιναν σ’ ἕνα λαὸ πού τὸν 
χαρακτήριζε ἡ ἀστάθεια στὴν πίστη 
τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ καὶ παρασυρόταν 
συχνὰ στὴ λατρεία τῶν εἰδώλων, καί ἡ 
πίστη του στὴν  ἀνάσταση καὶ στὴν αἰ-
ωνιότητα ἦταν ἀμφίβολη. 
Τὸ νὰ τοὺς ἀκολουθοῦμε, ὅμως, σήμε-
ρα κι’ ἐμεῖς καὶ νὰ ἀντιμετωπίζουμε τὸ 
θάνατο ὅπως ἐκεῖνοι δὲν εἶναι ὀρθό, 
γιατί ζοῦμε στὴν ἐποχὴ τῆς Καινῆς Δια-
θήκης πού τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ φωτίζει 
κάθε πτυχὴ τῆς ζωῆς μας καὶ γνωρί-
ζουμε τὴν ἀλήθεια γιὰ τὸ θάνατο, ὅτι 
δηλαδὴ ὁ θάνατος ὁδηγεῖ στὴν ἀθανα-
σία καὶ ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, μᾶς 
βεβαιώνει γιὰ τὴ δική μας ἀνάσταση. 
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Ἐπειδὴ παρατηροῦνται καὶ μεταξὺ τῶν 
ὀρθοδόξων χριστιανῶν μας σήμερα 
μερικὲς περιπτώσεις μεγάλου πένθους 
μὲ κραυγὲς θρήνους, μὲ τριχομαλίσμα-
τα καὶ κτυπήματα στὸ στῆθος καὶ με-
γάλο πένθος ὅπου καταβάλλει τοὺς 
πενθοῦντες, θὰ προσπαθήσουμε νὰ 
προβάλουμε τὴν ἀλήθεια γύρω ἀπὸ τὸ 
θάνατο σύμφωνα μὲ τὴ πατερικὴ δι-
δασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας. 

6.ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΠΕΝΘΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΟ; 

Σίγουρα ὄχι.    Ὁ Χριστὸς οὐδέποτε ἀρ-
νήθηκε τὸ δικαίωμα τοῦ ἀνθρώπου νὰ 
ἐκφράζει τὰ συναισθήματα λύπης καὶ 
συμπάθειας γιὰ τὸν χαμὸ κάποιου 
προσφιλοῦς προσώπου του. Μάλιστα 
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ὁ Κύριος σπλαγχνίσθηκε τὴν χήρα της 
Ναΐν πού θρηνοῦσε τὸ θάνατο τοῦ 
γιοῦ της (Λουκ. 7, 13), βοήθησε τὸν Ἰά-
ειρο καὶ ἀνέστησε τὴν κόρη του 
(Μάρκ. 5, 22), λυπήθηκε καὶ δάκρυσε 
γιὰ τὸν φίλο Του Λάζαρο τὸν ὁποῖο καὶ 
ἀνέστησε.(Ἰωάνν. 11, 34).Δὲν ἀπαγό-
ρευσε σὲ καμιὰ περίπτωση τὴ λύπη 
καὶ τὸ πένθος γιὰ τὸ θάνατο τῶν δικῶν 
μας ἀνθρώπων. 

7.ΟΥΤΕ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΓΗΣΙΑΣ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ ΤΟ ΠΕΝΘΟΣ 

Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησία δὲν χαρακτη-
ρίζουν τὴν λύπη καὶ τὸ πένθος ὡς ἁ-
μαρτήματα, ἀλλὰ συνιστοῦν νὰ μὴν 
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φτάνουμε στὴ συντριβὴ καὶ ἀπελπισί-
α, προϊόντα δήλ. ἀπιστίας 
Ὁ Μέγας Βασίλειος ὅταν ἔμαθε τὸ θά-
νατο τοῦ υἱοῦ του Νεκταρίου γράφει: 
«Τὸ πόσο ἔκλαψα καὶ πόσο στέναξα δὲ 
χρειάζεται νὰ τὸ ἀναφέρω.. γιατί ποιὸς 
ἔχει πέτρινη καρδιὰ ἢ εἶναι τελείως ἐ-
κτός της ἀνθρώπινης φύσης ὥστε νὰ 
δεχθεῖ αὐτὸ πού συνέβηκε χωρὶς νὰ 
λυπηθεῖ; (PG 32.  238). 
 Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος λέγει: 
«Καὶ τὸ πένθος γιὰ τοὺς κεκοιμημέ-
νους μας δὲν τὸ ἀπαγορεύει ὁ Κύριος, 
γιατί δὲν ὑπάρχει ἄνθρωπος πού χάνει 
δικό του καὶ δὲ  δακρύζει.Οὔτε καὶ ἐγὼ 
τοῦτο κωλύω, ἀλλὰ κωλύω τὸ νὰ κτυ-
πιέται καὶ νὰ ὀδύρεται ἄμετρα αὐτὸς 
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πού πενθεῖ. Γνωρίζω ὅτι ἡ φύση ἐλέγ-
χεται καὶ  ἐπιζητεῖ τὴν συναναστροφὴ 
μὲ τοὺς ἀγαπημένους της καὶ δὲν εἶναι 
δυνατὸ νὰ μὴν λυπᾶται. 
Ὁ ἴδιος Πατέρας σέ ἄλλο μέρος δὲν ἀ-
παγορεύει τὴν ἀθυμία, οὔτε τὴν λύπη 
καὶ τὸ πένθος, ἀλλὰ ζητᾶ νὰ μὴν ἀγα-
νακτοῦμε καὶ νὰ μὴν πενθοῦμε ὑπέρ-
μετρα (Migne 48, 1019). Ἐμποδίζει τὴν 
βαρειὰ λύπη καὶ τὸ μανιακὸ καὶ ἀπρε-
πὲς πένθος, τὴν ἀπελπισία καὶ ἀγανά-
κτηση καὶ ζητᾶ τὴν εὐχαριστία πρὸς τὸ 
Θεό. Μὲ τὴν ἀδημονία ὁ πενθῶν βρίζει 
τὸν θανόντα καὶ ἐξοργίζει τὸ Θεό, θεω-
ρώντας Τὸν ἄδικο.  
 Γιά νά μήν μακρυγοροῦμε μέ πολλές 
ἀναφορές γιά τό θέμα, λέμε ἁπλά ὅτι 
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ὅλοι οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μᾶς εἶ-
ναι σύμφωνοι στὸ θέμα αὐτό, ὅτι ἡ λύ-
πη εἶναι φυσικὸ ἐπακόλουθό του χω-
ρισμοῦ πού συμβαίνει μὲ τὸ θάνατο ἢ 
μὲ τὴν ἀποδημία τῶν ἀγαπημένων μας 
προσώπων.Δὲν χρειάζεται πολυλογία 
γι' αὐτό. 
Αὐτὸ πού  ζητοῦν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκ-
κλησίας εἶναι, νὰ καταπραΰνουν τὸν 
πόνο μὲ βάλσαμο παρηγοριᾶς καὶ τὰ 
ἐπιχειρήματα πού προβάλλουν εἶναι 
τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ θάνατος εἶναι κοινὸς 
γιὰ ὅλους μας, τὸ χριστιανικὸ δόγμα 
τῆς ἀθανασίας τῆς ψυχῆς καὶ τῆς ἀνά-
στασης τῶν σωμάτων καθὼς καὶ τὸ ἀ-
γαθὸ ὄνομα τοῦ ἐκλιπόντος. Συνιστοῦν 
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τὴν ἐγκαρτέρηση στὴν θλίψη καὶ τὴν 
ἐλπίδα στὸν Ἀναστάντα Χριστό. 
Ο Μ. Βασίλειος γράφει στή χήρα του 
Ἀρινθαίου καί τῆς συνιστᾶ νὰ ἔχει μέ-
τρο στὸν πόνο της ὥστε νὰ μὴν συντρι-
βεῖ ἀπὸ τὴν λύπη της (Migne 32, 
1001). Ἀκόμα λέει ὅτι δὲν ἐπιτρέπον-
ται τὰ μεγάλα πένθη, τὰ οὐρλιαχτὰ καὶ 
τὰ ξεφωνήματα, ἀλλὰ μόνο τὰ μικρὰ 
δάκρυα. Ὁ Θεοδώρητος λέει ὅτι ἡ θλί-
ψη μας γιὰ τὸν θανόντα πρέπει νὰ 
μοιάζει μὲ τὴν θλίψη μας γιὰ κάποιον 
πού ἀποχωριζόμαστε πρόσκαιρα καὶ 
νὰ μετριάζεται μὲ τὴν ἐλπίδα (Migne 
83, 1189).   
Ἂς δοῦμε ὅμως κάπως ἐκτενέστερα τὰ 
λόγια του Ἁγίου Χρυσοστόμου σὲ ἐ-



 

~ 27 ~ 

 

λεύθερη ἀπόδοση.  «Τοῦτο καὶ ὁ Χρι-
στὸς ἔδειξε στὸν τάφο τοῦ Λαζάρου 
δακρύζοντας χωρὶς φωνές. Τοῦτο καὶ 
σὺ κάνε, κλάψε ἥσυχα, σιγανὰ καὶ μὲ 
εὐπρέπεια καὶ μὲ φόβο Θεοῦ. Ἂν ἔτσι 
δακρύσεις θὰ φανεῖ ὅτι δὲν ἀμφιβάλ-
λεις γιὰ τὴν ἀνάσταση, ἀλλὰ κλαίεις 
γιὰ τὸ χωρισμό. Ἐπειδὴ καὶ γι’ αὐτοὺς 
πού φεύγουν ἀπὸ κοντά μας σὲ ἄλλη 
χώρα κλαίουμε. Ἔτσι καὶ σὺ νὰ κλαίεις 
γιὰ τὸν κεκοιμημένο σου, ὅπως προ-
πέμπεις κάποιον πού ἀποδημεῖ. Διότι 
ἡ τιμὴ σ’ αὐτὸν πού πέθανε δὲν εἶναι 
τὰ πολλὰ κλάματα καὶ οἱ κραυγές, ἀλ-
λὰ ὕμνοι, ψαλμωδίες καὶ χριστιανικὸς 
βίος.» 
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Θέλεις νὰ τιμήσεις αὐτὸν πού ἔφυγε; 
Μὲ ἄλλον τρόπον τίμησε τὸν· κάνε ἐ-
λεημοσύνες, εὐεργεσίες, λειτουργίες. 
Τί τὸ ὄφελος ἀπὸ τὰ πολλὰ κλάματα; 
Ἄν χύσουμε δάκρυα σάν τό ρεῦμα τοῦ 
ποταμοῦ δέ διορθώνουμε τήν κατά-
σταση. 
Θά πρέπει νά δεχθοῦμε αὐτό πού συ-
νέβηκε (τό θάνατο), διότι κι’ ἄν δυσα-
νασχετοῦμε δέν μποροῦμε νά διορθώ-
σουμε αὐτό πού ἔχει γίνει, καί τούς ἑ-
αυτούς μας  θά καταστρέψουμε 
Δὲν πρέπει νὰ ξεχνοῦμε ὅτι γεννηθή-
καμε θνητοὶ καὶ ὁ θάνατος ἔρχεται φυ-
σιολογικά, ἑπομένως θὰ πρέπει νὰ  
ἀντιμετωπίζουμε τὸ θάνατο μὲ τὴν ἐλ-
πίδα τῆς ἀνάστασής μας. Δές τό θάνα-



 

~ 29 ~ 

 

το σάν  τόν ἀποχωρισμό τῆς κόρης σου 
πού τήν πάντρεψες μέ κάποιο ἀπό τό 
ἐξωτερικό καί φεύγει· κλαίεις γι’ αὐτό, 
ἀλλά καί παρηγορεῖσαι γιατί ἐκεῖ θά  
εὐτυχήσει. 

8.ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΚΑΙ ΚΈΡΔΟΣ 

 Ἐκεῖνο πού θά πρέπει νά προσέξουμε 
ὅλοι εἶναι νά  φροντίζουμε νά ζοῦμε ὅ-
σο μποροῦμε κοντά στό Θεό καί 
σύμφωνα μέ τό θέλημά Του, γιατί 
μόνο μέ τή κατά Θεό ζωή ἔχουμε τήν 
ἐλπίδα τῆς ἀνάστασής μας καί τή χαρά 
τῆς αἰώνιας ζωῆς. Ἄν ζοῦμε μέσα στήν 
ἁμαρτία καί μέ τό θέλημα τοῦ κόσμου 
τούτου μέχρι τήν ὥρα τοῦ θανάτου 
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μας σίγουρα δέν ἔχουμε ἐλπίδα σωτη-
ρίας. Θά ἀναστηθοῦμε, ἄλλά μέ αἰώ-
νιο σύντροφο τή δυστυχία χωρίς νά 
μποροῦμε νά βλέπουμε τό φῶς τοῦ 
Θεοῦ, ἀλλά τό σκότος τῆς κόλασης 
μας. Αὐτό  θέλει ὁ ἱερός Χρυσόστομος 
νά πεῖ  πιό κάτω. 

«Ἂν εἶναι δίκαιος, νὰ χαίρεσθαι, γιατί 
βρίσκεται πλέον σὲ ἀσφάλεια καὶ ἔχει 
ἀπαλλαχθεῖ ἀπὸ τὴν ἀβεβαιότητα τῶν 
μελλόντων. Ἂν εἶναι δίκαιος ἔφυγε μὲ 
τοὺς Ἀγγέλους κι’ ἂς μὴν εἶναι κανένας 
νὰ συνοδεύει τὸ λείψανο, (Δὲς παρα-
βολὴ τοῦ πλουσίου καὶ φτωχοῦ Λαζά-
ρου). Ἂν ὅμως εἶναι ἁμαρτωλὸς καὶ δι-
εφθαρμένος, κι’ ἂν τὸν συνοδεύει ὁλό-
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κληρη πόλη τίποτα δὲ θὰ ὠφελη-
θεῖ».Προχωρεῖ ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, 
ἀκόμα καὶ  σὲ διαφώτιση τὴν ὁποία θὰ 
πρέπει νὰ προσέξουμε. «Ἂν εἶναι ἁ-
μαρτωλὸς αὐτὸς πού πέθανε καὶ πολὺ 
ἐχθρικὸς μὲ τὸ Θεό, πρέπει νὰ κλά-
ψεις, (μᾶλλον οὔτε νὰ κλάψεις μόνο, 
γιατί δὲν τὸν ὠφελεῖς καθόλου), ἀλλὰ 
νὰ κάνεις ἐκεῖνα πού θὰ τοῦ δώσουν 
κάποια παρηγοριά,ὅπως ἐλεημοσύνες 
καὶ προσφορές.  

9.ΛΟΓΙΑ  ΠΑΡΗΓΟΡΙΑΣ 

Γιὰ νὰ παρηγορήσει τοὺς πενθοῦντες, 
ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος χρησιμοποιεῖ καὶ 
παραδείγματα ὅπως τὰ πιὸ κάτω: 
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Ὅταν ἔχεις ἕνα σπίτι τὸ ὁποῖο ἀπὸ τὴν 
πολυκαιρία ἔχει παλαιώσει καὶ χρειά-
ζεται νὰ χαλασθεῖ γιὰ νὰ κτισθεῖ και-
νούργιο, βγάζεις ἔξω αὐτοὺς πού κα-
τοικοῦν μέσα, καὶ μετὰ τὸ χαλᾶς· καὶ 
οἱ ἔνοικοι δὲν λυπούνται ἐπειδὴ θὰ 
χαλασθεῖ τὸ σπίτι, γιατί φαντάζονται 
τὸ καινούργιο πού θὰ κτισθεῖ. 
Ἔτσι καὶ ὁ Θεός, πρῶτα ἀδειάζει τὸ 
σῶμα ἀπὸ τὸν ἔνοικό του, τὴν ψυχή, 
καὶ μετὰ διαλύει, χαλᾶ τὸ σῶμα,  γιὰ 
νὰ τὸ ἀνακαινήσει τὴν ἡμέρα τῆς κοι-
νῆς ἀνάστασης.  Ὅταν ἐμεῖς φανταζό-
μαστε τὸ νέο, ἄφθαρτο, ἀθάνατο σῶ-
μα πού θὰ ἔχουμε μετὰ τὴν ἀνάστασή 
μας, τότε παρηγορούμαστε καὶ λιγο-
στεύει ὁ πόνος μας.Γιατί δίνουμε στή 
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γῆ σῶμα φθαρτό καί ἐφήμερο καί ὁ 
Θεός μᾶς δίνει σῶμα ἄφθαρτο καί ἀ-
θάνατο. Μήν μένεις καί  νά βλέπεις ἐ-
κεῖνο τό σῶμα τό ἄφωνο, τό ἀκίνητο 
μέ τά κλειστά μάτια, ἀλλά νά ἀποβλέ-
πεις σ’ ἐκεῖνο πού θά ἀναστηθεῖ καί 
θά ἀπολαμβάνει μιά δόξα φοβερή πού 
δέν μπορεῖ νά εἰπωθεῖ, καί ἀπό αὐτά 
πού βλέπεις ἐδῶ νά μεταφερθεῖς νοε-
ρά μέ τούς λογισμούς σου στή μελλον-
τική ἐλπίδα καί ζωή καί θά ἔχεις πολ-
λήν παρηγοριά. 
Μὲ τοὺς ὀδυρμοὺς καὶ τοὺς θρήνους 
μιμεῖσαι τοὺς ἄπιστους, οἱ ὁποῖοι δὲν 
ἔχουν ἐλπίδα. Ὅποιος δὲν ἔχει πίστη 
καὶ ἐλπίδα στὴν μετὰ θάνατον κρίση, 
αὐτὸς δὲν ἔχει καμία μεταθανάτιο ἐλ-
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πίδα. Ἡ ἐλπίδα τῆς ἀναστάσεως παρη-
γορεῖ τὸν πενθοῦντα καὶ δίνει θάρρος 
καὶ πεποίθηση ὅτι θὰ ξανασυναντή-
σουμε τοὺς ἀγαπημένους μας νε-
κρούς. . .  
Παραθέτουμε κατωτέρω ἀποσπάσμα-
τα  καί ἀπὸ λόγους παρηγοριᾶς . Βασι-
λείου τοῦ Μεγάλου πρὸς Νεκτάριον 
γιὰ τὸν θάνατο τοῦ γιοῦ του (Migne 
32, 237241): «. .. ἂν θελήσουμε νὰ 
θρηνήσουμε κατὰ τὸ μέγεθος τοῦ δυ-
στυχήματος δὲν θὰ μᾶς φθάσει ὁ χρό-
νος τοῦ βίου καὶ ἂν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι 
στενάξουν μαζί μας, πάλι ὁ ὀδυρμός 
τους δὲν θὰ εἶναι ἀρκετὸς γιὰ τὸ μεγά-
λο πάθημά μας. Ἂς θελήσουμε νὰ ἀνα-
λογισθοῦμε τὸ δῶρο τοῦ Θεοῦ, τὸν 
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σώφρονα λογισμό. . . , ὁ ὁποῖος ἐπι-
τάσσει νὰ μὴν λυπούμαστε γιὰ τοὺς 
θανόντες. . . πρέπει μὲ ὑπομονὴ νὰ ἀ-
ποδεχόμαστε τὶς βουλὲς τοῦ Θεοῦ ἔ-
στω καὶ ἂν εἶναι σκληρές. . . Ὄχι δὲν 
στερήθηκες τὸ γιό σου ἀλλὰ τὸν ἀπέ-
δωσες στὸν δημιουργό του, τὸν ὑπο-
δέχθηκε ὁ οὐρανός. Ἂς ἀναμείνουμε 
λίγο καὶ θὰ εἴμαστε μαζί του, καθόσον 
ὅλοι πορευόμαστε πρὸς τὸ τέρμα τῆς 
ὁδοῦ ποὺ ὅλοι θὰ βαδίσουμε καὶ ὅ-
λους μας ἀναμένει τὸ ἴδιο κατάλυμα. 
Ἂς εὐχόμαστε νὰ μοιάσουμε μὲ ἐκεῖ-
νον στὴν ἀρετή, ὥστε μὲ τὸ ἄδολο ἦ-
θος νὰ τύχουμε τῆς ἀναπαύσεώς του. . 
. ». 
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Ὁ ἴδιος  ἀπευθύνεται  πρὸς τὴν σύζυγο 
τοῦ Νεκταρίου γιὰ τὸ θάνατο τοῦ γιοῦ 
τῆς (Migne 32, 241-244): «. . . Γνωρίζω 
καλὰ ποιὰ εἶναι τὰ μητρικὰ σπλάγχνα 
καὶ κατανοῶ τὸ πόσο πονᾶς. . . ἀλλὰ ὅ-
πως μάθαμε ἀπὸ τὸ ἱερὸ εὐαγγέλιο τὰ 
ἀνθρώπινα δὲν βαδίζουν χωρὶς πρό-
νοια καὶ γνώση τοῦ Θεοῦ. . . ἂς μὴν ἐ-
λέγχουμε τὴν δίκαια κρίση Του. . . τώ-
ρα ὁ Θεὸς δοκιμάζει τὴν ἀγάπη σου 
πρὸς Αὐτὸν καὶ τώρα σου δίνεται ἡ εὐ-
καιρία μὲ τὴν ὑπομονὴ νὰ λάβεις τὸ 
μερίδιο τῶν μαρτύρων. . . Ὅταν ἔγινες 
μητέρα γνώριζες ὅτι εἶσαι θνητὴ καὶ 
γέννησες θνητό. . . Δὲς τὸν κόσμο ὅλο 
ποὺ εἶναι θνητὸς καὶ ἂς παρηγορηθεῖς 
ἀπὸ αὐτό. . . μὴν ἀμελήσεις τὸ σύζυγό 
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σου, ἂς γίνει ὁ ἕνας παραμυθία τοῦ 
ἄλλου, μὴ καταπέσεις ἀπὸ τὸ βάρος 
τῆς δυστυχίας καὶ μεγαλώσεις τὴν 
συμφορά. . . ».  
Ἄγ. Γρηγόριος πρὸς τοὺς γονεῖς του γιὰ 
τὸν θάνατο τοῦ ἀδελφοῦ του Καισά-
ριου (Migne 35, 755 κ. ε. ): «. . . δε-
χθεῖτε λοιπὸν παρηγοριὰ οἱ Πρεσβύτε-
ροι, ἀπὸ ἐμένα τὸ τέκνο σας, οἱ γονεῖς. 
. . πόσο χρόνο θὰ ζήσουμε ἀκόμη νὰ 
τὸν πενθοῦμε;. . . ἡ ζωὴ εἶναι πρόσκαι-
ρη. . . γεννιόμαστε χωρὶς νὰ προϋπάρ-
χουμε. Καὶ ἔπειτα πεθαίνουμε. . . εἴμα-
στε σὰν ὄνειρο στιγμιαῖο, σὰν σκιὰ πε-
ραστική, ἀτμός, ἄνθος τὸ ὁποῖο μόλις 
φυτρώσει μαραίνεται (Ψάλμ. ρβ, 15). 
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Ἄγ. Γρηγόριος Νύσσης πρὸς τὸν αὐτο-
κράτορα Θεοδόσιο γιὰ τὸν θάνατο τῆς 
8χρονης κόρης του Πουλχερίας (Migne 
46, 889): «. . . ἂν ἔφυγε τὸ παιδὶ ἀπὸ ἐ-
σένα πῆγε στὸ Δεσπότη τῶν πάντων. 
Ἔκλεισε γιὰ σένα τὰ μάτια, ἀλλὰ τὰ ἄ-
νοιξε στὴν λάμψη τοῦ αἰωνίου φωτός, 
ἔφυγε ἀπὸ τὴν τράπεζά σου, ἀλλὰ 
συμμετέχει σὲ ἀγγελικὴ βασιλεία καὶ 
πῆγε στὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Λυ-
πᾶσαι ποὺ δὲν βλέπεις τὸ φυσικὸ κάλ-
λος της, γιατί δὲν μπορεῖς νὰ δεῖς τὸ 
ψυχικό της κάλλος. . . πρέπει νὰ χαίρε-
σαι ποὺ δὲν ἔζησε δυσάρεστα πράγμα-
τα καὶ δὲν δοκίμασε λύπες..».  
Μεγάλη παρηγοριά δίνουν στόν πονε-
μένο ἄνθρωπο τά λόγια αὐτά τῶν Πα-
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τέρων.Νά τά προσέξουμε καί ἐμεῖς γιά 
νά τονώνεται τό κουράγιο καί ἡ ὑπο-
μονή μας καί νά ἀνακουφιζόμαστε μέ 
τήν  ἐλπίδα τῆς ἀθανασίας καί τῆς ἀ-
ναστάσεως τῶν κεκοιμημένων μας. 

10.ΕΝΑ ΔΥΣΚΟΛΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 

 Ἕνα δύσκολο ἐρώτημα προβάλλεται 
ἀπό πολλούς καί κανένας δέν μπορεῖ 
νά τό ἀπαντήσει, γιατί ἀφορά τίς ἀπο-
φάσεις τοῦ Θεοῦ, τίς ὁποῖες κανένας 
δέ γνωρίζει. Τό ἐρώτημα εἶναι: γιατί 
νά πεθαίνουν οἱ ἄνθρωποι ἄλλοι σέ 
μικρή ἡλικία, ἄλλοι στή μέση καί ἄλλοι 
στά βαθειά γηρατειά; 
Ἐπειδή ὅλα εἶναι κάτω ἀπό τή θεία 
Πρόνοια κανένας δέν γνωρίζει τίς ἀπο-



 

~ 40 ~ 

 

φάσει τοῦ Θεοῦ, γι’ αὐτό καί ὁ Ἀπό-
στολος Παῦλος μέ μεγάλο θαυμασμό 

λέγει: «Πόσο ἀνεξερεύνητες εἶναι οἱ 
κρίσεις του, καί πόσο ἀνεξιχνίαστοι 
εἶναι οἱ τρόποι τῶν ἐνεργειῶν του! 
Ποιός πράγματι γνώρισε τό νοῦ τοῦ 
Κυρίου;Ἤ ποιός βουλεύτηκε μαζί 
Του». (Ρωμαίους 11. 33-34)  (Μετάφραση 

Ν. Σωτηρόπουλου) 

Τό θέμα αὐτό σχολιάζει καί ὁ ἱερός 

Χρυσόστομος λέγοντας· «Γιατί εἶναι ἀ-
κατάληπτη αἰτία στούς ἀνθρώπους οἱ 
μέν νά φεύγουν γρήγορα ἀπό τή ζωή, 
καί οἱ δέ νά ἀφήνονται νά ὑποφέρουν 

περισσότερο τόν ἐπώδυνο αὐτό βίο». 
Γι’ αὐτό ὅτι μᾶς συμβαίνει στή ζωή αὐ-
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τή νά τό δεχόμαστε μέ ὑπομονή καί 
ψυχραιμία καί μέ τή πίστη ὅτι ὅλα εἶ-
ναι στό χέρι τοῦ Θεοῦ. 
Τόν πρόωρο θάνατο σχολιάζει καί ὁ 
σοφός Σολομών καί μπορεῖ κάποιος νά 
βγάλει συμπεράσματα ὠφέλιμα καί 
κατατοπιστικά ὡς πρός αὐτά τά περί-
εργα πού μᾶς συμβαίνουν. Αὐτά θά τά 

δοῦμε στό βιβλίο, «Σοφία Σολομῶντος 
ὡς ἑξῆς 
 «Ὁ δίκαιος ὅμως, ἐάν ἀκόμη συμβῆ 
νά ἀποθάνη πρόωρα, θά εἰσέλθη εἰς 
τήν αἰώνιαν ἀνάπαυσιν. Τιμημένο καί 
ἔνδοξο γῆρας δέν εἶναι τό πολυχρό-
νιον, οὐτε προσμετρᾶται ἡ ἀξία τοῦ 
ἀνθρώπου σύμφωνα μέ τόν ἀριθμόν 
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τῶν ἐτῶν του. Λευκά καί τιμημένα ἄ-
σπρα μαλιά διά τόν ἄνθρωπον εἲναι ὄ-
χι τά πολλά ἔτη, ἀλλά ἡ σύνεσις. Καί 
δέν εἶναι καθ’ ἑαυτήν σεβαστή ἡ γε-
ροντική ἡλικία,  ἀλλά ἐκείνη πού ἔχει 
«ὡς χαρακτηριστικόν της γνώρισμα 
τόν ἅγιον καί ἀκιλήδωτο βίον. Ὁ δίκαι-
ος, ἐπειδή ἔγινεν εὐάρεστος στόν Θε-
όν, ἠγαπήθη ἀπό αὐτόν καί ἐνῶ ἐζοῦ-
σε μεταξύ τῶν ἁμαρτωλῶν, χωρίς νά 
παρασυρθῆ εἰς τήν ἁμαρτίαν, μετετέ-
θη εἰς τήν ἄλλην ζωήν. Ἠρπάγη ἀπό 
τόν Θεόν , διά νά μήν τοῦ ἀλλάξει ἡ 
κακία τήν σύνεσιν καί διά νά μήν ἐξα-
πατήση καί ἀποπλανήση τήν ψυχήν 
του ἡ δολιότης τῆς ἁμαρτίας. Διότη ἡ 
ἔλξις καί ἡ μαγεία τῆς φαυλότητας ἐπι-
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σκοτίζει τήν ὀρθοφροσύνην καί τόν 
καλόν βίον. Ρεμβασμοί δέ τοῦ νοῦ εἰς 
ἁμαρτωλάς περιοχάς βλάπτουν καί δι-
αστρέφουν τήν ἀθώαν καί ἄκακον 
καρδίαν. ὁ δίκαιος τελειοποιηθεῖς εἰς 
μικρόν χρονονικόν διάστημα, εἲναι ὡ-
σάν νά συνεπλήρωσε πολλά χρόνια ἐ-
ναρέτου ζωῆς. Ἔτσι δέ ἡ ψυχή του ἔγι-
νεν εὐάρεστος στόν Κύριον. Διά τοῦτο 
ἔσπευσε καί ἔφυγε σύντομα ἀνάμεσα 
ἀπό τάς πονηρίας τῶν ἀνθρώπων. Οἱ 
ἀσεβεῖς ὅμως ἄνθρωποι, ὅταν εἲδαν 
τήν πρόωρον ἐκδημίαν του, δέν κατε-
νόησαν τήν αἰτίαν της, δέν ἔβαλαν στό 
μυαλόν των τό σκοπό, διά τόν ὁποῖον 
ἠρπάγη ὁ δίκαιος» (Σοφ. Σολομ. 4. 7-
11) Μετάφραση Κολλιτσάρα. 
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11.ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 

.Ὁ ἱερός Χρυσόστομος Συμβουλεύει 
αὐτούς πού  πενθοῦν γιά  τούς δικούς 
τους πού ἔχουν ἀποθάνει μέ τά ἑξεῖς 
λόγια: «Ἐπειδή μέλλουμε νά ἀπολαύ-
σουμε τά ἀγαθά τῆς αἰώνιας ζωῆς θά 
πρέπει νά προσπαθήσουμε νά κατατά-
ξουμε τόν ἑαυτό μας σ’ αὐτή τήν τάξη, 
καί νά μήν κλαίουμε αὐτούς πού  ἔφυ-
γαν, ἀλλά νά κλαίουμε αὐτούς πού 
διάγουν κακῶς τό βίο τους».(PG t.59 s-
el.360) ἀπευθυνόμενος σέ γυναῖκα λέ-
γει· «  Ἄν δέ κλαίεις γιατί ἔχασες τόν 
προστάτη καί γιά τοῦτο θρηνεῖς τόν 
ἄνδρα, σέ συμβουλεύω νά καταφύγεις 
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στό Θεό, πού εἶναι προστάτης ὅλων 
μας, πού εἶναι εὐεργέτης καί σωτήρας, 
καί συνεχῶς μᾶς προστατεύει καί μᾶς 
βοηθᾶ καί ἡ προστασία Του εἶναι γύ-
ρω μας σάν τεῖχος ἀκατανίκητο.  Ἄν 
λάβεις ὑπόψιν σου αὐτά μέ τό χρόνο 
θά παρηγορηθείς καί θά κερδήσεις, ἄν 
ὄμως σέ καταβάλει τό πένθος, μέ τό 
καιρό θά περάσει τό πένθος καί σύ δέ 
θά κερδήσεις τίποτα.Νά γίνεις ὐπό-
δειγμα ἀνδρείας καί στίς ἄλλες γυναί-
κες, καί τό πένθος σου νά εἶναι μέτριο, 
νά μήν τό βγάλεις τελείως ἀπό τήν 
καρδιά σου ἀλλ’ οὕτε καί νά σε κατα-
βάλει ἡ λύπη. Καί ἔτσι μέ τήν ὑπομονή 
νά αποβλέπεις στό μισθό πού δίνει ὀ 
Κύριος καί θά δώσει τήν ἠμέρα τῆς ἀν-
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ταποδόσεως ἀνάλογα μέ τό βίο τοὐ 
κάθε ἀθρώπου πού ἔζησε ἐδῶ. 
Τέλος ἄς δοξολογήσουμε τόν  Τριαδικό 
μας Θεό καί νά τόν παρακαλέσουμε νά 
δώσει παρηγοριά καί στήριγμα σέ κά-
θε ἄνθρωπο πού συγκλονίζεται μέ τό 
θάνατο ἀγαπημένου του προσώπου. 
Ἀμήν. 
 
 
 
 
 


