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Ἕνα κάκε μινα 
 

  Ὁ Χριςτόσ, ἀγαπθτοί μου χριςτιανοί, πζκανε ἐπί τοῦ ταυροῦ πραγματικά. Σό 
παρουςιάςαμε διεξοδικά ςτό προθγοφμενο κείμενό μασ («Ἕνα κάκε μινα» 
Ἀπριλίου 2014). Αὐτό τό ὁποῖο μᾶσ ἐνδιαφζρει καί εἶναι βαςικό γιά τιν πίςτθ 
μασ, εἶναι ἄν ὁ Χριςτόσ ἀναςτικθκε πραγματικά. Αὐτό εἶναι τό βαςικότατο 
ςθμεῖο τῆσ πίςτεϊσ μασ καί εἶναι αὐτό τό ὁποῖο ςυγκροτεῖ καί ςυγκρατεῖ αὐτι τιν 
ἀλθκινι ςχζςθ μασ μζ τόν Ἅγιο Σριαδικό Θεό.   

Ἄν ὁ Χριςτόσ δζν ἀναςτικθκε, ὅλο τό οἰκοδόμθμα τοῦ χριςτιανιςμοῦ εἶναι 
μάταιο. Δζν ἔχει καμμία ἀξία. Ὅςο ὄμορφο κι ἄν εἶναι. Ἄν ὅμωσ ὁ Χριςτόσ 
ἀναςτικθκε, τότε ὁ χριςτιανιςμόσ παίρνει μία ἀξία ἄπειρθ. Δζν ὑπάρχει ςφγκριςθ 
μζ τίποτα. Σότε, εἶναι μάταια ὅλα τά ἄλλα.   

Ὁπότε καταλαβαίνουμε πόςο ςπουδαῖο εἶναι νά γνωρίηουμε, ἄν ὁ Χριςτόσ 
ἀναςτικθκε πραγματικά. Ἀπό αὐτό, ἐξαρτᾶται ὁλόκλθρθ ἡ ηωι μασ, καί αὐτι ποφ 
ηοῦμε ἐδῶ ςτι γῆ βιολογικά ἀλλά κυρίωσ ὁλόκλθρθ ἡ προςωπικότθτά μασ, ὡσ 
ἄνκρωποι αἰϊνιοι, χωρίσ χρονικό τζλοσ. Ἐξαρτᾶται ἡ κζςθ μασ, ςτοφσ αἰῶνεσ τῶν 
αἰϊνων, ἄν κά εἴμαςτε κοντά ςτόν Θεό ἤ μακρυά ἀπό Αὐτόν. Ὅπωσ 
ἀντιλαμβανόμαςτε, δζν εἶναι μία παρονυχίδα ςτι ηωι μασ ἀλλά τό μζγιςτο. 
Ἐπειδι, λοιπόν, εἶναι τό βαςικότατο πράγμα ςτι ηωι μασ, κά ἤκελα νά τό 
ἐξετάηαμε μζ πολλι προςοχι.  

Τό γεγονόσ τῆσ Ἀναςτάςεωσ τοῦ Χριςτοῦ εἶναι ἕνα γεγονόσ τόςο 
χειροπιαςτό ὅςο καί τόςο ἄπιαςτο. Εἶναι ἕνα γεγονόσ ἱςτορικό, ὑπαρξιακό καί 
ἐςχατολογικό. Δζν μπορεῖσ νά τό βάλεισ κάτω ἀπό τό μικροςκόπιο οὔτε νά τό 
ἐξετάςεισ μζ τιν πεπεραςμζνθ λογικι ςου οὔτε νά ἀπαιτιςεισ νά ςζ καταπιζςει ὁ 
Θεόσ μζ μία ἐμφάνιςθ τοῦ ἀναςτθμζνου Ἰθςοῦ Χριςτοῦ. Ὑπάρχουν, βζβαια, 
πάμπολλεσ ἀποδείξεισ – τεκμιρια, ποφ ἄν ἔχεισ καλι διάκεςθ, βλζπεισ τόν 
ἀναςτθμζνο Ἰθςοῦ Χριςτό, τόν ἀφουγκράηεςαι. Ἄν δζν ἔχεισ, τότε δζν μπορεῖσ νά 
ἀντιλθφκεῖσ τίποτα. Γράφει ὁ εὐαγγελιςτισ Λουκᾶσ ςτό βιβλίο τῶν Πράξεων τῶν 
ἀποςτόλων: Ὁ Ἰθςοῦσ «παρζςτθςεν (ςτοφσ ἀποςτόλουσ) ἑαυτόν ηῶντα μετά τό 
πακεῖν αὐτόν ἐν πολλοῖσ τεκμθρίοισ, δι’ ἡμερῶν τεςςαράκοντα ὀπτανόμενοσ 
αὐτοῖσ καί λζγων τά περί τῆσ βαςιλείασ τοῦ Θεοῦ». (Πράξ. Αϋ 3) Ὁ Χριςτόσ μετά τό 
πάκοσ του, ἐπί ςαράντα ἡμζρεσ, ἐμφάνιςε τόν ἑαυτό του ηωντανό ςτοφσ μακθτζσ 
του πολλζσ φορζσ, παρζχοντασ πολλζσ ἀποδείξεισ γιά τιν ἀνάςταςι του, 
ὁμιλϊντασ γιά τι Βαςιλεία τοῦ Θεοῦ.        

Αὐτζσ τίσ ἀποδείξεισ κά ἤκελα νά δοῦμε, ἀγαπθτοί μου χριςτιανοί, ς’ αὐτό τό 
ςφντομο κείμενο. Οἱ ἅγιοι ἀπόςτολοι καί εὐαγγελιςτζσ ἀναφζρονται ς’ αὐτό τό 
ςθμαντικότατο γεγονόσ μζ πολλι ἀκρίβεια καί λεπτομζρεια καί ὑπευκυνότθτα. 



Εἶναι οἱ αὐτόπτεσ μάρτυρεσ, οἱ ἀμερόλθπτοι καί ἀκριβεῖσ ἱςτορικοί, ποφ μζ φόβο 
Θεοῦ κζλουν νά μᾶσ διθγθκοῦν γεγονότα ἀλθκινά. 
  1.- Ὁμιλοῦν γιά τόν κενό (ἄδειο) τάφο τοῦ Ἰθςοῦ. Ὅταν πῆγαν, πολφ πρωί, οἱ 
γυναῖκεσ γιά νά ρίξουν τά ἀρϊματα ςτό ςῶμα τοῦ Ἰθςοῦ, βρῆκαν τόν τάφο ἄδειο. 
Ἀπουςίαηε τό ςῶμα τοῦ Χριςτοῦ. τόν τάφο εἶδαν μόνο τά ςεντόνια, ποφ τιν 
Παραςκευι, μετά τι ςταφρωςθ, ὁ Νικόδθμοσ καί ὁ Ἰωςιφ εἶχαν τυλίξει τό ςῶμα 
τοῦ Ἰθςοῦ, καί τό μαντιλι τῆσ κεφαλῆσ του. (Λουκ. ΚΔϋ 3, Ἰωάνν. Κϋ 4-7).  

2.- Οἱ ἄγγελοι οἱ ὁποῖοι ἐμφανίηονται, λζγουν ςτίσ γυναῖκεσ καί ἀργότερα 
ςτοφσ μακθτζσ τοῦ Χριςτοῦ ὅτι, «ὁ Χριςτόσ ἀναςτικθκε, δζν εἶναι ἐδῶ», καί τοφσ 
ἐνθμερϊνουν, ποῦ κά τοφσ ςυναντιςει. (Ματκ. ΚΗϋ 5-7, Μάρκ. ΙΣϋ 4-7) 

3.- Οἱ ςτρατιῶτεσ ποφ φφλαγαν τόν τάφο τοῦ Χριςτοῦ, μετά τόν ςειςμό καί 
τό κφλιςμα τῆσ πλάκασ ποφ ἔκλεινε τόν τάφο, ἔρχονται καί ἀναγγζλλουν ςτοφσ 
Φαριςαίουσ ὅτι, «ὁ Χριςτόσ ἀναςτικθκε καί τό ςῶμα του λείπει» ἀπό τόν τάφο 
ποφ φφλαγαν. (Ματκ. ΚΗϋ 11-15) 

4.- Οἱ Ἀρχιερεῖσ καί οἱ Φαριςαῖοι χωρίσ νά ἐρευνιςουν τό γεγονόσ τῆσ 
ἀναςτάςεωσ τοῦ Χριςτοῦ, προβάλλουν μία ἀνόθτθ αἰτιολογία ὅτι, «οἱ μακθτζσ 
τοῦ Ἰθςοῦ ἔκλεψαν τό νεκρό ςῶμα του, ὅταν οἱ ςτρατιῶτεσ κοιμοῦνταν». Ἐπίςθσ 
τοφσ πλιρωςαν, γιά νά διακθρφξουν ςτόν κόςμο ὅτι, ςυνζβθ ἔτςι. (Ματκ. ΚΗϋ 13-
14) 

5.- Οἱ μακθτζσ τοῦ Χριςτοῦ καί οἱ μυροφόρεσ, ὅπωσ φαίνεται μζςα ςτά 
εὐαγγζλια, τά ὁποῖα καταγράφουν τά γεγονότα μζ κάκε λεπτομζρεια, δείχνουν ὅτι 
δζν περιμζνουν τιν Ἀνάςταςθ καί ἀρχικά δυςπιςτοῦν. Ἔτςι «ἀναγκάηουν» τόν 
Χριςτό νά κάνει πολλζσ ἐμφανίςεισ, ὥςτε νά πειςκοῦν γιά τιν Ἀνάςταςι του.  

6.- Ὁ Ἰθςοῦσ ἐμφανίηεται πολλζσ φορζσ ςτοφσ μακθτζσ. Ἕντεκα (11) ἀπ’ 
αὐτζσ τίσ φορζσ εἶναι καταγραμμζνεσ ςτιν Καινι Διακικθ. Ὁ εὐαγγελιςτισ Λουκᾶσ 
γράφει ὅτι, ὁ Ἰθςοῦσ ἦταν «ςυναλιηόμενοσ», ςυνζτρωγε καί ςυναναςτρεφόταν, 
δθλαδι, μζ τοφσ μακθτζσ του ἐπί ςαράντα ἡμζρεσ, ἀπό τιν ἡμζρα ποφ ἀναςτικθκε 
μζχρι τιν ἡμζρα ποφ ἀναλιφκθκε ςτοφσ οὐρανοφσ. Ὁ Ἰθςοῦσ τιν πρϊτθ ἡμζρα ποφ 
ἀναςτικθκε τρϊει μπροςτά ςτοφσ μακθτζσ του. (Λουκ. ΚΔϋ 42-43). Ὁ Ἀπόςτολοσ 
Πζτροσ ὁμολογεῖ καί λζγει: «Ἐμεῖσ φάγαμε καί ἤπιαμε μαηί μζ τόν Ἰθςοῦ Χριςτό, 
μετά τιν ἀνάςταςι του ἀπό τοφσ νεκροφσ». (Πράξ. Ιϋ 41) 

7.- Ὁ Ἰθςοῦσ μετά τιν ἔγερςι του ἐμφανίηεται ὑγιισ, χωρίσ κάποιο ἴχνοσ 
κακουχίασ, οὔτε ὡσ τραυματιςμζνοσ ποφ ξζφυγε τό κάνατο. Δζν ἔρχεται νά ηθτιςει 
βοικεια καί κεραπεία. Εἶναι ὑγιζςτατοσ. τό ςῶμα του παραμζνουν μόνο οἱ 
τρφπεσ, τά ςθμάδια, ποφ ἄφθςαν τά καρφιά καί ἡ λόγχθ. Αὐτά, κά μποροφςαμε νά 
ποῦμε, εἶναι τά παράςθμά του καί οἱ ἀποδείξεισ ὅτι, εἶναι ὁ ἴδιοσ ὁ Ἰθςοῦσ Χριςτόσ, 
ὁ ὁποῖοσ ἔπακε, καρφϊκθκε καί λογχίςκθκε. 

8.- Οἱ δϊδεκα μακθτζσ του, οἱ μυροφόρεσ γυναῖκεσ καί ἄλλοι πολλοί 
βλζπουν τόν ἀναςτθμζνο Χριςτό, τόν ἀκοῦν (ςυηθτοῦν μαηί του), τόν ψθλαφοῦν 
καί ςυντρϊγουν.  



9.- Τιν τεςςαρακοςτι ἡμζρα μετά τιν Ἀνάςταςθ, πρίν ἀναλθφκεῖ, εἶναι 
ςυγκεντρωμζνοι περιςςότεροι ἀπό πεντακόςιοι (500) ἄνκρωποι, μετά ἀπό 
διδαςκαλία καί ςυηιτθςθ μζ τόν Ἰθςοῦ, τόν βλζπουν νά ἀνεβαίνει μζ τό ςῶμα του 
ςτοφσ οὐρανοφσ. (Πράξ. Αϋ 6-13 καί Αϋ Κορ. ΙΕϋ 6) 

10.- Τό κεντρικό κιρυγμα τῶν Ἀποςτόλων καί τῆσ Ἐκκλθςίασ εἶναι ἡ 
Ἀνάςταςθ τοῦ Ἰθςοῦ Χριςτοῦ. Οἱ Ἀπόςτολοι περιοδεφουν ὁλόκλθρθ τι γῆ, 
ταλαιπωροῦνται ἀφάνταςτα, δζν ὑποκφπτουν ςτίσ ἀπειλζσ τῶν ἀρχόντων καί τῶν 
αὐτοκρατόρων, δίνουν ἀκόμθ καί τι ηωι τουσ, διδάςκοντεσ τόν ςταυρικό κάνατο 
τοῦ Ἰθςοῦ καί τιν Ἀνάςταςι του.  

Ὁ κάκε ὑγιῶσ ςκεπτόμενοσ ἄνκρωποσ διερωτᾶται: Ἄν ὁ Χριςτόσ δζν 
ἀναςτικθκε, γιατί νά ταλαιπωρθκοῦν τόςο καί νά ὑποςτοῦν κάνατο ὅλοι οἱ 
Ἀπόςτολοι κθρφττοντασ τιν Ἀνάςταςθ τοῦ Χριςτοῦ; Ἄν ἡ Ἀνάςταςθ τοῦ Χριςτοῦ 
ἦταν ἕνα ψζμα, ἕνα δικό τουσ καταςκεφαςμα, οἱ Ἀπόςτολοι κά ἦταν πολφ ἀνόθτοι 
γιά νά τό ὑπεραςπιςκοῦν ὅλοι μζχρι κανάτου. Εἶναι φανερό ὅτι, δζν πεκαίνει 
κανείσ γιά ἕνα ψζμα.   

Τά ἑκατομμφρια τῶν μαρτφρων, κατά τι διάρκεια ὅλων τῶν αἰϊνων μζχρι 
ςιμερα, πάςχουν καί δίνουν τι ηωι τουσ, ἐπειδι πιςτεφουν ςτιν Ἀνάςταςθ τοῦ 
Ἰθςοῦ Χριςτοῦ καί ἐλπίηουν ςτι δικι τουσ ἀνάςταςθ.    

Τά ἑκατομμφρια τῶν ἀςκθτῶν, ὅλα τά χρόνια τοῦ χριςτιανιςμοῦ, ηοῦν αὐτι 
τι ςκλθρι ἀςκθτικι ηωι, ἐπειδι πιςτεφουν ςτιν Ἀνάςταςθ τοῦ Χριςτοῦ. 

Τά διςεκατομμφρια τῶν πιςτῶν χριςτιανῶν, ἀπό τό πρῶτο κιρυγμα τοῦ 
ἀποςτόλου Πζτρου κατά τιν Πεντθκοςτι μζχρι ςιμερα, βιϊνουν τι χαρά τῆσ 
ἀλικειασ, τοῦ ἤκουσ, τῆσ ἁγνότθτασ καί τῆσ κοινωνικότθτασ, κακϊσ καί τιν ἐλπίδα 
τῆσ ἀκαναςίασ, τῆσ ἀφκαρςίασ καί τῆσ μακαριότθτασ ςτι βαςιλεία τοῦ Θεοῦ. Ζοῦν 
μζ τό: «Προςδοκῶ ἀνάςταςιν νεκρῶν καί ηωιν τοῦ μζλλοντοσ αἰῶνοσ».   

Ἡ Ἀνάςταςθ τοῦ Χριςτοῦ, ἀγαπθτοί μου ἐνορίτεσ, εἶναι ἕνα ἱςτορικό 
γεγονόσ, ποφ ὁ κακζνασ μπορεῖ νά ἀποκτιςει πείρα. Γιά νά ἀποκτιςουμε, ὅμωσ, 
πείρα, χρειάηεται ἡ κάκαρςθ τῶν αἰςκιςεων ἀπό τόν κακθμερινό ςυςκοτιςμό τῆσ 
κακθμερινότθτασ. Χρειάηεται τό ἄδειαςμα ἀπό ὅλουσ τουσ ἐγωκεντρικοφσ καί 
ἀνκρωποκεντρικοφσ κορφβουσ, γιά νά ἀκουςτεῖ ἡ μιλιά τοῦ Ἀναςτθμζνου Ἰθςοῦ 
Χριςτοῦ, μζςα ςτι ςιωπι μασ.   

Μζ αὐτζσ τίσ προχποκζςεισ μποροῦμε νά δοῦμε τόν Ἀναςτάντα Κφριο 
«ἐξαςτράπτοντα καί χαίρετε φάςκοντα» καί νά ὑπερβοῦμε τά ἐφιαλτικά 
ςφνδρομα τῆσ ἐνοχῆσ, τῆσ ἀγωνίασ, τῆσ φκορᾶσ καί τοῦ κανάτου. Μποροῦμε νά 
ἔχουμε τιν πραγματικι χαρά.  

Ἕνασ ὕμνοσ τῆσ Ἐκκλθςίασ μασ λζγει: «Χαρᾶσ τά πάντα πεπλιρωται τῆσ 
Ἀναςτάςεωσ τιν πείραν εἰλθφότα», δθλαδι, ὅλα ἔχουν γεμίςει μζ χαρά ἐπειδι 
ἔχουν λάβει πείρα τῆσ Ἀναςτάςεωσ τοῦ Χριςτοῦ.  

Ἀδελφοί μου, Χριςτόσ Ἀνζςτθ!!! 
 

Μζ ἀναςτάςιμεσ εὐχζσ καί εὐλογίεσ 
ὁ πρωτοπρεςβφτεροσ Βαςίλειοσ Λ. Βαςιλείου 


