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ΣΥΝΕΡΑΝΙΖΟΜΕΝΟΙ
Ὁ ἑορτασμός τῆς Ἀναστάσεως 

στοὺς λόγους τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης1

ὉἍγιος Γρηγόριος ἐπίσκοπος Νύσσης, ὁ «Στύλος τῆς Ὀρθοδοξίας»
κατὰ τοὺς Πατέρες τῆς Β΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου2, ὁ «Πατήρ Πατέ-

ρων» κατὰ τὴν Ζ΄ Οἰκουμενική Σύνοδο3, ἑορτάζοντας τὸ Ἅγιον Πάσχα «κατέ-
λειπεν ἡμῖν ὑπομνήματα»4 κατήχησης καὶ ἀναστάσιμης ἐμπειρίας στὰ ὁποῖα
εἶναι εὐδιάκριτος ὁ «συνερανισμὸς» Θεολογίας ἀπό τὴ Βιβλική καὶ τὴν -μέχρι
τὴν ἐποχή του- Πατερική Παράδοση, προκειμένου νὰ ἐμβαθύνει στὸ μυστήριο
καὶ νὰ καλέσει τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ μὲ γλῶσσα ξεκάθαρα λειτουργικὴ σὲ εὐωχία
πνευματικὴ «ταῖς  θεοειδέσιν ἐννοίαις5», μὲ σκέψεις θεϊκὲς!

Οἱ λόγοι τοῦ Ἁγίου γιὰ τὴν ἑορτὴ εἶναι οἱ ἑξῆς: α) Εἰς τὸ Ἅγιον Πάσχα
καὶ περί Ἀναστάσεως6, ποὺ ἐκφωνήθηκε τὸ Πάσχα τοῦ 379, μὲ κατηχητική
κατεύθυνση β) Εἰς τὸ Ἅγιον Πάσχα (περί τῆς τριημέρου προθεσμίας τῆς
Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ)7, ποὺ ἐκφωνήθηκε τὸ
Πάσχα τοῦ 386 μὲ ρηξικέλευθη ἀνάλυση καὶ προσέγγιση, γ) Εἰς τὸ Ἅγιον καὶ

1 Γιὰ τὴν παρουσίαση τῶν λόγων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου χρησιμοποιήθηκε ἡ ἔκδοση ΕΠΕ (Ἕλληνες
Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας τῶν ἐκδόσεων «Γρηγόριος Παλαμᾶς» τόμοι: 10ος 1990 & 11ος 1991) (μτφρ.
Ἰγνάτιος Σακαλῆς). Ὁ πρῶτος ἀριθμός εἶναι ἡ σελ. τοῦ τόμου καὶ ὁ  δεύτερος ὁ στίχος.
2 Νέος Συναξαριστής, τ. Ε΄ Ιανουάριος. Ἴνδικτος 20142, σ. 106.
3 Στυλιανοῦ Παπαδόπουλου, Μεγάλοι Σταθμοί τῆς Θεολογίας. Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. ἐκδ. Γρη-
γόρη 2010 σ. 528 (εφεξῆς: Στυλ. Παπ.).
4 Εὐχὴ Ἁγίας Ἀναφορᾶς Μ. Βασιλείου.
5 Εἰς τὸ Ἅγιον Πάσχα καὶ περί Ἀναστάσεως, σ. 406.
6 Τόμος 10ος, σ. 400-443.
7 Τόμος 10ος, σ. 444-487.

27



σωτήριον Πάσχα8,  ποὺ ἐκφωνήθηκε τὸ Πάσχα τοῦ 388 σὲ πανηγυρικό τόνο
καὶ δ) Εἰς τὴν φωτοφόρον καὶ Ἁγίαν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου9.

Πρὶν περιδιαβοῦμε τοὺς λόγους, ὀφείλουμε νὰ ἐπισημάνουμε τὴ θεολογική
ταυτότητα τοῦ Ἁγίου, προκειμένου νὰ προσεγγίσουμε κατὰ δύναμιν αὐθεντικὰ
καὶ ἐπ’ ἀληθείᾳ τὰ κείμενά του.  Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος «ἀφομοίωσε ὁλοκληρω-
τικὰ ἤ ἐκλεκτικὰ καὶ πάντοτε δημιουργικὰ τὴν μικρασιατικὴ θεολογία καὶ τὸν
Εἰρηναῖο, τὴν Ἀλεξανδρινή σχολή καὶ τὸν Ἀθανάσιο, τὴν Ἀντιοχειανὴ ἑρμηνεία
καὶ τὸν Μάρκελλο Ἀγκύρας… Συνέχισε τὴν Τριαδολογία καὶ τὴν Πνευματολο-
γία τοῦ Βασιλείου, ὅπως καὶ τὴν Χριστολογία τοῦ Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου,
ἀλλά μεγάλωσε τὸ εὖρος καὶ τὸ βάθος τους, βελτίωσε κάποια σημεῖα τους,
καὶ προπαντὸς ἄνοιξε μιὰ νέα προοπτική. Πρόκειται γιὰ τὴν θεολογική
ἀνθρωπολογία, ἡ ὁποία αὐτούσια ἤ ἀφομοιωμένη συνιστᾶ τὴν προϋπόθεση
τῆς μεταγενέστερης ἀσκητικῆς καὶ ἡσυχαστικῆς θεολογίας, ἀπό τὰ νεοπλα-
τωνίζοντα Ἀρεοπαγιτικὰ ἔργα καὶ τὸν Μάξιμο Ὁμολογητὴ μέχρι τὸν Γρηγόριο
Παλαμᾶ καὶ τὸν Κάλλιστο Ἀγγελικούδη10». Δὲν συναντοῦμε, λοιπόν, ἕνα λαμ-
πρό ρήτορα ἤ φιλόσοφο, ὅσο κι ἄν χρησιμοποιεῖ φιλοσοφική γλῶσσα καὶ
ἔννοιες δίνοντὰς τους ἄλλο βάθος11, ἀλλά ἕναν βαθὺ Θεολόγο, ἕναν μεστὸ καὶ
ἐμπεριστατωμένο δογματολόγο, ὅπως παρατηρεῖ ὁ Νίκος Ματσούκας12. 

Καὶ τὶ σημαίνει «θεολογική ἀνθρωπολογία;» Καταρχὰς ὁ κόπος καὶ ὁ μόχ-
θος τῶν Πατέρων, καὶ δὴ τοῦ Γρηγορίου, νὰ ἀναδείξουν τὴ Θεία Οἰκονομία
–τὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ κόσμου– μὲσα
στὴν ἱστορία, ἀπέναντι στὶς ἀόρατες ἤ οὐράνιες φιλοσοφικές «πολιτεῖες». Καὶ
ἔπειτα ἡ ἀνάδειξη τῆς βιωματικῆς καὶ ὑπαρξιακῆς σχέσης τοῦ ἀνθρώπου μὲ
τὸν Θεό, ἀπέναντι στοὺς φιλοσοφοῦντες αἱρετικοὺς, οἱ ὁποῖοι ἔπασχαν ἀπό
«λεξικὸν τῦφον13», δηλαδή ἕναν σκληρό ὀρθολογισμό!  

Διήκουσα ἔννοια στοὺς πασχάλιους λόγους τοῦ Νύσσης εἶναι ἡ δημιουργία
καὶ ἀναδημιουργία τοῦ ἀνθρώπου μέσα ἀπό τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ὅσο κι

8 Τόμος 11ος, σ. 16-21.
9 Τόμος 11ος, σ. 24-35.
10 Στυλ. Παπ., σ. 526.
11 Δογματικὴ καὶ συμβολικὴ Θεολογία Β’ (Φιλοσοφική & Θεολογικὴ Βιβλιοθήκη αρ. 3), σ. 27,
ἐκδ. Πουρναρᾶ 1992.
12 Δογματικὴ καὶ συμβολικὴ Θεολογία Α´ (Φιλοσοφική & Θεολογικὴ Βιβλιοθήκη αρ. 2), σ.
144κεξ, ἐκδ. Πουρναρᾶ 19902. 
13 Ν. Ματσούκα, Ὀρθοδοξία καὶ αἵρεση στοὺς Ἐκκλησιαστικούς συγγραφεῖς τοῦ Δ΄, Ε΄, Στ΄
αἰῶνα. (Φιλοσοφική & Θεολογικὴ Βιβλιοθήκη αρ. 23), σ. 158, ἐκδ. Πουρναρᾶ 19922.
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ἄν σκανδαλίζει τὴν ἄπιστη λογικὴ: «συγκρατήσου λίγο ἐσύ ὁ ἐθνικός κι ἄφησε
τὰ προκλητικὰ γέλια, ὥσπου νὰ τ’ ἀκούσεις ὅλα»14. «Ἐξαιτίας τῆς ἡμέρας αὐτῆς
οἱ ἄνθρωποι εἶναι κληρονόμοι τοῦ Θεοῦ καὶ συγκληρονόμοι τοῦ Χριστοῦ»15,
καθὼς θὰ πάρουν πίσω τὸ σῶμα τους ἀπό τὴ φθορὰ γιὰ νὰ ζήσουν στὴν αἰωνιό-
τητά Του. Ὑπάρχει ἕνας διάχυτος ἐνθουσιασμός στὴν προοπτικὴ τῆς Ἀναστά-
σεως τῶν ἀνθρωπίνων σωμάτων, «ἀπὸ ὁλοκλήρου τῆς τοῦ ἀνθρώπου ὕλης»16,
γεγονός ποὺ μεταθέτει τὸν Γρηγόριο ἀπό τὸν χορό τῶν νεοπλατωνικῶν17 –ὅπως
τὸν θαυμάζουν ἤ τὸν μέμφονται– στὸν χῶρο τῆς Θεολογίας! Πρὸς ἐπίρρωσιν τῆς
πιστότητας σ’ αὐτὴ τὴν κοινή Ἀνάσταση διατρέχει τὴν ἀνθρώπινη ἱστορία ἀπό
τὶς καταβολὲς της, τὸν Ἀδάμ καὶ τὴν Εὔα. Ἡ ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ ἐμφυτεύει
τὴν Ἀνάσταση α) στὴν ἐλεύθερη καὶ μεγαλειώδη δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου κατ’
εἰκόνα καὶ καθ’ ὁμοίωσιν τοῦ Θεοῦ, τὴν ὁποία καὶ καταγράφει μὲ ἰατρικὴ ἀκρί-
βεια18 β) στὸν ἐμπλουτισμό, μετὰ τὴν παρακοή καὶ πτώση, τῶν Πρωτοπλάστων
«σοφίᾳ καὶ ἐπιστήμῃ»19. Ὁ Θεός προσπορίζει ἐχέγγυα στὸν ἄνθρωπο, τὴ σοφία
καὶ τὴν ἐπιστήμη, γιὰ νὰ διασώσει τὴν τρωθεῖσα εἰκόνα του! 

Καὶ ψηλαφεῖ αὐτὴ τὴν Ἀνάσταση μέσα στὴν Κτίση: «τὸ ἐλάχιστο κατα-
σκεύασμα γίνεται εἰκόνα τοῦ μεγάλου δημιουργήματος»20, θυμίζοντας τὴν ποι-
ητική ἐκφορά: «Αὐτός ὁ κόσμος ὁ μικρός ὁ μέγας»21 πιστοποίησή της, ἡ ἐαρινή
ἀναγέννηση, ἡ ἀνθηφορία ποὺ καθιστᾶ τὴ φύση παλάτι ὀμορφότερο ἀπ’ τὰ
ὀρθομαρμαρωμένα «λίθῳ τῷ Θεσσαλῷ»22! Καὶ ἄν ἡ φυσική ἀναγέννηση δὲν

14 «καὶ μικρὸν ἐπίσχες ὁ ἐθνικὸς παρεὶς τὸν προπετῆ γέλωτα, μέχρις ἂν πάντων ἀκούσῃ»
Εἰς τὸ Ἅγιον Πάσχα καὶ περί Ἀναστάσεως, σ. 405. 
15 Εἰς τὸ Ἅγιον Πάσχα καὶ περί Ἀναστάσεως, σ. 409.
16 Εἰς τὸ Ἅγιον Πάσχα καὶ περί Ἀναστάσεως, σ. 418, 5.
17 Καταθέτουμε τὴν πιὸ πρόσφατη προσέγγιση ἐπί τοῦ θέματος: Theodoros Alexopoulos, Die
Paradoxie vom Sehen im Nichtsehen. Eine vergleichende Untersuchung zu Gregor von Nyssa,
Dionysios Areopagites und Plotin. Θεολογία Τόμος. 89ος τεῦχος δ΄ Ὀκτώβριος-Δεκέμβριος 2018,
σ. 7-29, μὲ συμπέρασμα: «Ἡ ὑπέρβαση τοῦ “νοεῖν”, κάθε νοητικῆς λειτουργίας κατὰ τὴν
πορεία τῆς προσέγγισης τοῦ θείου, ἀποτελεῖ τὸ βασικό σημεῖο τῆς ἐπαφῆς τῆς
χριστιανικῆς μυστικῆς θεολογίας καὶ τοῦ νεοπλατωνικοῦ μυστικισμοῦ».
18 Εἰς τὸ Ἅγιον Πάσχα καὶ περί Ἀναστάσεως, σ. 414, 416 κ.ἑξ.
19 Εἰς τὸ Ἅγιον Πάσχα καὶ περί Ἀναστάσεως, σ. 414, 26-27.
20 «καὶ τὸ ἐλάχιστον κατασκεύασμα τοῦ μεγάλου δημιουργήματος εἰκὼν γίνεται καὶ ἐν τοῖς
μικροῖς ὁ λόγος ἑρμηνεύει τὰ ὑπέρογκα» Εἰς τὸ Ἅγιον Πάσχα καὶ περί Ἀναστάσεως, σ. 422,
9. 
21 Ἐλύτη, Ἄξιον Ἐστι, Ἡ Γένεσις.
22 Εἰς τὸ Ἅγιον Πάσχα καὶ περί Ἀναστάσεως, σ. 428,2. 
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πείθει γιὰ τὴν τελική Ἀνάσταση, ὑπάρχει καὶ ἡ ἱστορικὴ ἀπόδειξη, γράφει ὁ
Ἅγιος, οἱ βιβλικές ἀναστάσεις!

Ὡστόσο, ὁ Νύσσης δὲν παραβλέπει τὴν αἰτία τῆς δυσπιστίας ἔναντι τῆς
Ἀναστάσεως. «Ἐπειδή ὁ λόγος τῆς Ἀνάστασης ἔχει μπροστὰ του καὶ κρίση κι
ἀκοῦν τὰ ἱερὰ βιβλία νὰ κηρύττουν ρητὰ ὅτι δὲν εἶναι ἡ ζωή μας ἀνεύθυνη…
ἐπειδή καταλαβαίνουν ὅτι ἔχουν κάνει πράξεις αἴσχιστες καὶ ἄξιες γιὰ πολλές
τιμωρίες, ἀπό μίσος τῆς κρίσης διαγράφουν καὶ τὴν Ἀνάσταση…  Ἄν δὲν
ὑπάρχει Ἀνάσταση, δεν ὑπάρχει οὔτε κρίση, κι ἄν δὲν ὑπάρχει κρίση, χάνεται
μαζί καὶ ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ. Κι ὅπου ὁ φόβος δὲν σωφρονίζει, ἐκεῖ χορεύει ὁ
διάβολος μαζί μὲ τὴν ἁμαρτία»23!

Ὑπάρχει μιὰ ἐσχατολογική προοπτικὴ στὸν ἑορτασμὸ τῆς Ἁνάστασης:
«ἀθροιστικαὶ γὰρ ἀνθρώπων ἀμφότεραι», συνάζουν τὸν κόσμο! Προεξέχει
ὅμως ἡ Ἀνάσταση ὡς ἡμέρα κοινῆς σωτηρίας ἔναντι τῆς Δευτέρας Παρουσίας
ποὺ ἔρχεται ὡς ἡμέρα Κρίσεως: «Αὕτη τῆς προσδοκωμένης χαριεστέρα»24.

Εἶναι ἡ χαρὰ ποὺ ἔνιωθαν οἱ Προφῆτες ὁραματιζόμενοι τὴν ἐποχή τοῦ
Μεσσία. Σὲ αὐτὴ θὰ ἀφιερώσει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης τὸν λόγο του: «Εἰς
τὸ Ἅγιον καὶ σωτήριον Πάσχα». Τὸ φῶς τῶν πασχαλινῶν λαμπάδων κάνει τὴ
νύχτα ἡμέρα, μιὰ συνεχή ἡμέρα σωτηρίας, ἡ ὁποία ἐξαλείφει τὴ μνήμη τῆς κατα-
δίκης τοῦ γένους γιὰ τὶς ἁμαρτίες καὶ «εἰς χαρὰν τὰ λυπηρὰ μεθαρμόζεται».
«Ἕνας ἄνοιξε τότε τὴν εἴσοδο τοῦ θανάτου (Ἀδάμ) καὶ τώρα μὲ Ἔνα (Χριστό)
μπαίνει στὴ θέση τοῦ θανάτου ἡ Ζωή»25.

Σ’ αὐτόν τὸν Κύριο τῆς ζωῆς, ποὺ φάνηκε στὰ μάτια τῶν διωκτῶν Του
ταπεινωμένος καὶ εὐτελισμένος, εἶναι ἀφιερωμένος ὁ λόγος: «Εἰς τὴν φωτοφό-
ρον καὶ Ἁγίαν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου». «Ὅρα τοῦ Θεοῦ τὰ θαύματα καὶ μετὰ
τὸ πάθος τῆς χαρᾶς τὰ κατορθώματα»26, προτρέπει ὁ Νύσσης μὲ γλῶσσα ποι-
ητικὴ, πυκνή, συμβολική καὶ βαθιὰ βιβλικὴ. Ἀνατρέπει τὶς λοιδορίες ἔναντι
τοῦ Χριστοῦ, φανερώνοντας τόσο τὴν προφητικὴ πρόρρηση, ὅσο καὶ τὴ σωτη-
ριώδη διάσταση τοῦ Πάθους: «διὰ Σταυροῦ τὰς ἀντικειμένας δυνάμεις ἐξεπο-
λιόρκησεν». Κι ὅλα τὰ μυστήρια «καμωμένα» μ’ ἕνα μεγαλεῖο ποὺ ἀγγίζει
ὑπαρξιακὰ τὸν ἄνθρωπο: «διὰ σώματος ὁ ἀσώματος δαίμονας κατέβαλε»27. Ὁ

23 Εἰς τὸ Ἅγιον Πάσχα καὶ περί Ἀναστάσεως, σ. 432, 26 κ.ἑξ & 434,21.
24 Εἰς τὸ Ἅγιον Πάσχα καὶ περί Ἀναστάσεως, σ. 408, 7 κ.ἑξ.
25 Εἰς τὸ Ἅγιον καὶ σωτήριον Πάσχα, σ. 16 κ.ἑξ.
26 Εἰς τὴν φωτοφόρον καὶ Ἁγίαν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου, σ. 30, 13.
27 Εἰς τὴν φωτοφόρον καὶ Ἁγίαν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου, σ. 32, 21.
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Χριστός δὲν νικᾶ ἁπλὰ ὡς Θεός, οὔτε ὡς ἕνας ὑπερήρωας. Καταβάλλει τὴν
ἁμαρτία καὶ τὸν θάνατο μὲ τὸ Σῶμα ποὺ ἔλαβε, τὸν ὅλον ἄνθρωπο, χωρίς
ἀποκλεισμούς. Γι’ αὐτό ὁ Ἅδης «οὐ γὰρ ἠδύνατο κατέχειν σῶμα φορεῖον ἀθα-
νασίας γενόμενον»28! 

Ἡ ἱστορικὴ βάση, ἐξιστόρηση καὶ ἑρμηνεία τῆς Πασχάλιας σωτηρίας, ἀπο-
τελεῖ τὸ ζητούμενο τῆς ὁμιλίας: «Εἰς τὸ Ἅγιον Πάσχα (περί τῆς τριημέρου προ-
θεσμίας τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ)». «Ἔξεστι γὰρ
ἰδεῖν ἐν τῇ ἱστορίᾳ πᾶν τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριον»29· ὅλο τὸ μυστήριο τῆς
πίστης χωρᾶ στὴν ἱερὴ ἱστορία! Ὁ Ἅγιος «πατεῖ» γερὰ πάνω στὴν παλαιοδια-
θηκική ἀνθρωπολογία, προκειμένου νὰ ἀποφύγει τὸν ἀνερμάτιστο ἰδεαλισμό,
τὸν ἀρνησίκοσμο γνωστικισμό, τὸν ἀνεδαφικό νεοπλατωνισμό. Ἡ ἐν Χριστῷ
σωτηρία ἀφορᾶ τὸν ἱστορικὸ ἄνθρωπο τῶν παθῶν, τῶν καημῶν, τῆς ἀγωνίας,
τῆς προσδοκίας καὶ τῆς ἐλπίδας. Ἀκόμη καὶ τὸ ἀγαθὸ δὲν εἶναι μιὰ αὐτόματη
κατάσταση, ἀλλὰ ἐξελίσσεται δυναμικὰ, ὅπως ἡ δημιουργία τοῦ κόσμου μέσα
ἀπό σπερματικές καταβολές30. 

Παρακάτω μ᾽ ἕναν λόγο ποὺ ἀποτελεῖ «γυμνασία (γύμνασμα) καὶ (ἀνα)ζήτη-
σι», προσπαθεῖ νὰ ὑπολογίσει τὸ σωτηριῶδες τριήμερο ἀπό τόν Σταυρικό θάνατο
ὥς τὴν αὐγή τοῦ Σαββάτου, ὅπου «μιὰ ἁπλὴ καὶ ἀκατανόητη ἐπίσκεψη, μιὰ μονα-
δική παρουσία τῆς ζωῆς καὶ τοῦ φωτός στοὺς καθημένους στὸ σκοτάδι καὶ τὴ
σκιὰ τοῦ θανάτου προκάλεσε πλήρη ἔκλειψη καὶ ἀφανισμό τόσο τοῦ σκότους,
ὅσο καὶ τοῦ θανάτου»31. 

Ἡ ὅλη διαπραγμάτευση εἶναι θεολογικὰ ἀφοπλιστικὴ! Ὁ Κύριος Ἰησοῦς
δὲν πέθανε ἐξαναγκαστικὰ ἀπὸ τὴν προδοσία, τὴ ληστρικὴ ἔφοδο ἐναντίον
Του, τὴν παράνομη καταδίκη «ὥστε ἡ κακία ὅλων αὐτῶν νὰ γίνει ἀρχηγός καὶ
αἰτία τῆς κοινῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων»32. Καθὼς ἡ θυσία Του εἶναι ἐθε-
λούσια, ὁ θάνατός Του τοποθετεῖται «ὅτε βρωτὸν ἑαυτοῦ τὸ Σῶμα καὶ πότι-

28 Εἰς τὴν φωτοφόρον καὶ Ἁγίαν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου, σ. 32, 7.
29 Εἰς τὸ Ἅγιον Πάσχα (περί τῆς τριημέρου...), σ. 446, 13
30 «μὴ θαυμάσῃς δέ, εἰ χρονικοῖς διαστήμασιν ἡ τοῦ ἀγαθοῦ κτίσις ἐπιμερίζεται· καὶ γὰρ
παρὰ τὴν πρώτην τοῦ κόσμου γένεσιν οὐκ ἠτόνει ἡ θεία δύναμις ἅπαντα ἐν ἀκαρεῖ τελειῶσαι
τὰ ὄντα, ἀλλ’ ὁμῶς συμπαραλαμβάνει τῇ δημιουργίᾳ τῶν ὄντων καὶ τὰ χρονικὰ διαστήματα,
(...) ἕως ἐπερατώθη τὰ ὄντα ῥηταῖς ἡμέραις τοῦ θεοῦ τὴν κτίσιν ἅπασαν συναρμόσαντος».
Εἰς τὸ Ἅγιον Πάσχα (περί τῆς τριημέρου...), σ. 460, 10 κεξ. Βλ. Δογματικὴ καὶ συμβολικὴ
Θεολογία Α´ (Φιλοσοφική & Θεολογικὴ Βιβλιοθήκη αρ. 2), σ. 143 κ.ἑξ. ἐκδ. Πουρναρᾶ 19902. 
31 Εἰς τὸ Ἅγιον Πάσχα (περί τῆς τριημέρου...), σ. 458, 20.
32 Εἰς τὸ Ἅγιον Πάσχα (περί τῆς τριημέρου…...), σ. 462,9
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μον τὸ αἷμα τοῖς συνοῦσιν ἐποίησεν»33, δηλαδή ὅταν ἔκανε τροφὴ τὸ Σῶμα
Του καὶ ποτὸ τὸ Αἷμα Του γιὰ τοὺς συντρόφους Του! Ὁ Μυστικὸς Δεῖπνος
εἶναι ἡ μεγάλη ὥρα τῆς Θυσίας γιὰ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο: «Αὐτός, λοιπόν, ποὺ
ἔδωσε τὸ Σῶμα Του τροφὴ στοὺς μαθητὲς Του δείχνει μὲ σαφήνεια ὅτι ἤδη
ἔχει συντελεστεῖ ἡ Θυσία τοὺ Ἀμνοῦ»34! Οἱ ἄλλες δυό ἡμέρες εἶναι ἡ Μ.
Παρασκευὴ τοῦ Πάθους, μὲ τὸ σκότος ποὺ κάλυψε τὴ γῆ καὶ τὴ χώρισε στὰ
δὺο ὥς τὰ μεσάνυχτα τοῦ Μ. Σαββάτου, ὅταν Ἄγγελος Κυρίου κύλησε τὸν
λίθον τοῦ μνήματος. Ἀσύλληπτη, ἀλλά βαθιά θεολογικά τεκμηριωμένη ἡ θέση
τοῦ Ἁγίου διασώζει τὴν ὑπερβατικότητα, ὅπως ἐπίσης καὶ τὴν ἀλήθεια τῆς
Σταυρικῆς θυσίας, ἡ ὁποία ἐγκαινιάζει νέα μέτρα χρόνου35, προκειμένου να
πραγματοποιηθοῦν τὰ σωτήρια ἔργα.  «ἡ θεία δύναμη συντομεύει τὴν πραγ-
ματοποίηση τῶν ἀγαθῶν ἔργων.  «Αὐτός ποὺ ἔχει ἐξουσία καὶ νὰ προσφέρει
ἀπὸ μόνος του τὴ ζωή του καὶ νὰ τὴν ξαναπάρει, ὅταν ἤθελε, εἶχε τὴν ἐξουσία
ὡς ποιητὴς καὶ τῶν αἰώνων ὄχι νὰ ὑποδουλωθεῖ μὲ τὰ ἔργα του στὸν χρόνο,
ἀλλά νὰ μεταβάλει τὸν χρόνο σύμφωνα μὲ τὰ ἔργα»36!

Καὶ προχωρεῖ ἀκόμη βαθύτερα στὴν ἀναζήτηση τῆς ταυτόχρονης παρου-
σίας τοῦ Χριστοῦ στὸν Τάφο, στὸν Ἅδη καὶ στὸν Παράδεισο μαζί μὲ τὸν
ληστὴ. Σ’ αὐτό τὸ σημεῖο ὁ Ἅγιος λαμβάνει ἀφορμὴ νὰ ἀναφερθεῖ στὴν ὀρθό-
δοξη ἀνθρωπολογία καὶ τὴν σύγκρασή της μὲ τὴ Θεότητα37, στοιχεῖο κομβικό
τῆς θεολογικῆς σκέψης τοῦ Νύσσης. «Ἡ θεία κατακιρνᾶται δύναμις ἑκα-
τέρῳ καταλλήλως ἑαυτὴν καταμίξασα»38, ἀναμειγνύεται ἡ θεία δύναμη μὲ
τὰ δύο συστατικὰ τῆς ἀνθρώπινης φύσης, σμίγοντας κατάλληλα μὲ τὸ καθέ-
να». Ὁ Χριστός εἶναι ὁ «καινός» ἄνθρωπος «γιατί χτίστηκε ὅπως ἤθελε ὁ
Θεός», ὁ ὁποῖος «ἔπρεπε αὐτὰ τὰ δύο  –σῶμα καὶ ψυχὴ– ποὺ νεκρώθηκαν μὲ
τὴν παρακοὴ (ἐπειδή νέκρωση τῆς ψυχῆς ἀποτελοῦσε ἡ ἀποξένωση ἀπό τὴν
ἀληθινὴ ζωὴ. καὶ νέκρωση τοῦ σώματος ἡ φθορὰ καὶ ἡ διάλυση), ἔπρεπε καὶ
ἀπὸ τὰ δύο αὐτὰ μὲ ἐπιμιξία μὲ τὴ Ζωή νὰ γίνει ἡ ἔξωση τοῦ θανάτου»39!
Παρόλη τὴν ὑπεροχὴ τῆς θεότητας, «τὸ σῶμα ἐπισήμαινε τὴ μέσα του θεότη-

33 Εἰς τὸ Ἅγιον Πάσχα (περί τῆς τριημέρου...), σ. 462,14.
34 Εἰς τὸ Ἅγιον Πάσχα (περί τῆς τριημέρου...), σ. 462, 18.
35 Εἰς τὸ Ἅγιον Πάσχα (περί τῆς τριημέρου...), σ. 466, 5.
36 Εἰς τὸ Ἅγιον Πάσχα (περί τῆς τριημέρου...), σ. 466, 13.
37 Στυλ. Παπ., σ. 542.
38 Εἰς τὸ Ἅγιον Πάσχα (περί τῆς τριημέρου...), σ. 467, 11.
39 Εἰς τὸ Ἅγιον Πάσχα (περί τῆς τριημέρου...), σ. 468.
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τα ἐνεργώντας τὶς ἰάσεις μὲ τὴν ἀφή, ἐνῶ ἡ ψυχὴ ἐκδήλωνε τὴ θεία δύναμη μὲ
τὴ δυνατὴ ἐκείνη θέλησή της»40. 

Αὐτὴ ἡ θαυμαστὴ «μεταστοιχείωση» τῆς ἀνθρώπινης φύσης μέσα ἀπὸ τὴν
ἀνάκρασὴ της μὲ τὴ θεϊκὴ, κορυφώνεται τὸν καιρό τοῦ Σταυρικοῦ Πάθους.
Ἐνῶ ὁ θάνατος «γίνεται ἀπό τὴ διαίρεση τῶν ἑνωμένων», στὸν Θεάνθρωπο
Χριστό τὸ μὲν Σῶμα «κατάργησε αὐτόν (ἐνν. τὸν διάβολο) ποὺ εἶχε τὴ δύναμη
τοῦ θανάτου, ἐνῶ μὲ τὴν ψυχή ἄνοιξε στὸν Ληστή τὸ δρόμο γιὰ τὴν εἴσοδό του
στὸν Παράδεισο»41. Καὶ ποῦ εἶναι ὁ Παράδεισος; Στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ Πατέρα,
γράφει ὁ Νύσσης, ἑρμηνεύοντας ἕνα χωρίο τοῦ προφήτη Ἠσαΐα: «ἐπεὶ τῶν
χειρῶν μου ἐζωγράφησά σου τὰ τείχη» (Μθ΄ 16). Καθὼς, λοιπόν, «ἡ Ἀνάσταση
(ἐνν. προέρχεται) ἀπὸ τὴν ἕνωση αὐτῶν ποὺ ἔχουν διαιρεθεῖ», ὁ Χριστός δὲν
λείπει ἀπὸ πουθενὰ!  Ἔτσι ἀνακαινίζει καὶ ἐκπληρώνει τὴν ἰουδαϊκή ἀναμονή
τοῦ αἰώνιου Πάσχα, τοῦ Σαββατισμοῦ!42

Τέλος, ἡ διδασκαλία στρέφεται στὸ γιατί ὁ Κύριος ἔπρεπε νὰ πεθάνει ἐπά-
νω σὲ Σταυρό. Οἱ ἀπαντήσεις Του εἶναι ὅσο ποτὲ ἐπίκαιρες, καθὼς πολλοί
σύγχρονοι αἱρετικοὶ σχετικοποιοῦν τὸν Σταυρὸ τοῦ Κυρίου. Ἐκκινώντας ἀπὸ
τὸν Ἀπόστολο Παῦλο43, χρησιμοποιεῖ τὸ χωρίο ἀπὸ τὴν Ἐπιστολὴ πρὸς Ἐφε-
σίους κεφ. γ´ στιχ. 18-19, ὅπου ἡ πληρότητα τῆς γνώσης τοῦ μυστηρίου τῆς
ἀγάπης τοῦ Θεοῦ ἔχει τέσσερες –σταυρικές– διαστάσεις: πλάτος, μῆκος,
βάθος, ὕψος. «Μὲ αὐτό μοῦ φαίνεται ὅτι ὁ λόγος του (ἐνν. τοῦ Παύλου) σημαί-
νει μὲ σαφήνεια, ὅτι δὲν ὑπάρχει κανένα ὄν (ἤ κτίσμα) ποὺ δὲν ἐξουσιάζεται
ἀπό τὴν Θεότητα, τὸ ὑπερουράνιο (ὕψος), τὸ ὑποχθόνιο (βάθος), αὐτό ποὺ
προεκτείνεται πρὸς τὰ πλάγια, ἀπὸ παντοῦ ὥς τὰ πέρατα τῶν ὄντων»44.
Ἄλλωστε ἡ ἀπόδειξη αὐτῆς τῆς Σταυρικῆς ὀπτικῆς προσιδιάζει στὶς ἀναζητή-
σεις τῆς ψυχῆς, ποὺ ἀναζητᾶ τὸν Θεό καὶ στρέφει παντοῦ τὴ ματιὰ της!      

Τὶς ἴδιες διαστάσεις θὰ τὶς ψηλαφήσει ὁ Νύσσης στὸν Δαβιτικό 138ο Ψαλμό,
μὲ ἀρχή τὴν ὑπαρξιακή ἀναζήτηση, «ποῦ πορευθῶ;». «Ἄν ἀνεβῶ στὸν οὐρανὸ
(τοῦτο τὸ ὕψος). ἄν κατεβῶ στὸν ἅδη (τοῦτο τὸ βάθος). ἄν ἀνοίξω τὰ φτερὰ μου
τὴν αὐγή (ποὺ εἶναι ἡ ἀνατολή τοῦ ἥλιου–τοῦτο τὸ πλάτος). ἤ ἄν κατασκηνώ-

40 Εἰς τὸ Ἅγιον Πάσχα (περί τῆς τριημέρου...),  σ. 468, 19.
41 Εἰς τὸ Ἅγιον Πάσχα (περί τῆς τριημέρου...), σ. 471, 9 κ.ἑξ.
42 Εἰς τὸ Ἅγιον Πάσχα (περί τῆς τριημέρου...), σ. 472-478.
43 Εἰς τὸ Ἅγιον Πάσχα (περί τῆς τριημέρου...), σ. 478, 15.
44 Εἰς τὸ Ἅγιον Πάσχα (περί τῆς τριημέρου...), σ. 480, 5 κ.ἑξ. Τὴν ἴδια ἑρμηνευτικὴ προσέγγιση
θὰ ἔχει καὶ γιὰ τὸ χωρίο Φιλιππησίους β΄ 10 σ. 482, 1.
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σω στὴν ἄκρη τῆς θάλασσας (ἔτσι λέει τὴ δύση, τοῦτο τὸ μῆκος)»45. 
Καὶ ἀφήνει τελευταῖο τὸ Κυριακὸ λόγιο: «ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν

παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ
νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται.» (Μτθ. ε΄ 18). Στὸ γιώτα μὲ τὴν περισπωμένη
(κεραῖα) διακρίνει ξεκάθαρα τὸν Σταυρό ὁ Ἅγιος Γρηγόριος. «Γι’ αυτό ἀκριβῶς
λέει, ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου πρέπει ὄχι ἁπλῶς νὰ πεθάνει, ἀλλά «νὰ σταυρω-
θεῖ», γιὰ νὰ γίνει ὁ Σταυρός γιὰ τοὺς πιὸ διορατικοὺς θεολόγους Αὐτός ποὺ
ἀνακηρύσσει μὲ τὸ σχῆμα Του τὴν παντοδύναμη ἐξουσία Ἐκείνου ποὺ ἀνέβη-
κε σ’ Αὐτόν καὶ εἶναι τὰ πάντα μέσα στὰ πάντα»46. Εἶναι συγκλονιστικὲς οἱ
παραπάνω σκέψεις ποὺ ἱστορήθηκαν  ἁγιογραφικὰ  καὶ ὑμνογραφικὰ μὲσα
στὴ ζῶσα λατρεία τῆς Ἐκκλησίας. 

Ζητιανεύοντας, συνερανιζόμενος –κατὰ τὴν ἐκφραση τοῦ ἴδιου τοῦ Ἁγίου–
ἀπὸ τὰ κείμενά του λίγο Ἀναστάσιμο φῶς καὶ ἐλπίδα, συναντᾶς ἀτόφιο τὸν
Κύριο Ἀναστημένο, νὰ ἀποδιώχνει τὸ κακό στὴν ἀνυπαρξία του καὶ νὰ καταρ-
γεῖ τὸν ἔσχατο ἐχθρό μας, τὸ θάνατο47! Εἶναι ἐκείνη ἡ ἀνθρωπίνως περιορισμέ-
νη προσπάθεια νὰ καταλάβεις καὶ νὰ σκιαγραφήσεις τὰ μυστήρια τῶν λόγων
ἑνός Ἁγίου, ὅπου ἰσχύει βέβαια ὁ λόγος τοῦ Θεολόγου Γρηγορίου: «ἐν τούτοις
γὰρ καὶ τὸ ἐπιτυγχάνειν οὐκ ἄχρηστον, καὶ τὸ διαμαρτάνειν ἀκίνδυνον»48!

«Ἦλθεν ἡ τῆς ζωῆς βασιλεία καὶ κατελύθη τοῦ θανάτου τὸ κράτος καὶ
γέγονεν ἄλλη γέννησις, βίος ἕτερος, ἄλλο ζωῆς εἶδος, αὐτῆς τῆς φύσεως ἡμῶν
μεταστοιχείωσις»49.  

Ὅλα λειτουργοῦν σὲ ἄλλη διάσταση: «ἐπανθησάτω τὸ τῆς ἑορτῆς κάλλος
ὡς ἄνθος τοῖς πᾶσιν»50! Ὅλη ἡ ζωὴ ἀλλάζει κατεύθυνση. «σ’ αὐτὴ τὴν ἡμέρα
ἀποβλέποντας ὁ Ἀπόστολος καταφρονεῖ τὴν πρόσκαιρη ζωή κι ἐπιθυμεῖ τὴν
μέλλουσα»51. Καὶ ὅλη ἡ φύσις μας ζεῖ τὴ μεταστοιχείωση: νὰ μὴν τρέμει τὸν
θάνατο, νὰ μὴ λογίζεται τὸ κακό ὡς ὕπαρξη, νὰ μὴ σκιάζεται ἀπὸ τούς Σταυ-
ρούς ποὺ ὑψώνει ὁ διάβολος, γιατί διδάχθηκε  νὰ διακρίνει ἀπὸ μακριὰ κι ἀπὸ
Πατερικὴ πεῖρα τὸ Φῶς τῆς Ἀναστάσεως! Ἄλλωστε αὐτὴ ἡ κρυφὴ ἐλπίδα καὶ

45 Εἰς τὸ Ἅγιον Πάσχα (περί τῆς τριημέρου…), σ. 480, 20 κ.ἑξ.
46 Εἰς τὸ Ἅγιον Πάσχα (περί τῆς τριημέρου…), σ. 482, 23.
47 Εἰς τὸ Ἅγιον Πάσχα (περί τῆς τριημέρου…), σ. 456, 14.
48 Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος 27, Κατὰ Εὐνομιανῶν προδιάλεξις 10, PG 36, 25 A.
49 Εἰς τὸ Ἅγιον Πάσχα (περί τῆς τριημέρου…), σ. 450, 6-8.
50 Εἰς τὸ Ἅγιον Πάσχα, σ. 410, 10.
51 Εἰς τὸ Ἅγιον Πάσχα, σ. 410, 18 κ.ἑξ.
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κραυγαλέα δέηση πρὸς τὸν Ἀναστάντα Κύριο νὰ ἀναστήσει τὸν κόσμο ἄπαντα
διατρέχει ὅλη τὴν θεολογική συγγραφὴ τοῦ Νύσσης, εἴτε τὴν καταγράφει μὲ
φιλοσοφικό μοτίβο στὰ «Περί ψυχῆς καὶ Ἀναστάσεως»52, εἴτε, ὅταν σθεναρὰ
κατηχώντας53, διακηρύσσει τὴν ἀταλάντευτη πίστη του στὴν τόσο παρεξηγη-
μένη ἀποκατάσταση τῶν πάντων54, τὴν τελική σωτηρία ὅλων μέσα στὴν ἀγα-
θοτοπία τοῦ Θεοῦ: «τοῦ ἐσχάτου ἐχθροῦ καταργηθέντος (τοῦ θανάτου), ὥς
φησίν ὁ Ἀπόστολος, καὶ τῆς κακίας καθόλου πάντων τῶν ὄντων ἐξοικισθείσης
(διωχθεῖ ἀπό παντοῦ), ἕν τὸ θεοειδὲς κάλλος ἐπαστράψῃ τοῖς πᾶσιν, ᾧ
κατ᾽ ἀρχὰς ἐμορφώθημεν»55.

«Οὐκοῦν, ἀναστάντες καὶ ἡμεῖς ἐκ τῆς τῶν λόγων ἁλιείας ἤδη τῷ Ἄρτῳ
προσδράμωμεν, ὅν καταγλυκαίνει τὸ κηρίον τῆς ἀγαθῆς ἐλπίδος ἐν Χριστῷ
Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν»56!  Ἄς σηκωθοῦμε, λοιπόν, κι ἐμεῖς ἀπό τὸ ψάρεμα τῶν
λόγων κι ἄς τρέξουμε τώρα στὸν Ἄρτο, που τὸν καταγλυκαίνει ἡ κηρήθρα  τῆς
ἀγαθῆς, ἀναστάσιμης ἐλπίδας, στὸν Κύριο μας Ἰησοῦ Χριστό. Γιατὶ Ἀνάστα-
ση εἶναι ἀνέσπερος Πασχάλια λατρεία. Ἀμήν.

52 P.G. 46,11-160 & ΕΠΕ 46, 210-385.
53 Κατηχητικός Λόγος, P.G. 45,11-105 & ΕΠΕ 46, 386-545.
54 Στυλ. Παπ. σ. 545 κ.ἑξ. &  Νικολάου Ματσούκα, Δογματικὴ καὶ συμβολικὴ Θεολογία Γ΄
(Φιλοσοφική & Θεολογικὴ Βιβλιοθήκη αρ. 34), σ. 312 κ.ἑξ, ἐκδ. Πουρναρᾶ 1997.
55 P.G. 46, 536B.
56 Εἰς τὸ Ἅγιον Πάσχα (περί τῆς τριημέρου…) σ. 486, 14 κἐξ.

35

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΥΣΣΗΣ

7. ΑΡΧΗ.qxp_Layout 1  08/05/2019  10:52  Page 35


