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184. Βάσει ποίου νόμου θα κριθούν όλες οι φυλές της γης;Ο άγιος Γρηγόριος Νύσσης λέγει
ότι βάσει τεσσάρων νόμων θα κριθούν οι άνθρωποι κατά το φοβερό εκείνο δικαστήριο. α).
Όσοι έζησαν από του Αδάμ μέχρι της παραδόσεως του νόμου στο όρος Σινά, θα κριθούν από
τον Χριστό με βάση τον νόμο της συνειδήσεως, πού δόθηκε στον άνθρωπο από την γέννησί
του, και ονομάζεται ηθικός νόμος της φύσεως.
Με την βοήθεια της συνειδήσεως, πού
είναι η φωνή του Θεού στον άνθρωπο, καθένας γνωρίζει ποιο είναι καλό και ποιο είναι κακό.
Με τον νόμο αυτό κυβερνήθηκε ο κόσμος μέχρι του Μωϋσέως. β). Ο δεύτερος νόμος με τον
οποίο θα κριθούν οι προ Χριστού άνθρωποι και όλοι όσοι δεν γνώρισαν τον Χριστό, είναι ο
νόμος των κτισμάτων ολοκλήρου της δημιουργίας, η οποία είναι πάντοτε ενώπιόν μας και
μας λέγει ότι τα πάντα κατασκευάσθηκαν τόσο θαυμαστά από ένα αόρατο και παντοδύναμο
Νου, τον Θεό. Ο ορατός κόσμος, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, είναι το σχολείο των λογικών
ψυχών, είναι το άγραφο βιβλίο όλων των ανθρώπων. γ). Ο τρίτος νόμος, κατά τον οποίο θα
κριθούν μόνο οι εβραίοι, είναι ο γραπτός νόμος του Μωϋσέως, ο οποίος δόθηκε σ' αυτόν στο
όρος Σινά. δ). Ο τέταρτος νόμος της Χάριτος του Ευαγγελίου, δοσμένος σε εμάς από τον
Χριστό, βάσει του οποίου θα κριθούν όλοι οι χριστιανικοί λαοί.Εάν κάποιος αρνηθεί το
χριστιανικό Βάπτισμα γίνεται αποστάτης και δεν συγχωρείται στον αιώνα, ενώ στην
Μέλλουσα Κρίση θα τιμωρηθεί σκληρότερα από ένα ειδωλολάτρη, ο οποίος δεν γνώρισε τον
Χριστό. Οι Άγιοι Πατέρες λέγουν ότι οι ειδωλολάτρες δεν θα μπορέσουν να έλθουν εύκολα
στην πίστη του Χριστού, διότι δεν γνώρισαν τον Θεό. Επίσης λέγουν ότι, όσοι αμάρτησαν
απέναντι του νόμου της Χάριτος σαν Χριστιανοί, βαρύτερα και σκληρότερα θα παιδευτούν
από τους ειδωλολάτρες εκείνους που έσφαλαν κατά τον φυσικό νόμο. 176. Γιατί πρέπει να
γίνει το τέλος τον κόσμου και η ανακαίνισις της Δημιουργίας; Οι Άγιοι Πατέρες λέγουν ότι
για τέσσερες αιτίες πρέπει να γίνει το τέλος του κόσμου και της Μελλούσης Κρίσεως και
συγκεκριμένα: 1) Για να φανερωθεί η δικαιοσύνη του Θεού. 2) Για να φανερωθεί η αδικία των
ανθρώπων, ενώπιον των εντολών του Θεού. 3)Για να τιμωρηθεί η αμαρτία και ανομία του
κόσμου και 4) για να αμειφθούν τα καλά έργα των δικαίων. 179. Με το τέλος τον κόσμου θα
γίνει γενική καταστροφή του σύμπαντος ή μόνο ανακαίνισις αυτού; Δεν θα καταστραφή
τελείως ο υλικός κόσμος, δηλαδή ολόκληρο το σύμπαν, αλλά μόνο θα ανακαινιστή κατά τον
λόγο του προφήτου Δαβίδ, ο οποίος λέγει: "Εξαποστελλεις το Πνεύμα Σου και κτισθήσονται
και ανακαινιείς το πρόσωπον της γης" (Ψαλμ. 103,31), και (Β' Πέτρ. 3,13). Γι' αυτό και οι
Άγιοι Πατέρες αποφάνθηκαν ότι, "Όποιος θα ειπεί ότι στο τέλος του κόσμου θα
καταστραφεί ολόκληρο το σύμπαν, δηλ. η δημιουργία του Θεού, να αναθεματίζεται". 180.
Πόσες αποκαταστάσεις και ανακαινίσεις του κόσμου γνωρίζει η Εκκλησία του Χριστού; Η
Ορθόδοξος Εκκλησία αναγνωρίζει τρεις αποκαταστάσεις. Πρώτη είναι η δημιουργία του
κόσμου σε έξι ήμερες. Δεύτερη ανακαίνισις του κόσμου είναι η εξαγορά του ανθρωπίνου
γένους με την επί του Σταυρού θυσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστου. Ενώ η τρίτη
αποκατάστασις, που θα είναι γενική σ' όλο τον κόσμο, θα γίνει στην συντέλεια των αιώνων,
όταν ο Θεός θα φτιάξη καινούργιο ουρανό και γη (β' Πέτρ. 3,7 και Αποκ. 21,1). 182. Γιατί
πρέπει να αναστηθούν τα ανθρώπινα σώματα στην Μέλλουσα Κρίση; Τα σώματα όλων των
ανθρώπων, είτε είναι αυτοί καλοί ή κακοί, πιστοί ή άπιστοι, πρέπει να αναστηθούν στην
Μέλλουσα Κρίση για να σταθούν ενώπιον του Θρόνου του Ιησού Χριστού (Ρωμ.14,10 και
Κορ. 5,10), και να λάβει το καθένα - ψυχή και σώμα - τον μισθό - τιμωρία ή σωτηρία - κατά
τα έργα τα όποια εργάσθηκαν στην παρούσα ζωή. Η Ανάστασις των δικαίων θα γίνει για να
λάβει και το σώμα την πνευματική χάρη και αφθαρσία, όπως συνέβη με το Σώμα του
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Χριστού. Δεν θα γίνουν δύο ειδών αναστάσεις, πρώτα των δικαίων, για να βασιλεύσουν με
τον Χριστό χίλια έτη και κατόπιν των αμαρτωλών, όπως διδάσκουν οι αιρετικοί χιλιασταί.
Άλλα όλοι θα αναστηθούν, όταν θα ηχήσει η αρχαγγελική σάλπιγγα. Τα σώματα των
ανθρώπων πρέπει να αναστηθούν για να τιμωρηθούν ή να δοξαστούν αιωνίως (Δαν. 12,2-3).
Τα σώματα των δικαίων θα αναστηθούν για να δοξαστούν με τις τέσσαρες ιδιότητες των
ουρανίων σωμάτων, για τις οποίες λέγει ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή με την αφθαρσία, με
την δύναμη, με την δόξα και με την πνευματικότητα (Α' Κορ. 15,42-29). Θα αναστηθούν για
να λάβουν την μορφή του ουρανίου σώματος του Χριστού, όπως στον κόσμο αυτόν έφερναν
τη μορφή του επιγείου σώματος (Α' Κορ.15,48). Ενώ τα σώματα των αμαρτωλών θα
αναστηθούν για να κληρονομήσουν την αιώνια τιμωρία (Ματθ. 25,46) και για να γνωρίζεται
από την έκφραση της μορφής του η ενοχή και οι αμαρτίες τις όποιες έκαναν. Τα σώματα
των δικαίων θα αναστηθούν για να συν δοξαστούν με τον Χριστό, τον οποίον είχαν στην
καρδιά των, όταν ζούσαν στην γη, καθόσον κοπίαζαν για τα καλά έργα σύμφωνα με την
διδασκαλία του Ευαγγελίου. Ενώ τα σώματα των αμαρτωλών θα αναστηθούν για να
φανερωθεί το σκοτάδι και η αγριότητα του προσώπου των, επειδή στον παρόντα κόσμο
έκαναν τα έργα του σκότους και είχαν μέσα των τον Διάβολο, ο οποίος είναι σκοτεινός και
απατεώνας (Θύρα Μετανοίας κεφ.3). 185. Εάν σκεφθούμε ότι οι δίκαιοι του Παραδείσου
είναι σεσωσμένοι, γιατί πρέπει να αναστηθούν εκ των νεκρών και να κριθούν για δεύτερη
φορά την ήμερα της Μελλούσης Κρίσεως;Διότι στην ώρα του θανάτου κρίθηκαν
προσωρινώς και χωρίς το σώμα τους, ενώ στην Μέλλουσα Κρίση θα κριθή και το σώμα για
τα έργα του, ώστε να μη παραμείνει και αυτό χωρίς μισθό ή τιμωρία. Κατόπιν, διότι από την
μερική Κρίση μέχρι την εσχάτη τα καλά έργα τα οποια έκαμαν οι δίκαιοι στην γη, θα λάβουν
περισσότερο μισθό και ανάπαυση στην Βασιλεία των Ουρανών, η οποία θα τους δοθεί την
ήμερα της Μελλούσης Κρίσεως. Ομοίως και οι αμαρτωλοί, για τα κακά των έργα επί της
γης, θα λάβουν μετά τον θάνατο τους, λόγω του προξενούμενου απ' αυτά σκανδάλου,
περισσότερη τιμωρία κατά την ήμερα της εσχάτης Κρίσεως. Συνεπώς λοιπόν, στην
Μέλλουσα Κρίση θα κριθούν και οι δίκαιοι και οι αμαρτωλοί (Πέτρ.2,9). "Πάντες γαρ
παραστησόμεθα τω βήματι του Χριστού" (Ρωμ.14,10) και (Β' Κορ. 5,10). Οι δίκαιοι θα κριθούν
για να ακούσουν την ομολογία του Χριστού προς τον Πατέρα (Ματθ.10,32 Λουκ.12,8), και
για να λάβουν ως μισθό την αιωνιότητα. Ενώ οι αμαρτωλοί θα αναστηθούν για να λάβουν ως
μισθό την τιμωρία, ανάλογα με τα έργα πού έκαναν. Οι δίκαιοι δεν θα λάβουν μετά την
Μέλλουσα Κρίση τον Παράδεισο, στον οποίο ήταν μέχρι τότε, αλλά την Βασιλεία του Θεού
οπού "εκλάμψουσιν ως φωστήρες" μέσα στο φως της Παναγίας Τριάδος
(Ματθ.25,4,34,43).186. Γιατί εξετάζονται στην Μέλλουσα Κρίση μόνο τα έργα της
ελεημοσύνης και όχι τα άλλα έργα, όπως λέγει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο;Να μη λέγουμε
ότι στην εσχάτη Κρίση δεν θα κριθούμε και για τα άλλα έργα. Ας θυμηθούμε τα λόγια του
Κυρίου, πού λέγει: "Λέγω γαρ υμίν ότι εάν μη περισσεύει η δικαιοσύνη υμών πλείων των
γραμματέων και φαρισαίων, ου μη εισέλθητε εις την βασιλείαν των ουρανών" (Ματθ. 5,20).
Να ενθυμούμεθα ότι η Βασιλεία των Ουρανών είναι για τους πτωχούς κατά το πνεύμα
(Ματθ.5,3) και αυτών πού διώκονται για την δικαιοσύνη του Θεού (Ματθ.5,10). Να
σκεπτώμεθα ότι μόνο όσοι φθάσουν στην ακακία και καθαρότητα των νηπίων θα εισέλθουν
στην Βασιλεία των Ουρανών (Ματθ. 18,3 και 19,4). Μη ξεχνάμε ότι "δια πολλών θλίψεων δει
ημάς εισελθείν εις την βασιλείαν του Θεού" (Πράξ.14,22). Ενώ ο άγιος Απόστολος Παύλος
λέγει: "Ούτε πλεονέκται ούτε κλέπται ούτε μέθυσοι, ου λοίδοροι, ούχ άρπαγες βασιλείαν
Θεού κληρονομήσουσιν (Α' Κορ.6,10). Και αλλου λέγει: "Μη πλανάσθε ούτε πόρνοι ούτε
ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί ούτε μαλακοί ούτε αρσενοκοίται βασιλείαν Θεού κληρονομήσουσι
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(ενθ. ανωτέρω). Ενώ στην προς Εφεσίους υποστηρίζει τα ίδια πράγματα λέγοντας: "τούτο
γαρ εστε γινώσκοντες, ότι πάς πόρνος ή ακάθαρτος ή πλεονέκτης, ος εστίν ειδωλολάτρης
ουκ έχει κληρονομίαν εν τη βασιλεία του Χριστού και Θεού". Ενώ στην Αποκάλυψη
αναφέρεται: "Τοις δε δειλοίς και απίστοις και εβδελυγμένοις και φονεύσι και πόρνοις και
φαρμακοίς και ειδωλολάτραις και πάσι τοις ψευδέσι το μέρος αυτών εν τη λίμνη τη
καιομένη εν πυρί και θείω, ό εστίν ο θάνατος ο δεύτερος". (Άποκ.21,5). Και ο Κύριος λέγει
ότι "πάν ρήμα αργόν ο εάν λαλήσωσιν οι άνθρωποι, αποδώσουσι περί αυτού λόγον εν ήμερα
κρίσεως" (Ματθ. 12,36).Έτσι λοιπόν, για όλα τα καλά και κακά έργα θα εξετασθούμε στην
Μέλλουσα Κρίση. Και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, όταν αναφέρει ότι θα κριθούμε βάσει των
έξι έργων της ελεημοσύνης (Ματθ. 25,34-45), να εννοούμε ότι η ελεημοσύνη είναι μία από
τις θυγατέρες της αγάπης, όπως λέγει και ο Απόστολος Παύλος ότι "Ή
αγάπη...χρηστεύεται" (Α' Κορ.13,4). Λοιπόν, επειδή η αγάπη "είναι σύνδεσμος τελειότητος"
(Κολ.3,14), να στοχαζώμεθα ότι δια της αγάπης προς τον Θεό και το συνάνθρωπο, πηγάζουν
όλα τα αγαθά έργα και ότι όποιος έχει τελεία αγάπη εκείνος έφθασε στο πλήρωμα του
Νόμου (Ρωμ. 13,8-10). Διότι στην ψυχή του έχει περισσότερο τα καλά έργα από τα οποία
ουδέποτε εκπίπτει (Α' Κορ.13,8),επειδή η αγάπη περιέχει όλα τα καλά έργα.Γι' αυτό θα
ρωτήσει ο Κύριος στην Κρίση μόνο για την ελεημοσύνη, διότι ο ελεήμων είναι πηγή της
αγάπης προς τον Θεό και τους ανθρώπους και εργάτης όλων των αγαθών έργων.
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