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Σύµφωνα µε τη διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας 

 
 

Τι  συµβαίνει  

κατά και µετά τον θάνατο; 
 
 
Από πού προέρχεται ο θάνατος; 

Ο Θεός δεν θέλησε ούτε δηµιούργησε το θάνατο, έτσι ό-
πως εµείς τον υφιστάµεθα σήµερα. Εισήλθε στον κόσµο, ως 
συνέπεια της πρώτης αµαρτίας των προγόνων µας Αδάµ και 
Εύας. Είναι λοιπόν «ο µισθός της αµαρτίας» (Ρωµ. 6,23) 
 
Ποιο είναι το νόηµα του θανάτου; 

● Σήµερα υπάρχει η τάση να λογοκρίνουν και να απωθούν 
αυτή την πραγµατικότητα της ανθρώπινης ζωής. Και µόνο η 
σκέψη του θανάτου προκαλεί αγωνία. Με το να µην τον σκέ-
πτονται, θεωρούν ότι τον αποµακρύνουν, τον νικούν. Στην 
πραγµατικότητα ο θάνατος, αµείλικτος, έρχεται, και µπορεί να 
έλθει σε κάθε στιγµή, σε οποιαδήποτε ηλικία του ανθρώπου, 
σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρίσκεται. 
 

● Για κάθε ανθρώπινο όν, ο θάνατος είναι : 
- σηµείο της οντότητάς µας ως ανθρώπων, και ανήκει στην 

ανθρώπινη κατάσταση 
- το τέρµα της ανθρώπινης ζωής 
- µια πόρτα που κλείνει έναν τρόπο ζωής για να ανοίξει έ-

ναν άλλο: δεν είναι το τέλος των πάντων 
- ένα κάλεσµα για να ζούµε µε σοφία το χρόνο που έχοµε 

στη διάθεσή µας 
- ένας τρόπος για να πραγµατοποιηθεί µια βασική ισότητα 

ανάµεσα σε όλους, πέρα από κοινωνικές εξαρτήσεις, οικονο-
µικές καταστάσεις και πολιτισµικές ικανότητες. 
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● Για το χριστιανό, ο θάνατος φωτίζεται από το λόγο του 
Θεού, ο οποίος µας προσφέρει ένα φως που φέγγει και παρη-
γορεί. Ο θάνατος γίνεται έτσι: 

- ένας τερµατισµός της ζωής του ανθρώπου, ως χρόνου 
ανοιχτού για να δεχτεί ή να απορρίψει κανείς την αγάπη του 
Θεού, την οποία µας φανερώνει στο πρόσωπο του Χριστού 

- το ξεκίνηµα της αιώνιας ζωής, δηλαδή το να ζει κανείς µε 
νέο τρόπο και για πάντα: µια ζωή που αρχίζει µετά από τη γήι-
νη ζωή 

- το να συναντήσει κανείς το Θεό, Πατέρα αλλά και Κριτή 
- ένας τρόπος για να εκφράσει κανείς µια πράξη υπακοής 

και αγάπης προς τον Πατέρα, κατά το παράδειγµα του Χρι-
στού. 
 

● Γι αυτήν ακριβώς τη χριστιανική θεώρηση του θανάτου, ο 
Αγ. Φραγκίσκος της Ασσίζης µπόρεσε να αναφωνήσει στο 
Άσµα των ∆ηµιουργηµάτων: «∆οξασµένος να είσαι, Κύριέ µου, 
για τον αδελφό µας το σωµατικό θάνατο» (Fonti Francescane, 
263). 
 
Τι συµβαίνει µε το θάνατο; 

Με το θάνατο πραγµατοποιείται ο χωρισµός της ψυχής και 
του σώµατος. Το σώµα του ανθρώπου πέφτει στη φθορά, ενώ 
η ψυχή του, που είναι αθάνατη, πηγαίνει να συναντήσει το Θεό 
για να κριθεί. Αυτή θα ενωθεί πάλι µε το σώµα της στο τέλος 
των καιρών. 
 
Τι σηµαίνει να πεθάνει κανείς στη χάρη του Θεού; 

Σηµαίνει να πεθάνει συνειδητοποιώντας ότι δεν έχει στη 
ψυχή κάποια θανάσιµη αµαρτία, ότι πεθαίνει σε ειρήνη µε το 
Θεό και τον πλησίον. «Βέβαιος είναι αυτός ο λόγος: εάν πεθά-
νουµε µε Αυτόν, θα ζήσοµε επίσης µαζί Του» (2 Τιµ. 2,11) 
 
Πώς είναι δυνατόν να πεθάνοµε µε τον Χριστό; 

Είναι δυνατόν: 
- Ζώντας ως παιδιά του Θεού κατά την επίγεια ζωή µας. 
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- Ζητώντας συχνά συγγνώµη στο Θεό για τις αµαρτίες µας 
µε το Μυστήριο της Μετάνοιας (εξοµολόγηση). 

- Επωφελούµενοι, εάν είναι δυνατόν, από τα δύο Μυστήρια 
που ίδρυσε ο Χριστός για τους σοβαρά ασθενείς και για εκεί-
νους που βρίσκονται στο πέρασµα από αυτή τη ζωή προς την 
άλλη: το µυστήριο της Ευχαριστίας, ως ιερό Εφόδιο για τους 
ετοιµοθανάτους, και το µυστήριο του Ευχελαίου για τους ασθε-
νείς. 
 
Πώς νίκησε ο Χριστός το θάνατο; 

Καταστρέφοντας την αιτία του θανάτου, δηλ. την αµαρτία, 
µε τον σταυρικό του θάνατο και την ανάστασή του. 
 
Πώς να περιγράψει κανείς την κατάσταση του ανθρώ-
που µετά το θάνατο; 

«Χρειάζεται να αποφεύγοµαι καταστάσεις φανταστικές και 
αυθαίρετες, που αντί να βοηθούν, χειροτερεύουν τις δυσκολίες 
στη χριστιανική πίστη. Τις εικόνες όµως που χρησιµοποιεί η 
Αγ. Γραφή αξίζει να τις σεβόµαστε. Πρέπει να αναζητήσοµε το 
βαθύ τους νόηµα, αποφεύγοντας τον κίνδυνο να τις εξασθενί-
σοµε υπερβολικά, αδειάζοντας από την ουσία τους, τις πραγ-
µατικότητες που αυτές φανερώνουν» (Ρωµαϊκή Σύνοδος για τη 
∆ιδασκαλία της Πίστεως: Επιστολή για ορισµένα θέµατα που 
αφορούν την εσχατολογία). 
 
Τι συµβαίνει µετά το θάνατο; 

Η ψυχή, αφού χωριστεί από το σώµα, κρίνεται από το Θεό 
σε σχέση µε την Πίστη και τα έργα που έχει πράξει. Αυτό είναι 
η ειδική κρίση, µε την οποία δίνεται στον καθένα η άµεση α-
νταπόδοση για την επίγεια ζωή του. 

Αυτή η ανταπόδοση συνίσταται στο να φθάσοµε: 
● είτε στην αιώνια χαρά του παραδείσου 

- αµέσως µετά το θάνατο 
- ή µετά από ανάλογη κάθαρση (καθαρτήριο) 

● είτε στην αιώνια καταδίκη της κόλασης. 
 
Τι είναι ο Παράδεισος; 
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Ο Παράδεισος είναι η κατάσταση πλήρους και οριστικής 
ευτυχίας. Αυτή η ευτυχία συνίσταται στο να βλέπει κανείς το 
Θεό «έτσι όπως αυτός είναι» (1 Γεν. 3,2), «πρόσωπο µε πρό-
σωπο» (1Κορ. 13,12). Τότε λοιπόν θα γνωρίζοµε το Θεό, ως 
την µέγιστη, την υπέρτατη ευτυχία του ανθρώπου, τον απώτε-
ρο σκοπό και την πλήρη πραγµατοποίηση των βαθύτερων 
πόθων του ανθρώπου. 

Αυτό το µυστήριο ενόρασης του Θεού, ευλογηµένης κοι-
νωνίας µε τον Θεό και µε όσους είναι ενωµένοι µε τον Χριστό, 
υπερβαίνει κάθε δυνατότητα κατανόησης και περιγραφής. Η 
Αγ. Γραφή µας µιλά µε µερικές εικόνες: ζωή, φως, ειρήνη, γα-
µήλιο συµπόσιο, οίκο του πατέρα, Ουράνια Ιερουσαλήµ… 
 
Τι είναι το Καθαρτήριο; 

Το Καθαρτήριο είναι η κάθαρση, ο εξαγνισµός εκείνων που 
πεθαίνουν στη χάρη του Θεού, και εποµένως είναι πλέον βέ-
βαιοι ότι µπορούν να εισέλθουν στον Παράδεισο, αλλά έχουν 
ανάγκη µιας περαιτέρω κάθαρσης, µε σκοπό να αποκτήσουν 
την απαραίτητη αγιότητα για να εισέλθουν στη χαρά του Πα-
ραδείσου. 
 
Πώς µπορούµε εµείς να βοηθήσουµε σε µια τέτοια κά-
θαρση; 

Ο Θεός εξαγνίζει όσους είναι στο Καθαρτήριο, µε τις αξιο-
µισθίες του αποθανόντος και αναστηµένου Χριστού, αλλά επί-
σης χάρη στη συνεργασία, την οποία εµείς µπορούµε να τους 
προσφέροµε. Εµείς, που είµαστε ακόµη οδοιπόροι εδώ στη 
γη, µπορούµε πράγµατι να βοηθήσουµε τους νεκρούς µας, 
που βρίσκονται στο Καθαρτήριο. 

● µε την προσευχή µας υπέρ των νεκρών, και ιδιαιτέρως 
συµµετέχοντας στην τέλεση της Θ. Λειτουργίας, καθώς επίσης 
τελώντας τη Θ. Λειτουργία για εκείνους, 

● µε έργα µετάνοιας και αγάπης, 
● µε τα Λυσίποινα, που είναι η λύση της πρόσκαιρης ποι-

νής για τις αµαρτίες οι οποίες έχουν ήδη συγχωρηθεί, λύση την 
οποία παραχωρεί ο Θεός [όχι συγχώρηση αµαρτίας, αλλά α-
παλλαγή από την ποινή που ακολουθεί την αµαρτία]. Κάθε 
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χριστιανός, οδοιπόρος εδώ στη γη, µπορεί να αποκτήσει, µε 
την παρέµβαση της Εκκλησίας, αυτά τα Λυσίποινα, εάν έχει τις 
κατάλληλες διαθέσεις και υπό ορισµένες προϋποθέσεις, και 
µπορεί να τα εφαρµόσει υπέρ των νεκρών, ώστε να απαλλα-
γούν από τις πρόσκαιρες ποινές που οφείλονται στις αµαρτίες 
τους. 
 
Τι είναι η Κόλαση; 

● Η κόλαση είναι η αιώνια καταδίκη όλων εκείνων οι οποί-
οι, µε την ελεύθερη επιλογή τους, πεθαίνουν σε κατάσταση 
θανάσιµης αµαρτίας, χωρίς να έχουν µετανοήσει και χωρίς 
να δεχθούν την φιλεύσπλαχνη αγάπη του Θεού. Ο Ιησούς εκ-
φράζει αυτήν την πραγµατικότητα µε µερικές εικόνες: γέεννα, 
άσβεστη φλόγα, καµίνι πυρακτωµένο… Είναι εικόνες που πε-
ριγράφουν την κατάσταση έσχατου πόνου, αιώνιας καταδίκης, 
που πλήττει όσους είναι στην κόλαση. 

● Η κύρια τιµωρία της κόλασης συνίσταται στον αιώνιο 
χωρισµό από το Θεό. Μόνο µε το Θεό, πράγµατι µπορεί ο 
άνθρωπος να έχει τη ζωή και την ευτυχία, για τις οποίες δηµι-
ουργήθηκε και τις οποίες ποθεί. 

● Ο Θεός δεν προορίζει κανέναν να πάει στην κόλαση. Α-
ντίθετα, ως καλός Πατέρας θέλει να σωθούν όλοι και να φθά-
σουν στον Οίκο Του: τον Παράδεισο. Γι αυτό απέστειλε τον Υιό 
του, που πέθανε και αναστήθηκε. Ο Θεός δεν θέλει να πεθάνει 
κανείς αλλά να µετανοήσουν όλοι» (2 Πέτ.3,9) Γι αυτό καλεί 
κάθε άνθρωπο ατοµικά, στη διάρκεια της επίγειας ζωής του, 
είτε µε καλοσύνη, είτε, µερικές φορές ακόµα και µε έντονο 
τρόπο (όπως κάνει κάθε καλός πατέρας µε το παιδί του). Ό-
µως, έχοντας δηµιουργήσει τον άνθρωπο ελεύθερο, ο Θεός 
σέβεται τις αποφάσεις του καθενός, και αυτό κυρίως κατά την 
κρίσιµη στιγµή του θανάτου του. Εποµένως είναι ο ίδιος ο άν-
θρωπος που, µε πλήρη ελευθερία και ευθύνη, αυτο-
αποκλείεται από τον Παράδεισο και, επιµένοντας στη ριζική 
άρνησή του προς τον Θεό, αξίζει την κόλαση. 
 
Τι είναι η τελική και παγκόσµια Κρίση; 
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Είναι η κρίση που θα εκφέρει ο Θεός στο τέλος των και-
ρών, στο τέλος του κόσµου, όταν ο Χριστός «θα έρθει µέσα 
στη δόξα του, µαζί µε όλους τους αγγέλους του […] και θα συ-
γκεντρωθούν µπροστά του όλοι οι λαοί, και θα χωρίσει τους 
µεν από τους δε […]. Και θα πάνε αυτοί στην αιώνια τιµωρία, 
ενώ οι δίκαιοι στην αιώνια ζωή (Μτ. 25,31-46) 
 

Κατ’ αυτή την κρίση: 
● Θα αναστηθούν όλα τα σώµατα των ανθρώπων. Κάθε 

σώµα θα µεταµορφωθεί από φθαρτό και θνητό σε άφθαρτο και 
αιώνιο, θα ενωθεί µε τη δική του ψυχή και θα µοιραστούν µαζί 
την κατάσταση του Παραδείσου ή της κόλασης. Σ’ αυτή την 
κατάσταση ζει η ψυχή από τη στιγµή του θανάτου του σώµα-
τος. 

● Όλοι οι άγιοι του ουρανού θα ζουν µια αδελφική κοινωνία 
«εξαιρετικά απολαυστική, διότι ο καθένας θα έχει όλα τα αγαθά 
όλων των άλλων µακαρίων. Ο καθένας θα αγαπά τον άλλο 
όπως τον εαυτό του, και γι αυτό θα απολαµβάνει τα αγαθά των 
άλλων ως δικά του. Έτσι η αγαλλίαση του ενός και µόνο θα 
είναι τόσο µεγαλύτερη όσο πιο µεγάλη θα είναι η χαρά όλων 
των άλλων µακαρίων». (Αγ. Θωµάς Ακινάτης, ∆ιάλεξη για το 
Πιστεύω). 

● Θα υπάρξουν «νέοι ουρανοί και νέα γη» (2 Πέτ. 3,13). Το 
σηµερινό σύµπαν, απελευθερωµένο από κάθε σκλαβιά, θα 
είναι ένα νέο σύµπαν, στο οποίο «δεν θα υπάρχει πια ο θάνα-
τος, ούτε πένθος, ούτε θρήνος, ούτε πόνος, διότι τα παλιά πέ-
ρασαν» (Απ. 21,4). 

● Θα πραγµατοποιηθεί τελείως και οριστικά το σχέδιο του 
Θεού «να ανακεφαλαιώσει εν Χριστώ τα πάντα, τόσο τα ουρά-
νια όσο και τα επίγεια» (Εφ.1,10). Ο Θεός θα είναι «τα πάντα 
στους πάντες» (1Κορ.15,28) 
 
Πότε θα πραγµατοποιηθεί η τελική κρίση ; 

Μόνο ο Θεός γνωρίζει την ηµέρα και την ώρα ενός τέτοιου 
οριστικού γεγονότος. Εµείς γνωρίζουµε µόνο ότι θα πραγµα-
τοποιηθεί «την τελευταία ηµέρα» (Ιω.6,39), στο τέλος αυτού 
του κόσµου. 
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Πού βασίζεται η πίστη µας γύρω από την Ανάσταση του 
σώµατός µας; 

Βασίζεται: 
● στην Πίστη στο Θεό «που δεν είναι ένας Θεός νεκρών 

αλλά ζωντανών» (Μκ. 12,27) 
● στον Ιησού Χριστό, ο οποίος : 
- είπε «Εγώ είµαι η ανάσταση και η ζωή» (Ιω. 11,25) 
- πραγµατοποίησε µερικές «αναστάσεις» κατά τη διάρ-

κεια της επίγειας ζωής του: του Λάζαρου, του γιου της χήρας 
της Ναΐν, και της κόρης του Ιάειρου. Αυτές οι «αναστάσεις», 
που ήταν η επιστροφή στην προηγούµενη ζωή, ήταν σηµείο 
του ότι ο ίδιος είναι «η ανάσταση», και προεικόνιση της δικής 
του ανάστασης 

- έκανε αυτή την επίσηµη υπόσχεση προτού πεθάνει: 
«Πηγαίνω να σας ετοιµάσω θέση, και όταν πάω και σας ετοι-
µάσω θέση, πάλι θα έλθω και θα σας πάρω κοντά µου, ώστε 
όπου είµαι εγώ να είστε κι εσείς». (Ιω. 14,2-3) 

- υπέστη ελεύθερα το θάνατο, και θάνατο σταυρικό, για 
τη δική µας σωτηρία: µε το θάνατό του νίκησε το θάνατο, για 
εκείνον και για όλους εµάς. 

- αναστήθηκε αυτός ο ίδιος µε το ίδιο του το σώµα, µε-
ταµορφωµένο και δοξασµένο: «Εάν ο Χριστός δεν αναστήθηκε 
[…] είναι µάταιη και η δική σας Πίστη (1 Κορ. 15,14) 

- είναι αρχή, θεµέλιο και βεβαιότητα επίσης και της δικής 
µας ανάστασης: Εκείνος είναι «ο πρωτότοκος των νεκρών» 
(Κολ.1,18); «Ο Θεός που ανέστησε τον Κύριο, θα αναστήσει 
και εµάς µε τη δύναµή του» (1 Κορ.6,13). 

 
Πώς θα γίνει η ανάσταση των σωµάτων µας; 

Το να γνωρίσοµε τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται η ανά-
σταση, υπερβαίνει τη δυνατότητα της νοηµοσύνης µας. Είναι 
προσιτό µόνο µε την Πίστη. 

 
Ποια είναι η διαφορά ανάµεσα στην ανάσταση του 
σώµατος και τη µετενσάρκωση; 

Μεταξύ των δύο υπάρχει µια τεράστια διαφορά, επειδή: 
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● η ανάσταση δεν είναι η επιστροφή στην προηγούµενη 
ζωή, αλλά το να ζει κανείς µε ένα νέο τρόπο, µε ένα σώµα ο-
λότελα µεταµορφωµένο, 

● κάθε ζωή είναι µοναδική και ανεπανάληπτη, 
● «έχει οριστεί να πεθαίνουν οι άνθρωποι µία και µόνο φο-

ρά» (Εβ. 9,27). 
 

Με ποια έννοια ο χριστιανός πεθαίνει και ανασταίνεται 
κάθε µέρα; 

Κάθε µέρα που ζει ο χριστιανός εδώ στη γη, είναι µια 
συµµετοχή στο Θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού, από 
άποψη: 

● µυστηριακή: µε το µυστήριο του Βαπτίσµατος, πεθαί-
νουµε µε τον Χριστό ως προς την αµαρτία (µας απελευθερώνει 
από την αµαρτία) και ανασταινόµαστε σε µια νέα ζωή, στη ζωή 
των υιοθετηµένων τέκνων του Θεού, ως µέλη του Χριστού και 
της Εκκλησίας του, ως ναός του Αγίου Πνεύµατος, 

●  ηθική: κάθε µέρα καλούµαστε να αποφεύγοµε την α-
µαρτία, να µετανοούµε, να ανασταινόµαστε από την αµαρτία, 
για να ζούµε µε χαρά κάθε στιγµή ως τέκνα του Θεού, αναζη-
τώντας «τα άνω, όπου βρίσκεται ο Χριστός, καθισµένος στα 
δεξιά του Θεού» (Κολ. 3,1). 
 

Raffaello Martinelli, Εφηµέριος της Βασιλικής  
των Αγ. Αµβροσίου και Καρόλου, στη Ρώµη 
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