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Η ΣΤΑΥΡΩΣΗ, Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΗ

Στὸ θάνατο τοῦ Σωτῆρος φανερώθηκε ἡ ἀδυναμία τοῦ θανάτου ἐπάνω Του. Ὡς

τέλειος ἄνθρωπος ὁ Κύριός μας ἦταν θνητός, ἀφοῦ ἀκόμα καὶ στὴν ἀρχέγονη καὶ ἀμί-

αντη ἀνθρώπινη φύση μιὰ « potentia mortis» » (δυνατότητα θανάτου) ἦταν ἐγγενής. Ὁ

Κύριος σταυρώθηκε καὶ πέθανε. Ὅμως ὁ θάνατος δὲν Τόν κράτησε. «Οὐκ ἦν δυνατὸν

κρατεῖσθαι αὐτὸν ὑπ’ αὐτοῦ» (Πράξ. β΄, 24). Ὁ ἅγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος παρατήρη-

σε: «Αὐτὸς ὁ Ἴδιος τό ἐπέτρεψε... Ὁ θάνατος κρατώντας Τον εἶχε ὠδίνες τοκετοῦ καὶ

ὁλοκληρωτικὰ νικήθηκε... κι ἔτσι Ἐκεῖνος ἐγέρθηκε σὰν νὰ μὴν πέθανε ποτὲ»1. Αὐτὸς

εἶναι ἡ Αἰωνία Ζωή, καὶ μὲ μόνο τὸ γεγονὸς τοῦ θανάτου Του καταστρέφει τὸ θάνατο.

Ἡ ἴδια ἡ κάθοδός Του στὸν Ἄδη, στὸ βασίλειο τοῦ θανάτου, εἶναι ἡ παντοδύναμη φα-

νέρωση τῆς Ζωῆς. Μὲ τὴν κάθοδο στὸν Ἄδη Ἐκεῖνος δίνει ζωὴ στὸν ἴδιο τὸ θάνατο. Ἡ

ψυχὴ τοῦ Χριστοῦ,  χωρισμένη κατὰ τὸ θάνατο,  γεμάτη μὲ θεϊκὴ δύναμη, ἑνώνεται

πάλι μὲ τὸ σῶμα της, ποὺ παρέμεινε ἀδιάφθορο σ’ ὅλο τὸ χωρισμὸ τοῦ θανάτου, κατὰ

τὸν ὁποῖο δὲν ἔπαθε καμιὰ φυσικὴ ἀποσύνθεση. Κατὰ τὸ θάνατο τοῦ Κυρίου εἶναι

ὁλοφάνερο ὅτι τὸ πάναγνο σῶμα Του δὲν ὑπέστη φθορά, ὅτι ἦταν ἀπαλλαγμένο ἀπὸ

τὴ θνητότητα ἐκείνη μέσα στὴν ὁποία ἡ ἀρχέγονη ἀνθρώπινη φύση «ἐνεπλάκη» μὲ

τὴν ἁμαρτία καὶ τὴν πτώση.

1 Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, εἰς Πράξ. τῶν Ἀποστ., ὁμιλ.  VII, M.G. LX,  σ. 57: «καὶ αὐτὸς ὤδινε κα-

τέχων αὐτὸν ὁ  θάνατος,  καὶ  τὰ δεινὰ ἐνέπασχεν».  Ὁ Χρυσόστομος  εἶχε  ὑπόψει  του τὶς  λέξεις  τῶν

Πράξεων: «τὰς ὠδίνας τοῦ θανάτου» (Πράξ. 2, 24)· πρβλ. Ψαλμ. 17,5-6.  Strack-Billerbeck, ad Acta II. 24:

«Stricke des»  Todes» »· ἤ «Weben des»  Todes» » [2:617-618]. Πρβλ. στὴ Λειτουργία τοῦ ἁγ. Βασιλείου, τὴν προ-

σευχὴ τῆς καθαγιάσεως: «καὶ κατελθὼν διὰ τοῦ σταυροῦ εἰς τὸν Ἅδην, ἵνα πληρώσῃ ἑαυτοῦ τὰ πάντα,

ἔλυσε τὰς ὀδύνας τοῦ θανάτου· καὶ ἀναστὰς τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ καὶ ὁδοποιήσας πάσῃ σαρκὶ τὴν ἐκ νεκρῶν

ἀνάστασιν, καθότι οὐκ ἦν δυνατὸν κρατεῖσθαι ὑπὸ τῆς φθορᾶς τὸν ἀρχηγὸν τῆς ζωῆς, ἐγένετο ἀπαρχὴ

τῶν κεκοιμησμένων, πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν, ἵνα  ᾗ αὐτὸς τὰ πάντα ἐν πᾶσι πρωτεύων». 
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Στὸν πρώτο Ἀδὰμ ἡ δυνατότητα, ποὺ ὑπῆρχε ἔμφυτη μέσα του, νὰ πεθάνει πα-

ρακούοντας (τὸ Θεὸ) φανερώθηκε καὶ ἔγινε πραγματικότητα. Στὸ δεύτερο Ἀδὰμ ἡ δυ-

νατότητα τῆς ἀθανασίας μέσα ἀπὸ τὴν ἁγνότητα καὶ τὴν ὑπακοὴ κορυφώθηκε καὶ

ἀποκρυσταλλώθηκε στὸ ἀδύνατο τοῦ θανάτου. «Ὥσπερ γὰρ ἐν τῷ Ἀδὰμ πάντες ἀπο-

θνήσκουσιν, οὕτω καὶ ἐν τῷ Χριστῷ πάντες ζωοποιηθήσονται» (Α’ Κορ. ιέ, 22). Ἡ ὅλη

ὑφὴ τῆς ἀνθρώπινης φύσεως ἐν Χριστῷ ἀποδείχθηκε ὅτι εἶναι στέρεη καὶ δυνατή. Ὁ

χωρισμὸς τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὸ σῶμα δὲν κατέληξε σὲ μιὰ ὁριστικὴ διάσπαση. Ἀκόμα καὶ

στὸ θάνατο τοῦ κοινοῦ ἀνθρώπου, ὅπως λέγει ὁ ἅγ. Γρηγόριος ὁ Νύσσης, ὁ χωρισμὸς

τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος ποτὲ δὲν εἶναι ἀπόλυτος· μιὰ κάποια σχέση ἐξακολουθεῖ

ἀκόμα νὰ ὑπάρχει. Στὸ θάνατο τοῦ Χριστοῦ αὐτὴ ἡ σχέση ἀποδείχθηκε ὅτι ἦταν ὄχι

μόνο μιὰ «σχέση γνώσεως»· ἡ ψυχή Του ποτὲ δὲν ἔπαυσε νὰ εἶναι ἡ «ζωτικὴ δύναμη»

τοῦ σώματος. Ἔτσι ὁ θάνατός Του μ’ ὅλο τὸ ρεαλισμό του, ὡς ἀληθινὸς χωρισμὸς ψυ-

χῆς καὶ σώματος, ἦταν σὰν ἕνας ὕπνος. 

«Τότε ὁ θάνατος τοῦ ἀνθρώπου φάνηκε πῶς εἶναι ἁπλῶς ἕνας ὕπνος», ὅπως

λέγει ὁ ἅγ. Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός2. Ἡ πραγματικότητα τοῦ θανάτου δὲν καταργεῖται

ἀκόμα, ἀλλὰ καταδεικνύει τὸ ἀνίσχυρό της. Ὁ Κύριος πέθανε ἀληθινὰ καὶ πραγματι-

κά. Ἀλλὰ στὸ θάνατό Του φάνηκε σὲ μέγιστο βαθμὸ ἡ «δύναμις τῆς ἀναστάσεως», ἡ

ὁποία εἶναι λανθάνουσα ἀλλὰ ἐγγενὴς σὲ κάθε θάνατο. Στὸ θάνατό Του ἡ ὑπέροχη

παρομοίωση τοῦ κόκκου τοῦ σίτου μπορεῖ πλήρως νὰ ἐφαρμοσθεῖ (Ἰωάν. ιβ’, 24). Καὶ

στὸ θάνατό Του φανερώνεται ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ. «Καὶ ἐδόξασα καὶ πάλιν δοξάσω» (στ.

38). Στὸ σῶμα τοῦ Σαρκωθέντος τὸ χρονικὸ διάστημα μεταξὺ θανάτου καὶ ἀναστάσε-

ως συντέμνεται. «Σπείρεται ἡ ἀτιμίᾳ, ἐγείρεται ἐν δόξῃ· σπείρεται ἐν ἀσθενείᾳ ἐγείρε-

ται ἐν δυνάμει· σπείρεται σῶμα ψυχικόν, ἐγείρεται σῶμα πνευματικὸν» (Α’ Κορ. ιέ, 43-

44). Στὸ θάνατο τοῦ Σαρκωθέντα αὐτὴ ἡ μυστικὴ ἀνάπτυξις τοῦ σπόρου συμπληρώνε-

ται μέσα σὲ τρεῖς ἡμέρες-«triduum mortis» ».

«Ἔπαθε ὄχι γιὰ νὰ μείνει ἐπὶ πολὺ νεκρὸς ὁ ναὸς τοῦ σώματός Του, ἀλλὰ μόλις

τόν ἔδειξε νεκρὸ μὲ τὴν ἐπαφὴ τοῦ θανάτου, ἀμέσως τὸν ἤγειρε τὴν τρίτη ἡμέρα, καὶ

ἤγειρε ἐπίσης μαζὶ του ὡς «τρόπαια καὶ νίκες κατὰ τοῦ θανάτου» τὴν ἀφθαρσία καὶ

2 Νεκρώσιμη ἀκολουθία γιὰ ἱερέα, Στιχηρὰ ἰδιόμελα τοῦ Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, Hapgood, σελ. 415. 
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ἀπάθεια ποὺ φανερώθηκε στὸ σῶμα». Μ’ αὐτὰ τὰ λόγια ὁ ἅγ. Ἀθανάσιος προβάλλει

τὸ νικηφόρο καὶ ἀναστάσιμο χαρακτήρα τοῦ θανάτου τοῦ Χριστοῦ3. Σ’ αὐτὸ τὸ μυστι-

κὸ «triduum mortis» », τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου μας μεταμορφώθηκε σὲ σῶμα δόξης καὶ πε-

ριβλήθηκε δύναμη καὶ φῶς. Ὁ σπόρος ὡριμάζει. Ὁ Κύριος ἐγείρεται ἀπὸ τοὺς νεκρούς,

ὅπως ὁ Νυμφίος βγαίνει ἀπὸ τὸ νυμφώνα. Αὐτὸ ἔγινε μὲ τὴ δύναμη τοῦ Θεοῦ, ὅπως

καὶ ἡ γενικὴ ἀνάσταση, κατὰ τὴν ἔσχατη ἡμέρα, θὰ γίνει μὲ τὴ δύναμη τοῦ Θεοῦ. Καὶ

στὴν Ἀνάσταση ὁλοκληρώνεται ἡ Σάρκωση, μιὰ νικηφόρα φανέρωση τῆς Ζωῆς μέσα

στὴν ἀνθρώπινη φύση, ἕνας ἐμβολιασμὸς (ἐνοφθαλμισμὸς) ἀθανασίας μέσα στὴν ἀν-

θρώπινη σύνθεση (compos» ition). 

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἦταν μία νίκη, ὄχι μόνο κατὰ τοῦ δικοῦ του θανάτου,

ἀλλὰ κατὰ τοῦ θανάτου ἐν γένει. «Θανάτου ἑορτάζωμεν νέκρωσιν». Ἄδου τὴν καθαί-

ρεσιν, ἄλλης βιοτῆς τῆς αἰωνίου, ἀπαρχὴν»4.  Μὲ τὴν Ἀνάστασή Του ὁλόκληρη ἡ ἀν-

θρωπότητα, ὅλη ἡ ἀνθρώπινη φύση, συνίσταται μὲ τὸ Χριστό, «τὸ ἀνθρώπινον γένος

ἐνδύεται  ἀφθαρσίαν»5.  Συνίσταται ὄχι  ἀσφαλῶς μὲ τὴν ἔννοια ὅτι  ὅλοι ἐγείρονται

ἀπὸ τὸν τάφο. Οἱ ἄνθρωποι βέβαια ἀκόμα πεθαίνουν· ἀλλὰ τὸ ἀναπόφευκτο τοῦ θα-

νάτου καταργεῖται. Ὁ θάνατος γίνεται ἀνίσχυρος, καὶ σ’ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους δίνε-

ται ἡ δύναμη ἤ ἡ «potentia» τῆς ἀναστάσεως. Ὁ ἅγ. Παῦλος μίλησε μὲ σαφήνεια πάνω

σ’ αὐτό. «Εἰ δὲ ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν, οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται... εἰ γὰρ νεκροὶ

οὐκ ἐγείρονται, οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται» (Α’ Κορ. ιε’: 13, 16). Ὁ ἅγ. Παῦλος ἤθελε νὰ

πεῖ ὅτι ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ θὰ ἐστερεῖτο σημασίας ἄν δὲν ἦταν καθολικὸ ἐπί-

τευγμα, ἄν ὁλόκληρο τὸ Σῶμα δὲν εἶχε δυνάμει «προ-αναστηθεῖ» μαζὶ μὲ τὴν Κεφαλή.

Καὶ αὐτὴ ἡ πίστη στὸ Χριστὸ θὰ ἔχανε κάθε νόημα καὶ θὰ ἀπέβαινε κενὴ καὶ μάταιη·

δὲ θὰ ὑπῆρχε τίποτα στὸ ὁποῖο νὰ πιστέψει κανείς. «Εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, μα-

ταία ἡ πίστις ὑμῶν» (στ. 17). Χωρὶς τὴν ἐλπίδα τῆς Γενικῆς Ἀναστάσεως, ἡ πίστη στὸ

3 Ἅγ. Ἀθανάσιος, Περὶ Ἐνανθρ. 26, M.G. XXV, σ. 141· πρβλ. ἅγ. Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο εἰς Ἰω. ὁμ. 85,

[al. 84], 2: «Μὲ ὅλα τὰ μέσα ἔδειξε ὅτι αὐτὸς εἶναι ἕνα εἶδος νέου θανάτου, γιατὶ τὰ πάντα ἦταν στὴ δύ-

ναμη Ἐκείνου ποὺ πέθαινε καὶ ὁ θάνατος δὲν ἦλθε στὸ σῶμα Του παρὰ μόνο ὅταν Ἐκεῖνος τὸ θέλησε»,

«κοινὸν τὸν θάνατον τοῦτον ὄντα», Μ.G. LIX, σ. 462. 

4 Κανὼν τοῦ Πάσχα, 2η ὠδή, 2ο τροπάριο, Hapgood σελ. 231. 

5 Ὄρθρος Κυριακῆς, s» iedalen τοῦ 3ου ἤχου. 
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Χριστὸ θὰ ἦταν μάταιη καὶ ἄσκοπη· θὰ ἦταν ἁπλῶς μάταιη δόξα (vain-glory). «). «Νυνὶ δὲ

Χριστὸς ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο» (Α’ Κορ. ιε’, 20).

Καὶ σ’ αὐτὸ βρίσκεται ἡ νίκη τῆς ζωῆς6. «Εἶναι ἀλήθεια πὼς πεθαίνουμε ἀκόμα ὅπως

πρῶτα», λέγει ὁ ἅγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, «ἀλλὰ δὲν παραμένουμε στὸ θάνατο· κι

αὐτὸ εἶναι τὸ ὅτι δὲν πεθαίνουμε...  Ἡ δύναμη καὶ αὐτὴ ἡ πραγματικότητα τοῦ θα-

νάτου εἶναι ἀκριβῶς τοῦτο, ὅτι ὁ νεκρὸς δὲν ἔχει καμιὰ δυνατότητα νὰ γυρίσει  στὴ

ζωή... Ἀλλ’ ἄν μετὰ τὸ θάνατο πρόκειται νὰ ζωογονηθεῖ κι’ ἀκόμα νὰ τοῦ δοθεῖ μιὰ

καλύτερη ζωή, τότε αὐτὸ δὲν εἶναι πιὰ θάνατος, ἀλλὰ μιὰ ὕπνωση»7. Ἡ ἴδια σκέψη

βρίσκεται στὸν ἅγ. Ἀθανάσιο. «Ἡ καταδίκη τοῦ θανάτου» καταργήθηκε. Ἀφοῦ ἡ φθο-

ρὰ σταμάτησε καὶ ἐξαφανίστηκε ἀπὸ τὴ χάρη τῆς Ἀναστάσεως, διαλυόμαστε πιὰ στὸ

ἐξῆς μόνο γιὰ ἕνα χρονικὸ διάστημα, σύμφωνα μὲ τὴ θνητὴ φύση τῶν σωμάτων μας·

σὰν σπόροι μέσα στὴ γῆ, δὲ χανόμαστε, ἀλλὰ ὄντας σπαρμένοι μέσα στὴ γῆ θὰ ἐγερ-

θοῦμε πάλι, ἀφοῦ ὁ θάνατος καταργήθηκε ἀπὸ τὴ χάρη τοῦ Σωτῆρος»8. Αὐτὸ ἦταν μιὰ

θεραπεία καὶ μιὰ ἀνανέωση τῆς φύσεως καὶ ἑπομένως ὑπάρχει ἐδῶ κάποιος κατανα-

γκασμός· ὅλοι θὰ ἐγερθοῦν, καὶ ὅλοι θὰ ἀποκατασταθοῦν στὴν πληρότητα τῆς φυσι-

κῆς τους ὑπάρξεως, ὅμως μεταμορφωμένοι. Ἀπὸ τώρα καὶ στὸ ἑξῆς κάθε χωρισμὸς

τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὸ σῶμα δὲν εἶναι παρὰ μόνο πρόσκαιρος. Ἡ σκοτεινὴ κοιλάδα τοῦ

Ἄδη ἐξαφανίστηκε μὲ τὴ δύναμη τοῦ ζωοδότου Σταυροῦ. 

Ὁ ἅγ. Γρηγόριος ὁ Νύσσης τονίζει μὲ ἔμφαση τὴν ὀργανικὴ ἀλληλεξάρτηση με-

ταξὺ τῆς  Σταυρώσεως  καὶ  τῆς  Ἀναστάσεως.  Ἡ Ἀνάσταση  δὲν  εἶναι  μόνο  μιὰ  συ-

νέπεια, ἀλλὰ καὶ ἕνας καρπὸς τοῦ θανάτου ἐπάνω στὸ Σταυρό. Ὁ ἅγ. Γρηγόριος τονί-

ζει ἰδιαίτερα δυὸ σημεῖα: τὴν ἑνότητα τῆς θείας Ὑποστάσεως, μέσα στὴν ὁποία ἡ ψυχὴ

6 «Ὁ Χριστὸς εἶναι πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν» Κολοσ. 1, 18. Γεννηθείς, τρόπον τινά, ἐκ τοῦ μνήματος.

Ἡ ἀνάσταση εἶναι μιὰ μυστικὴ γέννηση στὴν πλήρη ἀθανασία, σὲ μιὰ νέα καὶ ἀέναη, δηλ. αἰώνια, ζωή.

Ὁ ἴδιος ὁ θάνατος ἐκβάλλει στὴ ζωή. «Ὁ πρῶτος ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν» (Πράξ. 26, 23). «Ὁ πρωτότο-

κος τῶν νεκρῶν» (Ἀποκ. 1, 5). Πρβλ. J. Chaine, Dict. d.l. Bible, Suppl., τ. ΙΙ, σελ. 418: «ἡ ἀνάσταση συγκρί-

νεται μὲ ἕνα τοκετὸ ἀπὸ μέρους τοῦ Ἄδη (Scheol). Ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ πρῶτος ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους ὁ ὁπο-

ῖος βγῆκε μόνος του ἀπὸ τὸν Ἄδη». 

7 Ἁγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, εἰς Ἑβρ. ὁμ. 17, 2, M.G. LXIII, σ. 129. 

8 Ἁγ. Ἀθανάσιος, Περὶ Ἐνανθρ. 21, M.G. XXV, σ. 132. 

4



καὶ τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ ἑνώνονται μεταξύ τους ἀκόμα καὶ στὸ χωρισμό τους κατὰ τὸ

θάνατο· καὶ τὴν πλήρη ἀναμαρτησία τοῦ Κυρίου. Καὶ συνεχίζει: «Ὅταν ἡ φύση μας,

ἀκολουθώντας τὴ φυσική της πορεία, προχώρησε, ἀκόμα καὶ σ’ Αὐτὸν, στὸ χωρισμὸ

τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος, Αὐτὸς συνέδεσε ξανὰ μαζὶ τὰ στοιχεῖα ποὺ χωρίστηκαν

(δηλ. τὴν ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα), ἑνώνοντάς τα μαζί, τρόπον τινά, μὲ τὸ τσιμέντο (cement)

τῆς Θεϊκῆς Του δυνάμεως, καὶ ξανασυνδέοντας ὅ,τι εἶχε ἀποχωριστεῖ σὲ μιὰ ἕνωση

ποὺ δὲ θὰ διασπαστεῖ ποτέ. Καὶ αὐτὸ εἶναι ἡ Ἀνάσταση, δηλαδὴ ἡ ἐπαναφορά, μετὰ

τὴ διάσπασή τους, ἐκείνων τῶν στοιχείων ποὺ ἦταν πρὶν ἑνωμένα, σὲ μιὰ ἀδιάσπαστη

ἕνωση διὰ μέσου μιᾶς ἀμοιβαίας συνθέσεως· γιὰ νὰ μπορέσει ἔτσι ἡ ἀρχέγονη χάρη

ποὺ δόθηκε στὸν ἄνθρωπο νὰ ἐπανέλθει, καὶ ἐμεῖς νὰ ἀποκατασταθοῦμε στὴν αἰώνια

ζωή, ὅταν τὸ κακὸ ποὺ ἀναμείχθηκε μὲ τὸ γένος μας ἐξαφανιστεῖ διὰ τῆς ἀποσυν-

θέσεώς μας... Γιατὶ ὅπως ἡ ἀρχὴ τοῦ θανάτου ἐμφανίστηκε σ’ ἕνα πρόσωπο καὶ δια-

δόθηκε στὴ συνέχεια σ’ ὅλο τὸ ἀνθρώπινο γένος, κατὰ παρόμοιο τρόπο καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς

Ἀναστάσεως ἐπεκτείνεται ἀπὸ ἕνα πρόσωπο σ’ ὁλόκληρη τὴν ἀνθρωπότητα... Γιατί,

ὅταν σ’ ἐκείνη τὴ συγκεκριμένη ἀνθρώπινη φύση ποὺ προσέλαβε στὸν Ἑαυτό Του, ἡ

ψυχὴ ὕστερα ἀπὸ τὸ χωρισμὸ ἐπέστρεψε στὸ σῶμα, σημαίνει πὼς αὐτὴ ἡ ἕνωση τῶν

ἐπὶ μέρους τμημάτων περνᾶ, σὰν ἀπὸ μιὰ καινούργια ἀρχή, μὲ ἴση δύναμη πάνω σ’

ὅλο τὸ ἀνθρώπινο γένος. Αὐτὸ λοιπὸν εἶναι τὸ μυστήριο τοῦ σχεδίου τοῦ Θεοῦ σχετικὰ

μὲ τὸ θάνατό Του καὶ τὴν ἐκ νεκρῶν ἀνάστασή Του»9. Σὲ ἄλλο σημεῖο ὁ ἅγ. Γρηγόριος

ἐπεξηγεῖ τί  ἐννοεῖ μὲ τὴν ἀναλογία τοῦ σπασμένου καλάμου, τοῦ χωρισμένου στα

9  Ἁγ. Γρηγόριος ὁ Νύσσης, Κατηχ. Λόγος, κ. 16,  Srawley). «,  70-72: «πάλιν πρὸς τὴν ἄρρηκτον ἕνωσιν τὸ

διασχισθὲν συναρμόσας... οἷον ἀπὸ τινος ἀρχῆς εἰς πᾶσαν ἀνθρωπίνην φύσιν τῇ δυνάμει κατὰ τὸ ἴσον

ἐκ τοῦ διακριθέντος ἔναντι διαβαίνει: Πρβλ. Κατὰ Ἀπολιναρίου, κ. 17, M.G. XLV, 1153, 1156: «Ὁ θάνατος

δὲν εἶναι παρὰ ὁ χωρισμὸς τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος, ἀλλὰ Αὐτός, ποὺ ἕνωσε τὴν ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα

μὲ τὸν Ἑαυτόν Του, δὲ χώρεσε τὸν Ἑαυτό Του ἀπὸ κανένα ἀπὸ τὰ δύο... Ὄντας ἁπλοὺς καὶ μὴ ἀποτε-

λούμενος ἀπὸ ἐπὶ μέρους στοιχεῖα, δὲ διαιρέθηκε, ὅταν τὸ σῶμα καὶ ἡ ψυχὴ χωρίστηκαν· ἀντίθετα,

μᾶλλον ἐπέτυχε τὴν ἕνωσή τους, καὶ λόγῳ τοῦ δικοῦ Του ἀδιαιρέτου φέρνει σὲ ἕνωση ἀκόμα καὶ τὰ χω-

ρισμένα, «τῷ γὰρ ἑαυτὸν ἀδιαιρέτῳ καὶ τὸ διῃρημένο εἰς ἕνωσιν ἄγει». Ὁ ἴδιος ὁ Μονογενὴς Θεὸς ἀνυ-

ψώνει τὴν ἀνθρώπινη φύση σὲ ἕνωση μαζί Του, πρῶτα χωρίζοντας τὴν ψυχὴ ἀπὸ τὸ σῶμα, καὶ ὕστερα

συν-ενώνοντάς τα πάλι, καὶ τοιουτοτρόπως ἡ κοινὴ σωτηρία τῆς φύσεως ἐπιτυγχάνεται». 
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δύο. Ὅποιος ἑνώνει τὰ χωρισμένα τμήματα, ἀρχίζοντας ἀπὸ ὁποιαδήποτε ἄκρη, τότε

ἐπίσης, κατ’ ἀνάγκη, ἑνώνει καὶ τὴν ἄλλη ἄκρη, «καὶ ὁλόκληρο τὸ σχισμένο καλάμι

ξαναενώνεται πλήρως». Ἔτσι λοιπὸν στὸ Χριστὸ ἡ ἕνωση τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος,

ἀποκατεστημένη καὶ πάλι, ὁδηγεῖ σὲ ἐπανένωση «ὁλόκληρη τὴν ἀνθρώπινη φύση, τὴ

διαιρεμένη ἀπὸ τὸ θάνατο σὲ δυὸ μέρη», ἀφοῦ ἡ ἐλπίδα τῆς ἀναστάσεως ἀποκαθιστᾶ

τὴ σύνδεση μεταξὺ τῶν χωρισμένων μερῶν. Στὸν Ἀδὰμ ἡ φύση μας διασχίστηκε ἡ δια-

σπάστηκε στὰ δυὸ διὰ τῆς ἁμαρτίας. Ὅμως στὸ Χριστὸ αὐτὴ ἡ διάσπαση θεραπεύτηκε

πλήρως. Αὐτὴ λοιπὸν εἶναι ἡ κατάργηση τοῦ θανάτου, ἤ μᾶλλον τῆς θνητότητας. Μὲ

ἄλλα λόγια, αὐτὴ εἶναι ἡ δυνητικὴ καὶ δυναμικὴ (potential and dy). «namic) ἀποκατάστα-

ση τῆς πληρότητας καὶ ὁλότητας τῆς ἀνθρώπινης ὑπάρξεως. Εἶναι μιὰ ἀναδημιουργία

ὅλου τοῦ ἀνθρώπινου γένους, μιὰ «καινὴ κτίσις»10,  μιὰ καινούργια ἀποκάλυψη τῆς

ἀγάπης καὶ τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁλοκλήρωση τῆς ἀγάπης καὶ τῆς δυνάμεως τοῦ

Θεοῦ, ἡ ὁλοκλήρωση τῆς δημιουργίας. 

Πρέπει κανεὶς νὰ διακρίνει μὲ πολλὴ προσοχὴ μεταξὺ τῆς θεραπείας τῆς φύσε-

ως  καὶ  τῆς  θεραπείας  τῆς  θελήσεως.  Ἡ φύση  θεραπεύεται  καὶ  ἀποκαθίσταται  μὲ

κάποιο ἐξαναγκασμό, μὲ τὴν ἰσχυρὴ δύναμη τῆς παντοδύναμης καὶ  ἀκατανίκητης

χάριτος τοῦ Θεοῦ. Μπορεῖ ἀκόμα κανεὶς νὰ πεῖ, μὲ κάποιο «καταναγκασμὸ τῆς χάρι-

τος». Ἡ ὁλοκλήρωση ἐπιβάλλεται κατὰ κάποιο τρόπο πάνω στὴν ἀνθρώπινη φύση.

Γιατὶ στὸ Χριστὸ ὅλη ἡ ἀνθρώπινη φύση (τὸ «σπέρμα τοῦ Ἀδάμ») θεραπεύεται πλήρως

καὶ τελείως ἀπὸ τὴν ἔλλειψη ὁλοκληρώσεως καὶ τὴ θνητότητα. Αὐτὴ ἡ ἀποκατάσταση

θὰ πραγματοποιηθεῖ καὶ θὰ ἀποκαλυφθεῖ σ’ ὅλη τὴν ἔκτασή της στὴ Γενικὴ Ἀνάστα-

ση, τὴν ἀνάσταση ὅλων, δικαίων καὶ ἁμαρτωλῶν. Κανένας, ὅσο ἀφορᾶ στὴ φύση, δὲν

μπορεῖ νὰ ξεφύγει ἀπὸ τὴ βασιλικὴ ἐξουσία του Χριστοῦ, δὲν μπορεῖ νὰ ἀποξενωθεῖ

ἀπὸ τὴν ἀκατανίκητη δύναμη τῆς ἀναστάσεως. Ἀλλὰ ἡ θέληση τοῦ ἀνθρώπου δὲν

μπορεῖ νὰ θεραπευθεῖ μὲ τὸν ἴδιο καταναγκαστικὸ τρόπο· γιατὶ ὁλόκληρη ἡ σημασία

τῆς θεραπείας τῆς θελήσεως βρίσκεται στὴν ἐλεύθερη μεταστροφή της. Ἡ θέληση τοῦ

ἀνθρώπου πρέπει νὰ στραφεῖ μόνη της πρὸς τὸ Θεό· πρέπει νὰ ὑπάρξει μιὰ ἐλεύθερη

καὶ αὐθόρμητη ἀνταπόκριση ἀγάπης καὶ λατρείας. Ἡ θέληση τοῦ ἀνθρώπου μπορεῖ

10 Ἅγ. Γρηγόριος ὁ Νύσσης, Κατὰ Ἀπολιναρίου, κ. 55, M.G. XLV, σ. 1257, 1265. 
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νὰ θεραπευθεῖ μόνο μέσα στὴν ἐλευθερία, μέσα στὸ «μυστήριο τῆς ἐλευθερίας». Μόνο

μ’ αὐτὴ τὴν αὐθόρμητη καὶ ἐλεύθερη προσπάθεια ὁ ἄνθρωπος εἰσέρχεται μέσα σ’

ἐκείνη τὴ νέα καὶ αἰώνια ζωὴ ποὺ ἀποκαλύπτεται ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Μιὰ πνευματικὴ

ἀναγέννηση μπορεῖ νὰ πραγματοποιηθεῖ μόνο μέσα σὲ πλήρη ἐλευθερία, μέσα σὲ μιὰ

ὑπακοὴ ἀγάπης, μὲ μιὰ προσφορὰ καὶ ἀφιέρωση τοῦ ἐγὼ πρὸς τὸ Θεό. Αὐτὴ ἡ διάκρι-

ση τονίστηκε μὲ πολλὴ ἔμφαση στὸ σπουδαῖο ἔργο τοῦ Νικολάου Καβάσιλα «Περὶ τῆς

ἐν Χριστῷ Ζωῆς». Ἡ ἀνάσταση εἶναι μιὰ «ἐπανόρθωση τῆς φύσεως» («ἡ ἀνάστασις

φύσεώς ἐστιν ἐπανόρθωσις») καὶ αὐτὴν τὴν δίνει ὁ Θεὸς ἐλεύθερα. Ἀλλὰ ἡ Βασιλεία

τῶν Οὐρανῶν, καὶ ἡ θέα τῆς μακαριότητας, καὶ ἡ ἕνωση μὲ τὸ Χριστό, προϋποθέτουν

τὴ θέληση («τρυφὴ ἐστὶν τῆς θελήσεως»), καὶ ἄρα εἶναι προσιτὰ μόνο σ’ ἐκείνους ποὺ

τὰ ἔχουν λαχταρήσει, καὶ ἀγαπήσει καὶ ἐπιθυμήσει. Ἡ ἀθανασία θὰ δοθεῖ σὲ ὅλους,

ὅπως ἀκριβῶς καὶ ὅλοι μποροῦν νὰ χαροῦν τὴ θεία Πρόνοια. Δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴ

θέλησή μας τὸ ἄν θὰ ἀναστηθοῦμε μετὰ τὸ θάνατο ἤ ὄχι, ὅπως δὲν ὀφείλεται στὴ

θέλησή μας τὸ ὅτι γεννηθήκαμε. Ὁ θάνατος καὶ ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ φέρνει τὴν

ἀθανασία καὶ τὴν ἀφθαρσία σὲ ὅλους κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο, γιατὶ ὅλοι ἔχουν τὴν ἴδια

φύση μὲ τὸν Ἄνθρωπο Ἰησοῦ Χριστό. Ἀλλὰ κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ ἐξαναγκαστεῖ νὰ

ἐπιθυμεῖ. Ἔτσι ἡ Ἀνάσταση εἶναι ἕνα δῶρο κοινὸ σὲ ὅλους, ἀλλὰ ἡ εὐλογία θὰ δοθεῖ

μόνο σὲ μερικούς11. Κι’ ἀκόμα, ἡ ὁδὸς τῆς ζωῆς εἶναι ἡ ὁδὸς τῆς αὐταπαρνήσεως, τῆς

αὐτονεκρώσεως, τῆς αὐτοθυσίας καὶ τῆς αὐτο-αφιερώσεως. Πρέπει κανεὶς νὰ πεθάνει

γιὰ τὸν ἑαυτό του γιὰ νὰ ζήσει ἐν Χριστῷ. Καθένας πρέπει νὰ συνδεθεῖ προσωπικὰ

καὶ ἐλεύθερα μὲ τὸ Χριστό, τὸν Κύριο, τὸ Σωτήρα καὶ τὸ Λυτρωτή, μὲ τὴν ὁμολογία

τῆς πίστεως, μὲ τὴν ἐκλογὴ τῆς ἀγάπης, μὲ τὸ μυστικὸ ὅρκο πίστεως. Καθένας πρέπει

νὰ ἀπαρνηθεῖ τὸν ἑαυτό του, «νὰ ἀπολέσει τὴν ψυχή του» γιὰ χάρη τοῦ Χριστοῦ, νὰ

σηκώσει τὸ σταυρό του καὶ νὰ Τὸν ἀκολουθήσει. Ὁ ἀγῶνας τοῦ Χριστιανοῦ εἶναι «νὰ

ἀκολουθεῖ» τὸ Χριστό, νὰ ἀκολουθεῖ τὴν ὁδὸ τοῦ Πάθους Του καὶ τοῦ Σταυροῦ, ἀκόμα

καὶ στὸν θάνατο, ἀλλὰ πρῶτα ἀπ’ ὅλα, νὰ ἀκολουθεῖ μὲ ἀγάπη. «Ἐν τούτῳ ἐγνώκα-

11 Νικόλαος Καβάσιλας, Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ Ζωῆς, ΙΙ. 86-96, ἔκδ. Gas» s» , Die My). «s» tik des»  Nicolaus»  Cabas» ilas» 

(1849),  σελ. 46-48. Ἡ ἔκδοση τοῦ Gas» s»  ἀνατυπώθηκε στὴ M.G. CL. Μιὰ Γαλλικὴ μετάφραση ἀπὸ τὸν S.

Brous» s» aleux δημοσιεύτηκε τελευταῖα ἀπὸ τὸ «Irénikon» 
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μεν τὴν ἀγάπην, ὅτι ἐκεῖνος ὑπὲρ ἡμῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἔθηκεν· καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν

ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν τὰς ψυχὰς τιθέναι... Ἐν τούτῳ ἐστὶν ἡ ἀγάπη, οὐχ ὅτι ἡμεῖς ἠγαπή-

σαμεν τὸν Θεόν, ἀλλ’ ὅτι αὐτὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς καὶ ἀπέστειλε τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἰλα-

σμὸν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν» (Α’ Ἰωάν. γ’, 16·δ’, 10). Ὅποιος δὲν πεθαίνει μὲ τὸν

Χριστὸ δὲν μπορεῖ νὰ ζήσει μαζί Του. «Ἄν μὲ τὴν δική μας ἐλεύθερη ἐκλογὴ δὲ δεχτο-

ῦμε  νὰ  πεθάνουμε  στὸ  Πάθος  Του,  ἡ  ζωή  Του  δὲν  εἶναι  μέσα  μας»  λέγει  ὁ  ἅγ.

Ἰγνάτιος12. Αὐτὸς δὲν εἶναι κανένας ἀσκητισμὸς μόνο ἤ ἠθικὸς νόμος, οὔτε μόνο μιὰ

παιδαγωγικὴ ἄσκηση. Αὐτὸς εἶναι ὁ ὀντολογικὸς νόμος τῆς πνευματικῆς ὑπάρξεως,

κι’ ἀκόμα ὁ νόμος τῆς ἴδιας τῆς ζωῆς.         

Γεωργίου  Φλορόφσκυ,  Δημιουργία  καὶ  Ἀπολύτρωση,  σ.  161-168,  μτφ.  Πανα-

γιώτου Κ. Πάλλη, ἐκδόσεις Πουρνάρα, Θεσσαλονίκη, 2008           

https://ellinikosblog.wordpress.com

12 Ἅγ. Ἰγνάτιος, Μαγνησ. 5,  Lightfoot  σελ. 117-118. Ἡ γλώσσα τοῦ Ἰγνατίου μιμεῖται ἐκείνην τοῦ ἅγ.

Παύλου· πρβλ. Ρωμ. 6, 5 8,1 κ. ἑ.· 29· Β’ Κορ. 4, 10 Φιλιπ. 3, 10 Β’ Τιμ. 2, 11 (Lightfoot, ad locum).      
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