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ΠΕΡΙ ΜΕΛΛΟΥΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ
ΠΕΡΙ ΜΕΛΛΟΥΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ

Ούτος ο Ιησούς Χριστός ο αναβάς έρχεται πάλιν εξ Ουρανού ουκ από γής και είπον, ουκ από γης 
επειδή πολλοί λέγουσιν Αντίχριστος νύν από γης έρχεσθαι (Α΄. Ιωάννης Β΄. 16). Ήδη γάρ, καθώς 
εθεώρησας ήρξατο πολλοί λέγειν «ότι εγώ ειμί ο Χριστός» (Ματθ. ΚΔ΄.5) και μέλλει έρχεσθαι το 
βδέλυγμα της ερημώσεως (Ματθ. ΚΔ΄.15). Ψευδή προσηγορίαν εαυτώ προστεθείς. Σύ δε μοι τον 
αληθή Χριστόν Υιόν του Θεού τον Μονογενή, μηκέτι λοιπόν από γης ερχόμενον αλλ’ εξ Ουρανών 
προσδόκα. Υπέρ άπασαν αστραπήν και λαμπηδόνα φωτός τοις πάσι φαινόμενον, υπ’ Αγγέλων 
δορυφορούμενον ίνα κρίνη ζώντας και νεκρούς και βασιλεύη. Βασιλείαν ουράνιον, αιώνιον και 
ατελείωτον. Ασφαλίζου γάρ μοι και εν τούτω. Επειδή πολλοί εισίν οι λέγοντες, τέλος είναι της 
Χριστού Βασιλείας.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ
Ανταπόδοσις τοις δικαίοις. α) δόξα αυτών εν ουρανοίς.
Η αλήθεια περί ανταποδόσεως (ούπω πλήρους) τοις δικαίοις εν ουρανοίς, ευθύς μετά το τέλος 

της μερικής κρίσεως και προ της τελευταίας και Καθολικής Κρίσεως εστίν αναμφήριστως κατά την 
Αγίαν Γραφήν.

1- την σαφή επαγγελίαν του Κυρίου ως προς ταύτην την αλήθειαν – ο Χριστός Σωτήρ, ού το 
έργον ήν το ανοίξαι τοις ανθρώποις διά του ιδίου Σταυρού την εις την ουράνιον Βασιλείαν είσοδον, 
είπε προς παραμυθίαν, των Αποστόλων πρό του ανελθείν προς τον Πατέρα: «εν τη οικία του 
πατρός μου μοναί πολλαί εισί, ειδέ μη, είπον αν υμίν. Πορεύομαι ετοιμάσαι τόπον, πάλιν έρχομαι 
και παραλήψομαι υμάς προς εμαυτόν. Ίνα, όπου ειμί εγώ και υμείς ήτε». (Ιωάννης 2-3). Εν τούτω 
εδεήθη του Πατρός: «Πάτερ, ούς δέδωκάς μου θέλω, ίνα όπου ειμί εγώ κακείνοι ώσι μετ’ εμού, ίνα 
θεωρώσι την δόξαν την εμήν ήν δέδωκάς μοι». (Ιωάν ΙΖ΄.24) Επίσης κρεμάμενος επί του ξύλου 
του Σταυρού είπε τω μετανοήσαντι ληστή: Αμήν λέγω σοι σήμερον μετ’ εμού έση εν τω παραδείσω 
(Λουκάς ΚΓ΄.43) και ο Απόστολος Παύλος λέγει: συνέχομαι εκ των δύο, την επιθυμίαν εις το 
αναλύσαι και συν Χριστώ είναι. (Φιλιπ. Α΄. 23-24)

Τέλος την αληθή εκπλήρωσιν της επαγγελίας ταύτης. Ο μυστικός θεωρός Ιωάννης ο Θεολόγος 
είδεν υποκάτω του ουρανίου θυσιαστηρίου τας ψυχάς των εσφαγμένων διά τον λόγον του Θεού, 
και διά την μαρτυρίαν ήν είχον (Αποκάλ. Στ΄.9) και προς τούτοις είδεν όχλον πολύν, όν αριθμήσαι 
ουδείς ηδύνατο εκ παντός έθνους και φυλών και λαών και γλωσσών, εστώτες ενώπιον του θρόνου 
και τω αρνίω. (Αποκάλ. Ζ΄.9-10)

Ο τόπος, εις όν μεταβαίνουσιν αι ψυχαί των δικαίων μετά την μερικήν κρίσιν και αυτή η εκεί 
κατάστασις και μακαριότης αυτών, χαρακταρίζονται κατά πολλούς τρόπους:

1- ο τόπος ούτος καλείται εν τη Αγία Γραφή παράδεισος (Λουκάς ΚΓ΄.43), κόλπος του Αβραάμ 
(Λουκάς Ιστ΄.22), βασιλεία των Ουρανών (Ματθ. Ε.3,6), Βασιλεία του Θεού (Λουκάς ΙΓ΄.28-29), οικία 
του ουρανίου Πατρός (Ιωάννης ΙΔ΄.3), πόλις του Θεού ζώντος, Ιερουσαλήμ Επουράνιος (Εβραίους 
ΙΒ΄.22, Γαλάτας Δ΄.26) όθεν κατά την διδασκαλίαν της ορθοδόξου Εκκλησίας, ονομάζων τις τον 
τόπον τούτον οιωδήποτε εκ του αριθμού των μνημονευθέντων ουχ αμαρτάνει.

Δόξα των Δικαίων επί της γης εν τη στρατευομένη Εκκλησία.
Η Εκκλησία του Χριστού τιμά τους δικαίους, ουχ ως Θεούς τινάς, αλλ’ ως πιστούς θεράποντας, ως 

αγίους, ως φίλους του Θεού. Ανακηρύττει τους αγώνας αυτών και τα εις δόξαν του Θεού τελεσθέντα 
υπ’ αυτών τη βοηθεία της Θείας Χάριτος, έργα ώστε άπασα η αποδιδομένη αυτοίς τιμή αναφέρεται 
εις την θείαν μεγαλειότητα, η δια του επί γης βίου αυτή ευηρέστησαν. Τιμά αυτούς διά μνήμης κατ’ 
ενιαυτού διά πανδήμων εορτών δι’ οικοδομής και καθιερώσεως ναών στα ονόματα αυτών κ.λ.π. εν 



τοιαύτη εννοία ο σεβασμός των Αγίων.
1- Συμφωνεί τελείως η Αγία Γραφή – Απαγορεύουσα η Αγία Γραφή το αποδιδόναι θείαν 

προσκύνησιν και λατρείαν οιωδήποτε άλλω εκτός του μόνου αληθινού Θεού (Δευτερ. Στ΄.13, 
Ησαϊας ΜΒ΄.8, Ματθ. Δ΄.10, Α΄.Τιμοθ. Α΄.17) ουδαμώς απαγορεύει εκ τούτου το αποδιδόναι την 
προσήκουσαν κατωτέραν εννοείται (δουλείαν) και τοις πιστοίς του Θεού υπηρέταις τοις Αγίοις και 
φίλοις Αυτού, όταν μάλιστα πάσα τιμή προς Αυτόν δή μόνον τον θαυμαστόν εν τοις Αγίοις Αυτού 
αναφέρηται (Ψαλμ. 67,36). Εν τη Παλιά Διαθήκη εν ή δέδοται ο νόμος: «Κύριον τον Θεόν σου 
φοβηθήση, και αυτώ μόνω λατρεύσεις (Δευτερ.Στ΄.13). Ανέκραξεν ο Θεόπνευστος ψαλμωδός: «εμοί 
…. λίαν ετιμήθησαν οι φίλοι σου ο Θεός» (Ψαλμ. 138,17) και «νίοι δε των Προφητών πανηγυρικώς 
προσεκύνησαν επί την γήν τω πιστώ δούλω και φίλω του Θεού Ελισσαίω» (Δ΄.Βασιλ.Β΄.15) 
ωσαύτως και εν τη Καινή Διαθήκη. Αυτός ο Χριστός Σωτήρ ο κυρώσας τον νόμον. «Κύριον τον 
Θεόν σου προσκυνήσεις και αυτώ μόνω λατρεύσεις (Ματθ.Δ΄.10). Είπε τοις πιστοίς Αυτού μαθηταίς 
«υμείς φίλοι μου εστέ, εάν ποιείτε όσα εντέλλομαι υμίν» (Ιωάν. Ιστ΄.14) και λέγει και ο Απόστολος ο 
Παύλος «δόξα τιμή και ειρήνη παντί τω εργαζομένω το αγαθόν» (Ρωμαίους Β΄.10).

 Ο θάνατος του ανθρώπου προηγείται αναγκαίως της μερικής κρίσεως.
 Η μερική κρίσις, ως διδάσκει η ορθόδοξος Εκκλησία γίνεται τω ανθρώπω ευθύς μετά τον 

θάνατον, όντα ούτω ουσιώδες ταύτης της κρίσεως προηγούμενος. Την περί του θανάτου διδασκαλίαν 
διαληφθείσαν ήδη εν μέρει πρότερον αρκούμεθα, διεξελθείν ενταύθα εν τοις εξής χαρακτήρσιν:

1- Ο θάνατος του ανθρώπου εστίν χωρισμός της ψυχής αυτού από του σώματος και λαμβάνει 
διάφορα εν τη Αγία Γραφή ονόματα, ονομάζεται δηλαδή «Έξοδος» (Λουκάς Θ΄.31), «Τέλος» (Ματθ. 
Ι΄.22), «Εξαγωγή της ψυχής εκ της φυλακής αυτής» (Ψαλμ. 101,8), «ανάλυσις εκ της σαρκός» 
(Φιλιπ.Α΄.23  Β΄.Τιμοθ. Δ΄.5), «Κοίμησις» (Πράξεις Ιγ΄.36) κ.λ.π. εν τω χωρισμώ τούτω των δύο 
συστατικών μερών του ανθρώπου, το μέν σώμα αυτού ως χούς επιστρέφει επί την γήν, ως ήν το 
δε πνεύμα επιστρέφει πρό τον Θεόν, ός έδωκεν αυτό (Εκκλης. ΙΒ΄.7) και μένει πάντοτε ζων και 
αθάνατον.

2- Η αιτία του θανάτου του ανθρώπου έγκειται εν τω προπατορικώ αμαρτήματι (Γένεσις Β΄,17, 
Γ΄.19) «ου γάρ επί φθορά έκτισεν ο Θεός τον άνθρωπον» (Σοφία Σολομ.Β΄.23) «εξ αρχής πορίσας 
αυτώ το της ζωής ξύλον προς ακατάπαυστον των σωματικών αυτού δυνάμεων ευεξίαν και προς 
αειχρόνιον της ζωής αυτού υποστήρηξιν» (Γένεσις Β΄.9).

3- Ο θάνατος επακολούθημα και οψώνιον της αμαρτίας των ημετέρων προπατόρων διαδοθείς 
απ’ αυτών εφ’ άπαν το ανθρώπινον γένος κατέστη αναγκαίος κλήρος άπαντος του ανθρωπίνου 
γένους «ώσπερ δι’ ενός ανθρώπου η αμαρτία εις τον κόσμον εισήλθε, και διά της αμαρτίας ο 
θάνατος διήλθεν, εφ ώ πάντες ήμαρτον» (Ρωμαίους Ε΄.12).

4- Ο θάνατος εστί το όριον, εν ώ περατούται ο χρόνος των αγώνων του ανθρώπου, και άρχεται 
ο της ανταποδόσεως, ώστε μετά τον θάνατον, ουδεμία ημήν ούτε μετάνοια ούτε επανόρθωσις του 
Βίου δυνατή. Την αλήθειαν ταύτην εξήνεγκεν ο Κ.Η.Ιησούς Χριστός Σωτήρ εν τω Περί του πλουσίου 
και του Λαζάρου παραβολή, εξ ής δήλον, ότι αμφότεροι, ευθύς μετά τον θάνατον έλαβον την 
ανταπόδοσιν, και ότι ο πλούσιος καίτοιγε ωδυνάτο εν τω Άδη, όμως ουκ ηδυνήθη διά της μετανοίας 
απαλλαγήναι των βασάνων αυτού (Λουκάς Ιστ΄.26). Την αλήθειαν ταύτην εξήνεγκε και ο Άγιος 
Απόστολος Παύλος, γράψας περί εαυτού: «τον αγώνα τον καλόν ηγώνισμαι, τον δρόμον τετέλεκα, 
την πίστιν τετήρηκα. Λοιπόν απόκειταί μοι ο της δικαιοσύνης στέφανος (Β΄.Τιμοθ.Δ΄.7-8), και είπεν 
τοις χριστιανοίς εις διδασκαλίαν: «ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού νυν ημέρα σωτηρίας» (Β΄. 
Κορινθ. Στ΄.2), «άρα ουν ως καιρόν έχομεν, εργαζώμεθα το αγαθόν πρός πάντας (Γαλατ.στ΄.10).

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ

 «Και ούτοι πάντες μαρτυρηθέντες δια της πίστεως ουκ εκομίσαντο την επαγγελίαν, του Θεού 
περί ημών κρείττον τι προβλεψαμένου, ίνα μη χωρίς ημών τελειωθώσι. (Εβραίοις ΙΑ΄.39-40)

 Η διδασκαλία περί του ότι μετά τον θάνατον υποβάλλεται ο άνθρωπος κρίσει καλουμένη 
μερική, εις διαστολή από της καθολικής, της μελλούσης γενέσθαι μετά το τέλος του κόσμου, ήν 
γνωστή εν τη Εκκλησία έτι της Π. Διαθήκης.

1- Ο Σοφός Σειράχ λέγει εν τι χωρίω: «ότι κούφον έναντι Κυρίου εν η ημέρα τελευτής αποδούναι 
ανθρώπω κατά τας οδούς αυτού. Κάκωσις ώρας επιλησμονήν τρυφής, και εν συντελεία ανθρώπου 



αποκάλυψις έργων αυτού (Σ. Σειράχ ΙΑ΄.28-29).
2- Σαφέστατα μαρτυρεί εν τη Κ. Διαθήκη περί της κρίσεως ταύτης ο Άγιος Απόστολος 

Παύλος, λέγων: «απόκειται τοις ανθρώποις άπαξ αποθανείν, μετά δε ταύτα κρίσις (ΕβραίουςΘ΄.27) 
προδήλως ουδέν υπεμφαίνει ο Απόστολος ενταύθα μεταξύ του θανάτου και της κρίσεως διάλειμμα, 
όθεν ου την καθολικήν, αλλά την μερικήν κρίσιν εννοεί.

Ο Μακαρισμός των Πενθούντων
Μακάριοι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. 

(Ματθ. Ε΄.4)
Και εξαλείψει ο Θεός πάν δάκρυον από των οφθαλμών αυτών. 

(Αποκάλ. Ιωάννου Ζ΄.17)

Η ΓΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΟΥΝ
Αμήν γάρ λέγω υμίν έως αν παρέλθη ο ουρανός και η γή.

(Ματθ. Ε΄.18)
Ο ουρανός και η γη παρελεύσονται.

(Ματθ. ΚΔ΄.35)
Ευκοπότερον δε εστί τον ουρανόν και την γήν παρελθείν…

(Λουκ. ΙΣΤ΄.17)
 Ο ουρανός και η γη παρελεύσονται…

(Λουκ. ΚΑ΄.33)
Και έργα των χειρών σου εισίν οι ουρανοί αυτοί απωλούνται…

(Εβρ.Α΄.10) (Ψαλμ.101, 26-27)
Ήξει δε η ημέρα Κυρίου… εν ή ουρανοί ροιζηδόν παρελεύσονται.

(Β΄ Πέτρου Γ΄.10)
Ο γάρ πρώτος ουρανός και η πρώτη γη απήλθον.

(Αποκάλ. ΚΑ΄.1)

ΝΕΑ ΓΗ ΚΑΙ ΝΕΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ
Έσται γάρ ο ουρανός και η γή καινή.

(Ησαΐας 65,17)
Όν τρόπον γάρ ουρανός καινός και η γή καινή ά εγώ 

ποιώ.
(Ησαΐας 66.22)

ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΜΕΘΑ ΩΣΑΝ ΑΓΓΕΛΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΝ
Πλανάσθε μη ειδότες τας γραφάς, μηδέ την δύναμιν του Θεού… αλλ’ ως άγγελοι Θεού εν ουρανώ 

εισί…
(Ματθ. ΚΓ΄.29-33)

Αλλ’ ως άγγελοι οι εν τοις ουρανοίς…
(Μάρκ. ΙΒ΄.23-27)

… Ισάγγελοι γάρ εισί και υιοί Θεού της αναστάσεως υοιοί όντες
(Λουκ. Κ΄.33-40)

ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ

Μη θαυμάζετε τούτο. ότι έρχεται ώρα εν ή πάντες οι εν τοις μνημείοις ακούσονται της φωνής 
αυτού. και εκπορεύσονται οι τα αγαθά ποιήσαντες εις Ανάστασιν ζωής, οι δε τα φαύλα πράξαντες 
εις Ανάστασιν κρίσεως.



(Ιωάννης Ε΄.28-29)
Ότι αυτός ο Κύριος εν κελεύσματι, εν φωνή αρχαγγέλου και εν σάλπιγγι Θεού καταβήσεται απ’ 

ουρανού, και οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον. Έπειτα ημείς οι ζώντες οι περιλειπόμενοι 
άμα συν αυτοίς αρπαγησόμεθα εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου, εις αέρα και ούτω πάντοτε 
συν Κυρίω εσόμεθα.

(Α΄ Θεσσαλ. Δ΄.16-17)
Ιδού μυστήριον υμίν λέγω. Πάντες μέν ου κοιμηθησόμεθα, πάντες δε αλλαγησόμεθα. Εν ατόμω εν 

ροπή οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπιγγι. σαλπίσει γάρ, και οι νεκροί εγερθήσονται άφθαρτοι και ημείς 
αλλαγησόμεθα. δεί γάρ το φθαρτόν τούτο ενδύσασθαι αφθαρσίαν και το θνητόν τούτο ενδύσασθαι 
αθανασίαν.

(Α΄ Κορινθ. ΙΕ΄.51-58)

Η ΚΟΛΑΣΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΩΝΙΟΣ
ΓΕΕΝΝΑ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ
Συμφέρει γάρ σοι ίνα απόληται έν των μελών σου και μη όλον το σώμα σου βληθή εις την 

γέενναν.
(Ματθ. Ε΄.30)

… Φοβηθήτε δε μάλλον τον δυνάμενον και ψυχήν και σώμα απολέσαι εν γεέννη.
(Ματθ. Ι΄.28)

… Ή δύο οφθαλμούς έχοντα βληθήναι εις την γέενναν του πυρός.
(Ματθ. ΙΗ΄.9)

Πως φύγητε από της κρίσεως της γεέννης.
(Ματθ. ΚΓ΄.33)

ΠΕΡΙ ΜΝΗΜΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ
 Παντός λόγου προηγείται έννοια. μνήμη δε θανάτου και πταισμάτων προηγείται κλαυθμού 

και πένθους. διό κατά την οικείαν τάξιν εν τω λόγω τέθειται. Μνήμη θανάτου εστί καθημερινός 
θάνατος, ιδίωμα φύσεως μεν εκ παρακοής προσγινόμενον. τρόμος δε θανάτου εστίν, αμετανοήτων 
πταισμάτων τεκμήριον.

 Δειλιά Χριστός θάνατον, ου τρέμει, ίνα των δύο φύσεων τα ιδιώματα σαφώς εμφανίση.

Μνήμη θανάτου εναργής περιέκοψε βρώματα. βρωμάτων δε εν ταπεινώσει κοπέντων, 
συνεξεκόπησαν πάθη.

Έκτη ανάβασις ο αναβάς λοιπόν, συ μη αμαρτήση ποτέ είπερ αληθώς εκείνοι το «Μιμνήσκον τα 
έσχατά σου και εις τον αιώνα ου μη αμάρτης» (Σειράχ Ζ΄.36).

Η  ΔΕΥΤΕΡΑ  ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 
ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 

ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΑΤΗ
Περί δε της ημέρας εκείνης και ώρας ουδείς οίδεν, ουδέ οι 

άγγελοι των ουρανών, ει μη ο πατήρ μου μόνος.

(Ματθ. ΚΔ΄.36)
 Διά τούτο και υμείς γίνεσθε έτοιμοι.

(Ματθ. ΚΔ΄.44)
Γρηγορείτε ούν, ότι ουκ οίδατε την ημέραν ουδέ την ώραν εν ή ο υιός του ανθρώπου έρχεται.

(Ματθ. ΚΕ΄.13)
Περί δε της ημέρας εκείνης ή της ώρας ουδείς οίδεν.

(Μάρκος ΙΓ΄.32)
… Ουχ υμών εστί γνώναι χρόνους ή καιρούς ούς ο πατήρ έθετο εν τη ιδία εξουσία.

(Πράξεις Α΄.7)



… Οίδατε ότι η ημέρα Κυρίου ως κλέπτης εν νυκτί έρχεται.
(Α΄ Θεσσαλ. Ε΄.1-2)

Ήξει δε η ημέρα Κυρίου ως κλέπτης εν νυκτί. 
(Β΄ Πέτρου Γ΄.10)

Και κηρυχθήσεται τούτο το ευαγγέλιον της Βασιλείας εν όλη τη οικουμένη εις μαρτύριον πάσι τοις 
έθνεσι. Και τότε ήξει το τέλος.

(Ματθ. ΚΔ΄.14,  Ρωμ. ΙΑ΄.25-26)
 Εν τη αναστάσει ως άγγελοι του Θεού εν ουρανώ εισί.

(Ματθ. ΚΒ΄.30)
Αυτός ο Κύριος εν κελεύσματι, εν φωνή αρχαγγέλου και εν σάλπιγγι Θεού καταβήσεται απ’ 

ουρανού και οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον, έπειτα ημείς οι ζώντες εν περιλειπόμενοι 
άμα συν αυτοίς αρπαγησόμεθα εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις αέρα και ούτω συν Κυρίω 
εσόμεθα.

(Α΄ Θεσσαλ. Δ΄.16-17)
Και οι νεκροί εγερθήσονται άφθαρτοι και ημείς αλλαγησόμεθα εν ατόμω εν ροπή οφθαλμού.

(Α΄ Κορινθ. ΙΕ΄.52)
Ουρανοί ροιζηδόν παρελεύσονται στοιχεία καυσούμενα λυθήσονται, εν ή και η γη και τα εν αυτή 

έργα κατακαήσεται.
(Β΄ Πέτρου Γ΄.10)

Κατ’ αρχάς συ Κύριε την γήν εθεμελίωσας και έργα των χειρών σου εισίν οι ουρανοί. Αυτοί 
απολούνται, συ δε διαμένεις.

(Εβραίους Α΄.10-11)

Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΡΑΤΗ
Ώσπερ γάρ η αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως 

δυσμών ούτως έσται και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου.
(Ματθ. ΚΔ΄.27)

Και τότε όψονται τον υιόν του ανθρώπου ερχόμενον εν νεφέλαις.
(Μάρκ. ΙΓ΄.36)

Ώσπερ γάρ η αστραπή αστράπτουσα… ούτως έσται και ο υιός 
του ανθρώπου.

(Λουκάς ΙΑ΄.24)
Ούτος ο Ιησούς ο αναληφθείς αφ’ υμών εις τον ουρανόν, ούτως 

ελεύσεται όν τρόπο εθεάσασθε.
(Πράξ. Α΄.11)

… Εν τη αποκαλύψει του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού απ’ 
ουρανού μετ’ αγγέλων δυνάμεως αυτού.

(Β΄ Θεσσαλ. Α΄.7)
Και φανερωθέντος του αρχιποίμενος κομιείσθε τον αμαράντινον της δόξης στέφανον.

(Α΄ Πέτρου Ε΄.4)

Και νύν, τεκνία μένετε εν αυτώ, ίνα όταν φανερωθή έχωμεν παρρησίαν και μη αισχυνθώμεν απ’ 
αυτού εν τη παρουσία αυτού.

(Α΄ Ιωάννου Β΄.28)
Ιδού έρχεται μετά νεφελών και όψεται αυτόν πάς οφθαλμός.

(Αποκάλ. Α΄.7)

ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ
Αμήν λέγω σοι, σήμερον μετ’ εμού έση εν τω Παραδείσω.

(Λουκάς ΚΓ΄.43)
Οίδα άνθρωπον εν Χριστώ… αρπαγέντα τον τοιούτον έως τρίτου ουρανού. και οίδα τον τοιούτον 

άνθρωπον. είτε εν σώματι είτε εκτός σώματος ουκ οίδα, ο Θεός οίδεν. ότι ηρπάγη εις τον παράδεισον 
και ήκουσεν άρρητα ρήματα, ά ουκ εξόν ανθρώπω λαλήσαι.

(Β΄ Κορινθ. ΙΒ΄.1-5)



Ο έχων ούς ακουσάτω τι το πνεύμα λέγει ταις Εκκλησίαις. Τω νικώντι δώσω αυτώ φαγείν εκ του 
ξύλου της ζωής, ό εστίν εν τω παραδείσω του Θεού μου.

(Αποκάλυψις Ιωάννου Β΄.7)
Αμήν λέγω υμίν ότι δυσκόλως πλούσιος εισελεύσεται εις την βασιλείαν των ουρανών.

(Ματθαίος ΙΘ΄.23)
Τι αγαθόν ποιήσω ίνα έχω ζωήν αιώνιον;

(Ματθ. ΙΘ΄.16)
Οι δε δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον.

(Ματθ. ΚΕ΄.46)
Και ούτω πάντοτε σύν Κυρίω εσόμεθα.

(Α΄ Θεσσαλ. Δ΄.17)
Ότι υμείς δοκείτε εν αυταίς ζωήν αιώνιον έχειν.

(Ιωάννης Ε΄.39)
Ίνα πάς ο πιστεύων εις αυτόν μη απόληται αλλ’ έχη ζωήν αιώνιον.

(Ιωάννης Γ΄.16)
Τι ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομήσεις;

(Λουκάς Ι΄.25)
Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωήν αιώνιον.

(Ιωάννης στ΄.54)
Την μένουσαν εις ζωήν αιώνιον.

(Ιωάννης στ΄.27)
Και σώσει εις την βασιλείαν αυτού την επουράνιον.

(Β΄ Τιμοθ. Δ΄.18)
Οίδαμεν ότι… οικοδομήν εκ Θεού έχομεν, οικίαν αχειροποίητον αιώνιον εν τοις ουρανοίς.

(Β΄ Κορινθ. Ε΄.1)
Εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντον και αμάραντον, τετηρημένην εν ουρανοίς…

(Α΄ Πέτρου Α΄.4)
Ου γάρ έχομεν ώδε μένουσαν πόλιν, αλλά την μέλλουσαν επιζητούμεν.

(Εβραίους ΙΓ΄.14)
Κατά την πίστιν απέθανον ούτοι πάντες… νυν δε κρείτονος ορέγονται, τουτ’ έστιν επουρανίου.

(Εβραίους ΙΑ΄.13-16)
Πορεύομε ετοιμάσαι τόπον υμίν.

(Ιωάννης ΙΔ΄.2-3)

Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΥΡΑΝΙΟΣ
Ο Κύριος κηρύττει Βασιλείαν ουράνιον.
…Ήγγικε γάρ η Βασιλεία των ουρανών.

(Ματθ. Δ΄.17)
Οι μαθηταί κηρύτουν Βασιλείαν ουράνιον.
Πορευόμενοι δε κηρύσσετε λέγοντες ότι ήγγικε η Βασιλεία των ουρανών.

(Ματθ. Ι΄.7)
Ο ληστής εισέρχεται πρώτος εις τον Παράδεισον.
Αμήν λέγω σοι, σήμερον μετ’ εμού έση εν τω Παραδείσω.

(Λουκάς ΚΓ΄.43)
Ο Παύλος αποβλέπει εις την ουράνιον Βασιλείαν.
… Και σώσει εις την Βασιλείαν αυτού την επουράνιον.

(Β΄ Τιμοθ. Δ΄.18)
Η κληρονομία άφθαρτον και αμίαντον, και αμάραντον τετηρημένην εν 

ουρανοίς.
(Α΄ Πέτρου Α΄.4)

Η πατρίς των πιστών είναι ουράνιος.
Ου γάρ έχομεν ώδε μένουσαν πόλιν αλλά την μέλλουσαν επιζητούμεν.

(Εβραίους ΙΓ΄.14)



Ο Αβραάμ ο Ισαάκ και ο Ιακώβ επιθυμούν την ουράνιον Βασιλείαν
Κατά την πίστιν απέθανον ούτοι πάντες … νύν δε κρείττονος ορέγονται τουτ’ έστιν επουρανίου.

(Εβραίους ΙΑ΄.13-16)
Ο Κύριος ετοίμασε εις τους ουρανούς τόπον διά τους πιστούς
Δεύτε οι ευλογημένοι του πατρός μου κληρονομήσατε 

την ητοιμασμένην υμίν Βασιλείαν από καταβολής κόσμου.
(Ματθ. ΚΕ΄.34)

Πορευόμαι ετοιμάσαι τόπον υμίν.
(Ιωάννης ΙΔ΄.2-3)

… Και συνήγειρε και συνεκάθισεν εν τοις επουρανίοις εν Χριστώ Ιησού.
(Εφεσίους Β΄.5-6)

Το πολίτευμά μας είναι ουράνιο
Η δε άνω Ιερουσαλήμ ελευθέρα εστίν ήτις εστί μήτηρ πάντων ημών.

(Γαλάτας Δ΄.26)
Ημών γάρ το πολίτευμα εν ουρανοίς υπάρχει.

(Φιλιππισίους Γ΄.20) (Β΄ Πέτρου Γ΄.13) (Αποκάλ. Κ΄.11) (Αποκάλ.ΚΑ΄.1) (Β΄ Κοριν. Δ΄.18)
Οι θησαυροί μας είναι εις τον ουρανόν

(Ματθ. Στ΄.20) (Ματθ. ΙΘ΄.21) (Εβραίους Ι΄.34)

ΠΕΡΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

ΕΚ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
Και ενεφύσησεν εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής και εγένετο ο 

άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν.
(Γένεσις, Β΄.7)

Το πνεύμα ονομάζεται ψυχή
Εγένετο δε εν τω αφιέναι αυτήν την ψυχήν απέθνησκεν γάρ.

(Γένεσις, ΛΕ΄.18)
Κύριε, ο Θεός μου, επιστραφήτω δη η ψυχή του παιδαρίου τούτου.

(Γ΄Βασιλ. ΙΖ΄.21)
Εδίψησέ σε η ψυχή μου, ποσαπλώς η σάρξ μου.

(Ψαλμ. ΞΒ΄.2)

ΕΚ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
Μη φοβηθήτε από των αποκτενόντων το σώμα την δε ψυχήν μη δυνάμενον αποκτείναι.

(Ματθ. Ι΄.28)
Ότι ου κατελήφθη η ψυχή αυτού εις άδου ουδέ η σάρξ αυτού είδε διαφθοράν.

(Πράξεις, Β΄.31)
Επιστηρίζοντες τάς ψυχάς των μαθητών.

(Πράξεις, ΙΔ΄.22)
Πείθεσθε τοις ηγουμένοις υμών και υπείκετε. αυτοί γάρ αγρυπνούσιν υπέρ των ψυχών υμών.

(Εβραίους, ΙΓ΄.17)
Τάς ψυχάς υμών ηγνικότες εν τη υπακοή της αληθείας.

(Α΄ Πέτρου Α΄.22)
Απέχεσθε των σαρκικών επιθυμιών, αίτινες στρατεύονται κατά της ψυχής.

(Α΄Πέτρου, Β΄.11)
Και ότε ήνοιξε την πέμπτην σφραγίδα είδον υποκάτω του θυσιαστηρίου τάς ψυχάς των 

εσφαγμένων.
(Αποκάλυψις Ιωάννου στ΄.9)

Η ψυχή ονομάζεται και πνεύμα
Ει γάρ βούλοιτο συνέχειν και το πνεύμα παρ’ αυτώ κατασχείν.

(Ιώβ, ΛΔ΄.14)
Και επιστρέψη ο χούς επί την γήν ος ήν, και το πνεύμα επιστρέψη προς τον Θεόν.

(Εκκλησιαστής, ΙΒ΄.7)



Εκ νυκτός ορθρίζει το πνεύμα μου προς σε ο Θεός.
(Ησαΐας, ΚΣΤ΄.9)

Το μέν πνεύμα πρόθυμον η δε σάρξ ασθενής.
(Μάρκος, Ιδ΄.38)

Και επέστρεψε το πνεύμα αυτής και ανέστη παρά χρήμα.
(Λουκάς, Η΄.35)

Πάτερ εις χείρας σου παρατίθεμαι το πνεύμα μου.
(Λουκάς, ΚΓ΄.46)

Κύριε Ιησού δέξαι το πνεύμα μου.
(Πράξ. Ζ΄.59)

Παραδούναι το τοιούτον τω σατανά… Ίνα το πνεύμα σωθή εν τη ημέρα Κυρίου.
(Α΄ Κορινθ.Ε.5)

Δοξάσατε δή τον Θεόν εν τω σώματι υμών και εν πνεύματι υμών.
(Α΄Κορινθ.στ΄.20)

Καθαρίσωμεν εαυτούς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
(Β΄ Κορινθ. Ζ΄.10)

Ει γάρ και τη σαρκί άπειμι, αλλά τω πνεύματι συν υμίν ειμί.
(Κολας.Β΄.3)

Ου πολλώ μάλλον υποταγησώμεθα τω πατρί των πνευμάτων και 
ζήσομεν.

(Εβρ.ΙΒ΄.9)
Πανηγύρει και Εκκλησία πρωτοτόκων εν ουρανοίς… και πνεύμασι δικαίων τετελειωμένων.

(Εβραίους, ΙΒ΄.23-24)
Ώσπερ γάρ το σώμα χωρίς πνεύματος νεκρόν εστί… 

(Ιάκωβος, Β΄.26)
Εν ώ και τοις εν φυλακή πνεύμασι πορευθείς εκήρυξεν.

(Α΄Πέτρου, Γ΄.19)
 (Ταράσιος εν τη Α΄ Πράξει της Ζ΄ Συνόδου)

Τι γάρ οφελείται άνθρωπος εάν τον κόσμον όλον κερδίση την δε ψυχήν αυτού ζημιωθή; Ή τι δώσει 
άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού;

(Ματθ΄.Ιστ΄.26)

ΠΕΡΙ ΑΙΩΝΙΟΥ ΖΩΗΣ
1. Εγώ δε εν δικαιοσύνη οφθήσομαι τω προσώπω σου, χορτασθήσομαι εν τω οφθήναι μου την 

δόξαν σου.
(Ψαλμός Ιστ΄.6)

2. Τότε ερεί ο Βασιλεύς τοις εκ δεξιών αυτού. δεύτε οι ευλογημένοι του Πατρός μου, 
κληρονομήσατε την ητοιμασμένην βασιλείαν από καταβολής κόσμου.

(Ματθ. ΚΕ΄.34)
3. Αμήν λέγω σοι, σήμερον μετ’ εμού έση εν τω παραδείσω.

(Λουκ. ΚΓ΄.43)
4. Τι αγαθόν ποιήσω ίνα έχω ζωήν αιώνιον.

(Ματθ. ΙΘ΄.16)
5. Οι δε δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον.

(Ματθ. ΚΕ΄.46)
6. Ότι υμείς δοκείτε εν αυταίς ζωήν αιώνιον έχειν.

(Ιωάννης Ε΄.39)
7. Ίνα πάς ο πιστεύων εις αυτόν μη απόλλληται αλλ’ έχη ζωήν αιώνιον.

(Ιωάννης Γ΄.16)
8. Την μένουσαν εις ζωήν αιώνιον.

(Ιωάννης Στ΄.54)
9. Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωήν αιώνιον.

(Ιωάννης Στ΄.54)
10. Πορεύομαι ετοιμάσαι τόπον.



(Ιωάννης ΙΔ΄.2-3)
11. Οίδα άνθρωπον εν Χριστώ… αρπαγέντα τον τοιούτον έως τρίτου ουρανού… ότι ηρπάγη εις 

τον Παράδεισον και ήκουσεν άρρητα ρήματα, ά ουκ εξόν ανθρώπων λαλήσαι.
(Β΄.Κορινθ. Ιβ΄.4)

12. Οίδαμεν ότι… οικοδομήν εκ Θεού έχομεν, οικίαν αχειροποίητον αιώνιον εν τοις ουρανοίς.
(Β΄ Κορινθ.Ε΄.1)

13. Και σώσει εις την βασιλείαν αυτού την επουράνιον.
(Β΄ Τιμοθ. Δ΄.18)

14. Εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντον, και αμάραντον, τετηρημένην εν ουρανοίς.
(Β΄. Πέτρου Α΄.4)

15. Ου γάρ έχομεν ώδε μένουσαν πόλιν, αλλά την μέλλουσαν επιζητούμεν.
(Εβραίους Ιγ΄.14)

16. Κατά την πίστιν απέθανον ούτοι πάντες… νύν δε κρείττονος ορέγονται τουτέστιν επουρανίου… 
ητοίμασε γαρ αυτοίς πόλιν.

(Εβρ. ΙΑ΄. 13-16)
17. Ο έχων ούς ακουσάτω τι το Πνεύμα λέγει ταις Εκκλησίαις. Τω νικώντι δώσω αυτώ φαγείν εκ 

του ξύλου της ζωής, ό εστίν εν τω παραδείσω του Θεού μου.
(Αποκάλυψις Ιωάννου Β΄.7)

18. Και είδον ουρανόν Καινόν και γήν Καινήν. ο γάρ πρώτος ουρανός και η πρώτη γη απήλθον 
και η θάλασσα ουκ έστι έτι.

(Αποκάλυψις Κ 11, ΚΑ΄.1-9)
19. Ά οφθαλμός ουκ οίδε και ούς ουκ ήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη, ά ητοίμασεν 

ο Θεός τοις αγαπώσιν αυτόν.
(Α΄ Κορινθ. Β΄.9)

20. Τά γάρ βλεπόμενα πρόσκαιρα, τά δε μη βλεπόμενα αιώνια.
(Β΄ Κορινθ. Δ΄.18)

21. Νυνί δε ελευθερωθέντες από της αμαρτίας δουλωθέντες τω Θεώ έχετε τον καρπόν υμών εις 
αγιασμόν το δε τέλος ζωήν αιώνιον.

(Ρωμαίους Στ΄.22)
22. Και αύτη εστίν η επαγγελία ήν αυτός επηγγείλατο ημίν την ζωήν την αιώνιον.

(Α΄ Ιωάννου Β΄.25)
Αιώνιος: Καγώ ζωήν αιώνιον δίδωμι αυτοίς. και ου μη απόλυνται εις τον αιώνα. (Ιωάν. Ι΄.28) Και 

αύτη εστίν η επαγγελία, ήν αυτός επηγγείλατο ημίν, την ζωήν την αιώνιον. (Α΄ Ιωάν. Β΄.25) Και 
απελεύσονται… οι δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον. (Ματθ. ΚΕ΄.46)

Ούτοι κληρονομήσουσι την ητοιμασμένην αυτοίς από καταβολής κόσμου βασιλείαν.
(Ματθ. Κε΄.34)

Ονομαζομένην άλλως «Βασιλείαν των ουρανών» (Ματθ. Ε΄.3,10), «Βασιλείαν του Θεού» (Μάρκος 
Θ΄.17) «Βασιλείαν του Πατρός» (Ματθ. Ιγ΄.13)

Πόλιν Θεού ζώντος.
(Εβραίους Ιβ΄.22)

Θέλω ίνα όπου ειμί εγώ, κακείνοι ώσι μετ’ εμού, ίνα θεωρώσι την δόξαν την εμήν.
(Ιωάννης Ιζ΄.24)

Κληρονόμοι Θεού και συγκληρονόμοι Χριστού.
(Ρωμαίους Η΄.17)

Και ούτω πάντοτε σύν Κυρίω εσόμεθα.

(Α΄ Θεσσαλ. Δ΄.17)
Οφθαλμός ουκ οίδε και ούς ουκ ήσουσε, και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη, ά ητοίμασεν ο 

Θεός τοις αγαπώσιν αυτόν.
(Α΄ Κοριν. Β΄.9)

Και οίδα τον τοιούτον άνθρωπον… ότι ηρπάγη εις τον παράδεισον και ήκουσεν άρρητα τρήματα, 
ά ουκ εξόν ανθρώπω λαλήσαι.

(Β΄ Κοριν. ΙΒ΄.4-5)
Και είπεν αυτώ ο Ιησούς. αμήν λέγω σοι, σήμερον μετ’ εμού έση εν τω παραδείσω.

(Λουκ. ΚΓ΄.43)


