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Οικονομία και παραχώρηση του Θεού 
Αγαπητοί μας Ενορίτες και εκλεκτοί φίλοι της Εκκλησίας μας 

Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω. 

 

Σε λίγο πανηγυρίζουμε την «εορτήν των εορτών» και την «πανήγυριν των πανη-

γύρεων».  Εορτάζουμε το αιώνιο και πανανθρωπίνως ελπιδοφόρο, θείον και ιστορικό γε-

γονός: την εκ νεκρών Ανάσταση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.  

Την θεμελιώδη σημασία αυτού του γεγονότος υπογραμμίζει και ο Απόστολος Παύλος 

επισημαίνων: «Εάν δεν είχε γίνει η Ανάσταση του Χριστού, θα ήταν μάταιο το κήρυγμα 

για τον Ιησού, και μάταια θα μιλούσαμε για το κεφάλαιο περί την Χριστιανικήν πίστη. 

 Εμείς, οι πνευματικοί σας πατέρες και εφημέριοι του Ιερού μας Ναού, αγαπητοί 

μας αδελφοί, ποθούντες να μεταφέρουμε στη δική σας αγάπη μηνύματα ψυχωφελή και 

επιζητούντες τρόπους να βελτιώσουμε με γνώση το θεμέλιο της πίστεως, θεωρούμε εν-

δεδειγμένο να επικοινωνήσουμε μαζί σας, εν όψει του Αγίου Πάσχα, με το κείμενο που 

κρατάτε στα χέρια σας, για να μεταφέρουμε σκέψεις των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας 

μας σχετικές με το θέμα μας, που είναι: «Οικονομία και παραχώρηση του Θεού».  Για να 

γίνουμε όμως κατανοητοί επιβάλλεται να δούμε ποιο είναι το νόημα και ποια σημασία 

έχουν οι λέξεις «Οικονομία και παραχώρηση».  Πριν απ’ αυτό όμως είναι απαραίτητο να 

εξηγήσουμε σύντομα τί σημαίνει «Σχέδιο του Θεού».  Το ακούμε συχνά στο λόγο της Εκ-

κλησίας μας και θέλει να πει ακριβώς αυτό που καταλαβαίνουμε.  Δηλαδή όπως εμείς οι 

άνθρωποι, όταν έχουμε να εκτελέσουμε ένα έργο, πρώτα το σχεδιάζουμε και το προ-

γραμματίζουμε, έτσι έκαμε και ο Πανάγαθος Θεός: σχεδίασε πρώτα απ’ όλα το έργο της 

δημιουργίας του κόσμου και ταυτόχρονα σχεδίασε και την πρόνοιά του, δηλαδή τη συ-

ντήρηση, τη διατήρηση και τη λειτουργία αυτού του κόσμου.  Κατά τον ίδιο τρόπο σχεδί-

ασε και το έργο της οικονομίας, όπως και το έργο της παραχώρησης, που προαναφέραμε.   

mailto:agioi.apostoloi@gmail.com
http://www.agioiapostoloi.gr/


Τί περιέχει όμως το σχέδιο της οικονομίας;  Πότε άρχισε η εφαρμογή της;  Και πότε 

θα ολοκληρωθεί;  Και κατ’ αρχάς, αγαπητοί μας, θα πούμε γιατί μπήκε στη σειρά και το 

σχέδιο οικονομίας.  Για να το καταλάβουμε αυτό, υπενθυμίζουμε, ότι ο Θεός μεταξύ των 

άλλων ιδιοτήτων Του έχει και την ιδιότητα της πρόγνωσης και της παγγνωσίας, που ση-

μαίνει ότι προγνωρίζει όλα όσα πρόκειται να γίνουν ή γίνονται από άλλους.  Έτσι, λοι-

πόν, προγνώριζε τις πονηρές διαθέσεις κάποιων ανθρώπων, που συνεργάζονται με τον 

Διάβολο εναντίον του Θεού.  Το σχέδιο λοιπόν της οικονομίας του Θεού περιλαμβάνει 

την Σάρκωση του Θείου Λόγου, με σκοπό την σωτηρία του ανθρώπου, διότι προγνώριζε 

την πτώση των πρωτοπλάστων και την πορεία του ανθρώπινου γένους προς την αυτο-

καταστροφή του.  Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο η εφαρμογή της οικονομίας του σχεδίου 

του Θεού άρχισε, όταν ήλθε «το πλήρωμα του χρόνου», δηλαδή όταν η κατάσταση του 

ανθρώπου έφτασε σε αδιέξοδο, που τον οδήγησε στο χείλος του γκρεμού.  Το πρώτο δε 

γεγονός του σχεδίου οικονομίας είναι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, δηλαδή η σύλληψη 

του Θείου Λόγου «εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου» από την οποία γεν-

νήθηκε ο Ιησούς, που στην ελληνική γλώσσα σημαίνει ο Σωτήρ του κόσμου.  Αυτό το 

σχέδιο της Οικονομίας συνεχίζεται εις το εξής από την Αγία μας Εκκλησία, σε βάθος 

χρόνου, μέχρι την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου.  Κατά την πορεία αυτή όμως, ο μισό-

καλος Διάβολος και ο πονηρός άνθρωπος συνεργάστηκαν και αυτοί με το δικό τους σα-

τανικό σχέδιο, που περιλάμβανε την σύλληψη, τα πάθη και την Σταύρωση του Χριστού.  

Ενώ λοιπόν η Σάρκωση περιέχει την ευδοκία του Θεού ή το θέλημα του Θεού, η Σταύρω-

ση περιέχει το θέλημα του Διαβόλου.  Ο Χριστός όμως, αν και γνώριζε την απόφαση του 

Διαβόλου και των πονηρών ανθρώπων ότι θα τον Σταυρώσουν, παρ’ όλα αυτά, έρχεται 

θεληματικά προς την Σταύρωση· «ερχόμενος ο Κύριος επί τό εκούσιον πάθος, έλεγε προς 

τους μαθητάς Του…».  Αυτό ακριβώς το γεγονός, δηλαδή η θεληματική παράδοση του 

Ιησού, ονομάζεται σχέδιο παραχώρησης του Θεού.  Γι’ αυτό και ολόκληρη η ευθύνη της 

Σταύρωσης του Χριστού ανήκει στους πονηρούς ανθρώπους, δηλαδή στο συνέδριο των 

Εβραίων και στον προδότη μαθητή του Χριστού, τον Ιούδα, που πραγματοποίησαν με δι-

κή τους βούληση το σχέδιο του Σατανά. 

 Διαλέξαμε λοιπόν, αγαπητοί μου, να σας ενημερώσουμε τί σημαίνουν οι λέξεις 

«Οικονομία Θεού», και κυρίως ποια είναι η έννοια της παραχώρησης, που αυτή ενυπάρ-

χει στα γεγονότα των Παθών του Κυρίου, τα οποία η Εκκλησία τα αναπαριστάνει μέσα 

στη Μεγάλη Εβδομάδα που μας αξιώνει ο Κύριος μας να διανύουμε και φέτος.  Προσοχή, 

λοιπόν, στους διαφόρους αιρετικούς, που κακόδοξα διδάσκουν ότι η Σταύρωση του Κυρί-

ου μας έγινε σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού.  Αυτά γράφονται, λέγονται και προβάλ-

λονται από τις οθόνες σε κινηματογραφικά έργα, ιδιαίτερα τη Μεγάλη Εβδομάδα. 

 Αγαπητοί μας αδελφοί, με την ευκαιρία αυτή, εκφράζουμε σε όλους σας τη βαθιά 

μας ευγνωμοσύνη, για τον εθελοντισμό που δείχνετε κατά τη συμμετοχή σας στις διά-

φορες πολιτιστικές και θρησκευτικές ενοριακές μας δραστηριότητες και να σας ευχη-

θούμε με όλη μας την καρδιά σε σας και τις οικογένειές σας Καλό και Ορθόδοξο Χριστι-

ανικό Πάσχα.- 
 

Με αγάπη Χριστού διατελούμε 

οι ιερείς του Ιερού Ναού μας. 

π. Ευστράτιος Π. Φελέκης, π. Ευστράτιος Μ. Δελατόλας 

π. Στυλιανός Ι. Ποθητός 


