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Ἡ νέκρωση τῶν παθῶν 
 

Η ἐπικοινωνία τοῦ Ἀποστόλου Παῦλου μέ τούς Χριστιανούς τῆς 
πόλεως τῶν Κολοσσῶν, ὃπως παρουσιάζεται στό σημερινό Ἀποστολικό 
ἀνάγνωσμα, αγαπητοί μου αδελφοί, περιλλαμβάνει σοφές συμβουλές καί 
παραινέσεις πού σχετίζονται μέ τή νέκρωση τῶν παθῶν καί τή ζημιά πού 
αὐτά προκαλοῦν στήν πνευματική ζωή τοῦ ἀνθρῶπου. Ὁ Παῦλος ζητᾶ 
ἀπό τούς Χριστιανούς νά νεκρώσουν ὃ,τι τούς συνδέει μέ τή γήινη 
πραγματικότητα καί τό ἁμαρτωλό παρελθόν, καταστάσεις πού 
ἐπιφέρουν τήν ὀργή τοῦ Θεοῦ καί ἀπομακρύνουν τούς ἀνθρῶπους ἀπό 
τήν ὑγιή σχέση καί κοινωνία μαζί Του. 
 Καταγράφει, μάλιστα καί μιά σειρά ἀπό αὐτά τά ἐμπόδια τῆς 
πνευματικῆς καλλιέργειας πού καθιστοῦν τόν ἂνθρωπο ἒρμαιο τῶν 
παθῶν καί τῶν ἐνστίκτων του και τόν γκρεμίζουν ἀπό τήν  
ὑψηλή θέση όπου τόν κατέταξε ὁ Θεός. Ομιλεί γιά τήν πορνεία, τήν ὀργή 
καί τό θυμό, τή βλασφημία, τό ψεύδος καί πολλές ἂλλες πνευματικές 
ἀσθένειες. Ας τίς δοῦμε πιό ἀναλυτικά γιά νά κατανοήσουμε τό μέγεθος 
τῆς καταστροφικῆς ἐπενέργειάς τους στή ζωή μας. 
 Το μεγάλο καί ἰσχυρό πάθος τῆς πορνείας συνιστά σαφέστατη 
ειδωλολατρία, καθώς ειδωλοποιεί ή χειρότερα, ακόμα, θεοποιεί το σώμα 
και τα ένστικτα που το χαρακτηρίζουν, οδηγώντας τους ανθρώπους σε 
μία ιδιότυπη αιχμαλωσία. Ο Ὃσιος Ἐφραίμ ὁ Σῦρος υποδεικνύει τον 
τρόπο απαλλαγής από τον δαίμονα της πορνείας: "Ἂν μᾶς ἐνοχλεῖ ἡ 
σαρκική ἐπιθυμία ἂς σκύψωμεν ἐπᾶνω εἰς τόν τάφον μας καί ἂς ἲδωμεν 
τά μυστήρια τῆς φύσεώς μας, τόν σκελετόν, τά ἀπογυμνωμένα ἀπό τάς 
σάρκας κρανία καί τά ὑπόλοιπα ὀστά. Ἀφοῦ δε τά ἲδωμεν, ἂς 
θεωρήσουμε ὃτι βλέπουμε εἰς ἐκείνα τούς ἐαυτούς μας καί τότε ἂς 
σκεφθῶμεν πού ἐπῆγε τό κάλλος τοῦ ἂνθους τῆς παροῦσης ζωῆς, τό 
ὠραίον χρῶμα εἰς τό πρόσωπον καί ἡ ὑπόλοιπος ὠραιότης. Μέ αὐτήν τήν 
σκέψιν θά σβήσει ἡ φλόγα τῆς σαρκός"1 
 Γιά τό μεγάλο πάθος τοῦ θυμοῦ και της οργής ὁ Ἀββᾶς Ἀγάθων 
ἒλεγε ὃτι "ἐκείνος πού ὀργίζεται εὒκολα καί νεκρόν ἀκόμα ἂν ἀναστήσει, 
δέν εἶναι δεκτός ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ"2 Υπάρχει, όμως και ο ευλογημένος 
θυμός, ο οποίος ενεργεί ευεργετικά στην ανθρώπινη καρδιά. Γι’ αυτόν 
ομιλεί ο Ἃγιος Κασσιανός ὁ Ρωμαίος, ο οποίος ἀναφέρει ὃτι "καί ὁ θυμός 
ἒχει κατασπαρεῖ μέσα μας γιά τή σωτηρία μας. Πότε, ὃμως; γιά νά 
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θυμώνουμε ἐναντίον τῆς κακίας καί ὂχι νά γινόμαστε θηρία ἐναντίον τῶν 
ἀνθρῶπων"3 
 Ἡ βλασφημία γιά τήν ὁποία κάνει λόγο ὁ Ἀπόστολος Παῦλος 
εἶναι ἰκανή νά μετατρέψει τόν ἂνθρωπο ἀπό πλάσμα τοῦ Θεοῦ σέ ἒρμαιο 
τοῦ διαβόλου, τόν κάνει σκληρόκαρδο, τόν ἀπομονώνει καί τόν καθιστᾶ 
βδελυρό κάι ἀκάθαρτο, ἐνῶ καί στούς οἰκείους καί φίλους του προκαλεῖ 
ἀπέχθεια καί ἀποτροπιασμό. Κι αν η βλασφημία προς τους 
συνανθρώπους μας έχει αυτές τις τραγικές συνέπειες, η βλασφημία προς 
τον Θεό συνιστά βαρύτατη εκτροπή, που οδηγεί σε διακοπή της 
κοινωνίας μαζί Του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναλύει τη 
διαφορά: «Αν όποιος βρίζει τον βασιλιά δέχεται σκληρή τιμωρία, λόγω 
του αξιώματος του προσώπου, όποιος βρίζει τον Θεό για πόσα 
αμαρτήματα είναι υπεύθυνος; Τα ίδια αμαρτήματα μπορεί να κάνουμε 
στον Θεό, σαν κι αυτά που κάνουμε στους ανθρώπους. Η βαρύτητα, 
όμως, δεν είναι η ίδια. Όση διαφορά υπάρχει μεταξύ Θεού και 
ανθρώπων, τόση διαφορά υπάρχει και στα αμαρτήματα που γίνονται 
κατά του Θεού και κατά των ανθρώπων»4 
 Ἡ ἐπόμενη πνευματική ἀσθένεια πού θίγει ὁ πρῶτος τῶν 
Ἀποστόλων εἶναι τό ψεύδος. Ὁ Ἀββᾶς Δωρόθεος ταυτίζει το ψεύδος με 
τον διάβολο και επισημαίνει χαρακτηριστικά: "Χρειάζεται μεγάλη 
προσοχή καί ἂγρυπνη φροντίδα, γιά νά μή μᾶς ξεγελάει τό ψέμα. Γιατί 
κανένας ἀπό αὐτούς πού λένε ψέματα δέν ἐνώθηκε μέ τό Θεό. Τό ψέμα 
δέν ἒχει καμία σχέση μέ τό Θεό. Γιατί εἶναι γραμμένο ὃτι "τό ψέμα 
πηγάζει ἀπό τόν πονηρό καί ὃτι ὁ διάβολος εἶναι πατέρας τοῦ ψεύδους". 
Βλέπετε, λέει τό διάβολο πατέρα τοῦ ψεύδους. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὁ Θεός, 
γιατί αὐτός λέει "Ἐγώ εἰμί ἡ ὁδός καί ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή". 
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ἀπό Ποιόν χωριζόμαστε καί μέ ποιόν δενόμαστε 
μέ τό ψέμα; Εἶναι ὁλοφάνερο ὃτι δενόμαστε μέ τό διάβολο"5 
 Εἶναι καλό, αδελφοί μου, οἱ παραινέσεις τοῦ Ἀποστόλου Παῦλoυ 
να γίνουν ἀφορμή ἐνδοσκόπησης καί αὐτοεξέτασης γιά ὃλους μας, ούτως 
ώστε, υιοθετώντας τη χρηστότητα, την ταπεινοφροσύνη, την πραότητα 
και την μακροθυμία, για τις οποίες ομιλεί ο Απόστολος στη συνέχεια της 
περικοπής, να καταστούμε εκλεκτοί του Θεού, άγιοι και ηγαπημένοι6 
ΑΜΗΝ! 
 

Αρχιμ. Ε.Ο.  
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