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Α. Ἡ πτώση-ἀστοχία τοῦ ἀνθρώπου

Ἡ πορεία μας πρός τή σωτηρία ὑπῆρξε ἀνέκα-
θεν εἴτε πορεία συγκλίσεως πρός τό θέλημα 
τοῦ Δημιουργοῦ μας εἴτε πορεία ἀποκλίσεως 
ἀπό αὐτό, λόγω ὑπερισχύσεως τοῦ δικοῦ μας 
θελήματος. Ἡ ταλάντευσή μας αὐτή μεταξύ 
τοῦ θείου καί τοῦ ἰδίου θελήματος σφράγισε 
καί ἐξακολουθεῖ νά σφραγίζει – συχνά μέ τρό-
πο τραγικό- τήν πορεία μας πρός τόν φυσικό 
μας προορισμό, πού δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τό νά 
ἐπιτύχουμε τή σωτηρία μας, νά γίνουμε δηλαδή 
κατά Χάριν κοινωνοί τοῦ Θεοῦ.

Τό γεγονός ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἡ «εἰκόνα τοῦ 
Θεοῦ» σημαίνει ὅτι ἡ ἀνθρώπινη φύση δημι-
ουργήθηκε «ἄμαχος, εἰρηνική, ἀστασίαστος, 
πρός τόν Θεόν καί αὐτήν δι’ ἀγάπης ἐσφιγμέ-
νη». Ἡ φύση τοῦ ἀνθρώπου ἦταν καθαρή καί 
ἁγνή. Δέν ὑπῆρχε σ’ αὐτήν τό στοιχεῖο τῆς 
ὅποιας ἁμαρτίας. Ὅλες οἱ ζωτικές δυνάμεις τῆς 
ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου, ἡ σκέψη, ἡ βούληση καί 
ἡ ἐπιθυμία ἦταν στραμμένες στόν Θεό. 

Πρίν ἀπό τήν πτώση ὑπῆρχε ἑνότητα μετα-
ξύ Θεοῦ, ἀνθρώπου καί ὅλης τῆς κτίσεως. Ὁ 
ἄνθρωπος ἔχαιρε τή ζωή του κοντά στόν Θεό. 
Ἦταν ἀμέριμνος, ἀπολαμβάνοντας τήν κα-
θαρή σχέση του μέ τόν Δημιουργό του. Διῆγε 
ζωή ἥσυχη καί εἰρηνική. Αὐτή τήν εἰρήνη, ὡς 
ἐλεύθερη ἀποδοχή τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ ἀπο-
λάμβανε ζώντας σέ κοινωνία μαζί Του. Μετά 
τήν πτώση, ὅμως, διασπάστηκε ἡ κτίση καί ὁ 
ἄνθρωπος ἀπό τόν Θεό.

Ὁ ὁρατός, φυσικός κόσμος δημιουργήθηκε ἀπό 
τόν Θεό ὡς βασίλειο τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ ἄνθρω-
πος ὑπῆρχε ἀνάμεσα στόν Θεό καί τόν κόσμο, 
βασιλεύς ἐπί τῆς γῆς, βασιλευόμενος ἄνωθεν. 
Δέχθηκε ἀπό τόν Θεό τόν κόσμο ὡς εὐλογία 
καί τόν ξαναπροσέφερε στόν Θεό ὡς εὐχαρι-
στία. Αὐτή ἡ εἰρηνική συνύπαρξη καί κοινωνία 
τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό καί τόν κόσμο δια-
ταράχθηκε μέ τήν πτώση τοῦ πρώτου καί τήν 
ἠθελημένη ἀπομάκρυνσή του ἀπό τόν Θεό. 
Ἡ πτώση τοῦ ἀνθρώπου σηματοδότησε τήν 
ἀπουσία τῆς θείας Χάρης καί τήν ἀμαύρωση 
τῆς θείας εἰκόνας πού αὐτός μέσα του ἔφερε.

Παρά τήν λαμπρότητα καί τήν χαρισματική 
κατάσταση τῶν πρωτοπλάστων, ἡ φύση τους 
ὑπῆρξε τρεπτή. Μποροῦσε νά μείνει χαρισμα-
τική ἀλλά καί μποροῦσε νά ἀπωλέσει αὐτή τήν 
χαρισματικότητα. Ἡ τρεπτότητα τῆς ἀνθρώπι-
νης φύσεως προϋποθέτει δύο θεμελιώδη δεδο-
μένα.

 Πρῶτον, ἡ «πνοή ζωῆς», ἡ ψυχή, πού ὁ Θεός 
ἐμφύσησε στόν ἄνθρωπο, δέν ἀποτελεῖ καθ’ 
αὐτό φύση τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ ἡ θεία φύση εἷναι 
ἄκτιστη καί ἄτρεπτη. Πρόκειται μόνο γιά χάρι-
σμα, θεία Χάρη.

 Δεύτερον, ὁ ἄνθρωπος δημιουργήθηκε «αὐτο-
προαίρετος», εἶχε δηλαδή τή δυνατότητα ἐπι-
λογῆς τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ. Ὁ Θεός τοῦ 
ἐμπιστεύθηκε τά ἡνία τοῦ ἑαυτοῦ του, τῶν δι-
αθέσεών του καί εἶχε τήν δυνατότητα νά αὐτο-
διατεθεῖ. 1*  

Ὄντας τρεπτός καί αὐτοπροαίρετος ὁ ἄνθρω-
πος παρασύρθηκε ἀπό τόν διάβολο καί παρα-
δόθηκε στήν ἁμαρτία καί τίς ἡδονές. Μέ τήν 
ἁμαρτία-ἀστοχία του ὁ ἄνθρωπος ὑποτάχθηκε 
στήν κτίση, τή φθορά καί τόν θάνατο. Ἔχασε 
τήν ἐλευθερία, ἔγινε δοῦλος καί ἐχθρός τοῦ 
Θεοῦ, καί τοῦ ἑαυτοῦ του, καί ἡ γῆ, πού δημι-
ουργήθηκε ἀπό τόν Θεό «καλή λίαν», γίνεται 
πρόσκαιρος καί φθαρτή. «Ἡ ἁμαρτία ἔσβησε 
τήν πνοή τῆς ζωῆς καί ὁ ἄνθρωπος ἔμεινε γῆ 
πάσχουσα».

Ὁ ἄρχοντας τοῦ κόσμου, ὁ ἄνθρωπος, ἔγινε 
δοῦλος τοῦ κόσμου. Σύμφωνα καί μέ τήν δι-
δασκαλία τοῦ ἁγίου Μαξίμου, ἡ ἁμαρτία δέν 
εἶναι μιά ἁπλή παράβαση ἑνός νόμου, ἀλλά ἡ 
ἀνώμαλη κίνηση τῶν φυσικῶν δυνάμεων τῆς 
ψυχῆς. Δηλαδή, ἀντί ὁ ἄνθρωπος νά κινεῖται 
ἀδιάλειπτα πρός τόν Θεό, πού εἶναι ἡ πηγή τῆς 
ζωῆς καί τῆς θεώσεως, κινεῖται πρός τά αἰσθη-
τά, πρός τήν ὕλη καί τόν κόσμο. Ἔτσι ἡ ἁμαρτία 
εἶναι στέρηση τοῦ ἀγαθοῦ καί ἡ «ἐκ τοῦ κατά 
φύσιν εἰς τό παρά φύσιν ἑκουσίως παραδρομή».

 Κατά τήν πατερική παράδοση, ὁ Θεός δέν 
ἔπλασε τόν ἄνθρωπο οὔτε θνητό οὔτε ἀθάνα-
το, ἀλλά μέ τήν δυνατότητα νά γίνει θνητός ἤ 
ἀθάνατος. 

Κατά τόν Ἰωάννη τόν Δαμασκηνό «ὁ Ἀδάμ δέν 
ἔπρεπε νά ἁπλώσει τό χέρι του στόν ἀπαγορευ-
μένο δένδρο, νά κόψει καί νά φάγει τούς καρ-
πούς του. 

Μόνο μέ τόν τρόπο αὐτό τοῦ παρεχόταν ἡ δυ-
νατότητα νά διαστείλει τή δική του θέληση ἀπό 
τοῦ Δημιουργοῦ του, νά δείξει ὑπευθυνότητα 
καί ἐλεύθερη προσαρμογή τῆς βούλησής του 
στή βούληση τοῦ Δημιουργοῦ καί νά γνωρίσει 
ἠθικά τή φύση του».2* 

Ἄς δοῦμε ὅμως ἀναλυτικότερα αὐτήν τήν 
«ἀνώμαλη κίνηση», πτώση καί διάσπαση τοῦ 
ἀνθρώπου: 

 α. Διασπάστηκε ὁ ἄνθρωπος ἀπό τόν Θεό και  
στερήθηκε τή θεία Χάρη Του. Ἀφοῦ ὁ Θεός 

εἶναι τό φῶς καί ἡ ζωή τῶν ἀνθρώπων, κατα-
λαβαίνουμε ὅτι μέ τήν ἀπομάκρυνσή του ὁ 
ἄνθρωπος ἐγκλωβίστηκε στό σκοτάδι καί στό 
θάνατο, φόρεσε τούς «δερματίνους χιτῶνας» 
τῆς φθορᾶς καί τῆς θνητότητας, καί ἀγνόησε 
τόν Θεό λατρεύοντας τά εἴδωλα.

β. Διασπάστηκαν καί οἱ ἄνθρωποι μεταξύ τους. 
Ὁ Ἀδάμ βλέποντας τήν Εὔα ἀμέσως μετά τήν 
δημιουργία της χάρηκε καί εἶπε «τοῦτό ἐστιν 
ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων μου καί σάρξ ἐκ τῆς 
σαρκός μου» (Γεν. β΄,23). Μετά ὅμως ἀπό τήν 
ἁμαρτία εἶπε: «ἡ γυνή, ἣν ἔδωκας μετ᾿ ἐμοῦ, 
αὕτη μοι ἔδωκεν ἀπό τοῦ ξύλου καί ἔφαγον» 
(Γεν. γ΄, 12). Ἀπό «ὀστοῦν...» ἔγινε ἀμέσως ἡ 
γυναίκα πού τοῦ ἔδωσε ὁ Θεός.

γ. Διασπάστηκε ὁ ἄνθρωπος ἐσωτερικά. Πρίν 
ἀπό τήν ἁμαρτία ὅλες οἱ δυνάμεις τῆς ψυχῆς 
ἦταν ἑνωμένες, ἀφοῦ κέντρο τους ἦταν ὁ Θεός. 
Ἡ εἰρηνική συνύπαρξη τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν 
Θεό καί τόν κόσμο διαταράχθηκε. Ὁ ἄνθρωπος 
ἔπαυσε πιά νά εἶναι βασιλεύς τοῦ κόσμου καί 
ἱερεύς τοῦ Θεοῦ καί ὑποτάχθηκε στή φθορά 
καί τόν θάνατο. Ἡ ἁμαρτία ἔφερε μέσα στόν 
ἄνθρωπο καί στόν κόσμο τή σύγχυση καί τήν 
ταραχή. Ἄλλα σκέπτεται ὁ νοῦς, ἄλλα ἐπιθυ-
μεῖ ἡ καρδιά καί ἄλλα πράττει ἡ βούληση τοῦ 
ἀνθρώπου. 

«Στήν προπτωτική κατάσταση ὁ νοῦς τοῦ 
ἀνθρώπου ἦταν καθαρός καί εἶχε κοινωνία μέ 
τόν Θεό καί τούς Ἀγγέλους. Τό σῶμα ἦταν ὑπο-
ταγμένο στήν ψυχή καί ἐτρέφετο ἀπό αὐτήν. 
Μετά τήν πτώση ἀποδιοργανώθηκε τελείως 
ὁ ἄνθρωπος.  Ἀφοῦ ἔχασε τό πραγματικό του 
κέντρο, τήν πραγματική κοινωνία μέ τόν Θεό, 
ἀποδιοργανώθηκε καί ἐσωτερικά. 

Ἡ ψυχή, ἀφοῦ ἔχασε τή χάρη, θέλει νά τραφεῖ 
ἀπομυζώντας τό σῶμα, καί ἔτσι γεννιοῦνται τά 
ψυχικά πάθη. Τό σῶμα μήν μπορώντας νά τρα-
φεῖ ἀπό τήν ψυχή, αἰχμαλωτίζεται ἀπό τήν ὕλη 
καί ζητᾶ ἀπό ἐκεῖ νά ἱκανοποιηθεῖ, μέ ἀποτέλε-
σμα νά γεννιοῦνται τά σωματικά πάθη.Ἔχουμε 
πλήρη ἐσωτερική ἀποδιοργάνωση».3* 

Αἰτία τῆς ἁμαρτίας ἦταν ὁ ἄνθρωπος, αἰτία τῆς 
σωτηρίας ἔγινε ὁ Θεός. Ὁ ἄνθρωπος ἁμάρτησε 
γιατί ἔτσι ὁ ἴδιος τό θέλησε. Τό θέλησε ἐλεύ-
θερα, ἄν καί στήν πτώση του συνήργησε καί 
ὁ διάβολος, παρασύροντάς τον δολίως στήν 
ἀποστασία. Μέ τήν ἁμαρτία ὁ ἄνθρωπος ἔγινε 
ἐχθρός τοῦ Θεοῦ καί τοῦ ἑαυτοῦ του. 

Τέλος, ὅλη η κτίση διασπάστηκε ἀπό τόν Θεό, 
εἷναι πλέον ὑποταγμένη  καί δούλη τῆς φθορᾶς 
καί τοῦ θανάτου ἐξαιτίας τῆς ἁμαρτίας-ἀστοχί-
ας τοῦ ἀνθρώπου.

δ. Διασπάστηκε, ἐπίσης, ὁ σύνδεσμος μεταξύ 

Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ὡς κίνητρο, γιά τή Σωτηρία τοῦ Ἀνθρώπου




