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Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Μητρ. Ναυπάκτου Ἱεροθέου Βλάχου

«Ἡ ζωὴ μετὰ τὸν θάνατο».

Ὅταν κάνουμε λόγο γιὰ ἀνάσταση τῶν νεκρῶν, ἐννοοῦμε τὴν ἀνάσταση τῶν
σωμάτων, ὅτι, δηλαδή, οἱ ψυχὲς θὰ εἰσέλθουν πάλι στὰ νεκρὰ σώματα καὶ
θὰ ζωοποιηθοῦν, καὶ ἔτσι θὰ συγκροτηθεῖ πάλι ὁλόκληρος ὁ ἄνθρωπος. Αὐτὸ
εἶναι πολὺ φυσικὸ καὶ δικαιολογημένο, γιατί οἱ ψυχὲς δὲν πεθαίνουν ποτὲ ὀντο-
λογικά, ἀφοῦ ἡ ἀθανασία τῆς ψυχῆς εἶναι ἕνα δῶρο ποὺ τὸ ἔδωσε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ
ὁ Θεός. Τὰ σώματα πεθαίνουν, γι’ αὐτὸ μὲ τὸν ὅρο ἀνάσταση νεκρῶν πάντοτε
ἐννοοῦμε τὴν ἀνάσταση τῶν σωμάτων.
Στὸ σημεῖο αὐτὸ φαίνεται καὶ ἡ διαφορετικὴ ἀντιμετώπιση γιὰ τὴν ἀνάσταση

τῶν σωμάτων, ποὺ κάνει ἡ φιλοσοφία καὶ ἡ ὀρθόδοξη θεολογία. Ἡ κλασσικὴ φι-
λοσοφία δὲν μπορεῖ ποτὲ νὰ δεχθεῖ τὴν ἄποψη ὅτι τὰ σώματα θὰ ἀναστηθοῦν,
ἀκριβῶς γιατί πιστεύει σὲ κατὰ φύσιν ἀθάνατη ψυχὴ καὶ σὲ κατὰ φύσιν θνητὸ
σῶμα. Κατὰ τὴν ἀρχαία φιλοσοφικὴ σκέψη ἡ ἀθάνατη κατὰ φύσιν ψυχή, ποὺ βρι-
σκόταν προηγουμένως στὸν κόσμο τῶν ἰδεῶν, περικλείστηκε στὸ σῶμα σὰν σὲ
φυλακὴ καί, ἑπομένως, σωτηρία καὶ λύτρωση τῆς ψυχῆς εἶναι ἡ ἀποδέσμευσή της
ἀπὸ τὸ σῶμα. Μὲ αὐτὴν τὴν ἔννοια τὸ σῶμα εἶναι κακὸ καὶ ὁ ἐγκλεισμὸς τῆς
ψυχῆς σὲ αὐτὸ συνιστᾶ καὶ ἐκφράζει τὴν πτώση της.
Ἔτσι ἐξηγεῖται τὸ ὅτι οἱ Ἀθηναῖοι ἀντέδρασαν ὅταν ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μίλησε

γιὰ ἀνάσταση νεκρῶν πάνω στὸν Ἄρειο Πάγο. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἔκανε λόγο
γιὰ τὸν Χριστὸ ποὺ θὰ ἔλθει νὰ κρίνει τὴν οἰκουμένη. Μεταξὺ τῶν ἄλλων εἶπε:
«ἔστησεν ἡμέραν ἐν ᾗ μέλλει κρίνειν τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ, ἐν ἀνδρὶ ᾧ
ὥρισε, πίστιν παρασχὼν πᾶσιν ἀναστήσας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. ἀκούσαντες δὲ ἀνά-
στασιν νεκρῶν οἱ μὲν ἐχλεύαζον, οἱ δὲ εἶπον· ἀκουσόμεθά σου πάλιν περὶ τούτου»
(Πράξ. ιζ´, 31-32). Ἡ ἀντίδραση αὐτὴ δὲν ἦταν ἄσχετη ἀπὸ τὴν ἀκατανόητη γι᾽
αὐτοὺς ἀντίληψη περὶ ἀναστάσεως νεκρῶν σωμάτων.
Ὅμως, σὲ ὅλη τὴν βιβλικοπατερικὴ παράδοση φαίνεται καθαρὰ ὅτι θὰ γίνει,

ὁπωσδήποτε, ἡ ἀνάσταση τῶν σωμάτων γιὰ νὰ συγκροτηθεῖ ὁλόκληρος ὁ ἄνθρω-
πος, ὁ ὁποῖος, βέβαια, καὶ μὲ τὸν ἀποχωρισμὸ τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὸ σῶμα δὲν ἔχασε
τὴν ὑπόστασή του.
Ὁ Προφήτης Ἠσαΐας ὁμολογεῖ: «ἀναστήσονται οἱ νεκροὶ καὶ ἐγερθήσονται οἱ ἐν

τοῖς μνημείοις, καὶ εὐφρανθήσονται οἱ ἐν τῇ γῇ» (Ἠσ. κϛ´ 19). Στὸ βιβλίο τοῦ
Προφήτου Ἰεζεκιὴλ παρουσιάζεται ἕνα καταπληκτικὸ γεγονὸς ἀναστάσεως σω-
μάτων, ὁπού φαίνεται ὅτι μὲ τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ τὰ ξηρὰ ὀστᾶ ἀπέκτησαν νεῦρα,
σάρκες καὶ δέρμα, καὶ στὴν συνέχεια δόθηκε καὶ τὸ πνεῦμα, δηλαδή, ἡ ψυχὴ (Ἰεζ.
λζ´, 1-14). Τὸ ὑπέροχο αὐτὸ θαυματουργικὸ γεγονὸς δείχνει πῶς θὰ γίνει ἡ ἀνά-
σταση τῶν νεκρῶν κατὰ τὴν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ, γι᾽ αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία
διαβάζει αὐτὴν τὴν περικοπὴ κατὰ τὴν ἀκολουθία τοῦ ἐπιταφίου, καὶ μάλιστα
ὅταν ἐπιστρέφουμε στὸν Ναὸ μετὰ τὴν περιφορά. Ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι
προοίμιο τῆς δικῆς μας ἀναστάσεως, ἀφοῦ ὁ Χριστὸς μὲ τὸν θάνατο καὶ τὴν Ἀνά-



στασή Του νίκησε τὸ κράτος τοῦ θανάτου καὶ ἔδωσε σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους
ὡς δῶρο τὴν μελλοντικὴ ἀνάσταση.
Οἱ Ἰουδαῖοι εἶχαν ἀκλόνητη πεποίθηση ὅτι θὰ γίνει στὸ μέλλον ἡ ἀνάσταση τῶν

νεκρῶν. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι κατὰ τὴν συνάντηση τοῦ Χριστοῦ μὲ τὴν Μάρθα,
τὴν ἀδελφὴ τοῦ Λαζάρου, μετὰ τὸν θάνατο τοῦ τελευταίου, ὁ Χριστὸς τὴν διαβε-
βαίωσε ὅτι θὰ ἀναστηθεῖ ὁ ἀδελφός της. Ἡ Μάρθα τότε ἀπήντησε: «οἶδα ὅτι ἀνα-
στήσεται ἐν τῇ ἀναστάσει ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ» (Ἰω. ια´22-23). Οἱ τρεῖς
ἀναστάσεις ποὺ ἔκανε ὁ Χριστός, δηλαδὴ τῆς θυγατρὸς τοῦ Ἰαείρου, τοῦ υἱοῦ τῆς
χήρας τῆς Ναϊν καὶ τοῦ Λαζάρου, καθὼς ἐπίσης καὶ ἡ δική Του ἀνάσταση, ποὺ
ἔγινε μὲ τὴν Θεότητά Του, εἶναι βεβαιώσεις καὶ προοίμια τῆς ἀναστάσεως ὅλων
τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὴν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ. Στὴν διδασκαλία τοῦ
Χριστοῦ βρίσκουμε πολλὰ χωρία ποὺ ἀναφέρονται στὴν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν.
Σὲ μία ὁμιλία Του ὁ Χριστὸς εἶπε: «ἔρχεται ὥρα ἐν ᾗ πάντες οἱ ἐν τοῖς μνημείοις
ἀκούσονται τῆς φωνῆς αὐτοῦ» (Ἰω. ε´ 28). Ἄλλοτε εἶπε: «ἐγώ εἰμι ἡ  ἀνάστασις
καὶ ἡ ζωὴ» (Ἰω. ια´ 25).
Τὴν διδασκαλία αὐτὴ παραλαμβάνουν οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι, καὶ εἶναι διάχυτη

μέσα στὶς ἐπιστολές τους. Ἰδιαιτέρως ὁ Ἀπόστολος Παῦλος πολλὲς φορὲς κάνει
λόγο γιὰ τὴν ἀνάσταση τῶν σωμάτων στὶς ἐπιστολές του, ποὺ ἀπηύθυνε στὶς
Ἐκκλησίες ποὺ δημιουργοῦσε, καὶ οἱ ὁποῖες, λόγῳ τοῦ ὅτι βρίσκονταν σὲ εἰδωλο-
λατρικὰ περιβάλλοντα, ὁποὺ ἦταν διάχυτη ἡ ἀντίληψη ὅτι τὸ σῶμα εἶναι κακό,
εἶχαν ἐπηρεαστεῖ. Θὰ ἀναφέρουμε μερικὰ χαρακτηριστικὰ χωρία. Στοὺς Ρωμαίους
ἀναφέρεται στὴν ἀπολύτρωση τοῦ σώματος, ὅπου σαφῶς θίγει τὸ θέμα τῆς ἀνα-
στάσεως τοῦ σώματος: «καὶ ἡμεῖς αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς στενάζομεν υἱοθεσίαν ἀπεκ-
δεχόμενοι, τὴν ἀπολύτρωσιν τοῦ σώματος ἡμῶν» (Ρωμ. η´ 23). Στοὺς
Θεσσαλονικεῖς λέγει ὅτι ἡ ἀνάσταση θὰ γίνει μὲ τὴν δύναμη τοῦ Χριστοῦ, κατὰ
τὴν Δευτέρα Παρουσία Του. «Αὐτὸς ὁ Κύριος ἐν κελεύσματι, ἐν φωνῇ ἀρχαγγέλου
καὶ ἐν σάλπιγγι Θεοῦ καταβήσεται ἀπ᾽ οὐρανοῦ, καὶ οἱ νεκροὶ ἐν Χριστῷ ἀναστή-
σονται πρῶτον» (Α´ Θεσ. δ´ 16). 
Ἀπὸ ὅλη τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση γνωρίζουμε ὅτι τὰ σώματα θὰ εἶναι πνευμα-

τικά. Ὁ Χριστὸς δηλώνει ὅτι οἱ ἄνθρωποι στὴν μέλλουσα ζωὴ δὲν θὰ ἔχουν τὰ
στοιχεῖα τῆς σαρκικότητος. Μετὰ τὴν ἀνάσταση θὰ καταργηθοῦν ὅλες οἱ κατα-
στάσεις τῆς φθαρτότητος καὶ οἱ ἄνθρωποι θὰ διάγουν ὡς ἄγγελοι. Ὅπως τὸ σῶμα
τοῦ Χριστοῦ λάμπει ἀπὸ τὴν Θεότητα, ἔτσι θὰ λάμπουν καὶ τὰ σώματα τῶν δι-
καίων στὸν οὐρανὸ ἀπὸ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ.


