
Ἡ Ἀνάζηαζη 

προζδιορίζει ηήν ηασηόηηηα ηοῦ Χριζηοῦ καί ηοῦ Ἀνθρώποσ 

Ἡ Ἀλάζηαζε ηνῦ Χξηζηνῦ εἶλαη ηό ζεκέιην γεγνλόο ηῆο δσῆο καο θαί 

ηῆο δσῆο ηνῦ θόζκνπ, ἀθνῦ ηήλ ἡκέξα αὐηή ζπλεηειέζζε ηό πηό 

ζεκαληηθό γεγνλόο ζηή δσή καο. Αὐηό εἶλαη ἡ λίθε καο ἀπέλαληη ζηόλ 

ζάλαην. Ὁ ζάλαηνο ἀθαηξεῖ θάζε λόεκα θαί θάζε πξννπηηθή ἀπό ηόλ 

ἄλζξσπν θαί ηήλ δσή ηνπ. Ἡ Ἀλάζηαζε ἀπνηειεῖ ηό γεγνλόο ἐθεῖλν ηό 

ὁπνῖν θξίλεη ηήλ πνηόηεηα ηνῦ Πξνζώπνπ ηνῦ Χξηζηνῦ, ἀιιά θαί ηήλ 

πνηόηεηα ηνῦ θάζε ἀλζξώπνπ. 

Ὁ Χξηζηόο Ἀλέζηε θαί Ἀλέζηε ἐπεηδή πξνεγνπκέλσο ἀπέζαλε. Ὁ 

ζάλαηνο ηνῦ Χξηζηνῦ ἀπνδεηθλύεη κέ ηόλ πηό ἀιεζηλό ηξόπν ὅηη ὁ 

Χξηζηόο ἔγηλε θαί ἦηαλ ἀιεζηλά ἄλζξσπνο. Ὁ ζάλαηνο ἀλήθεη ζηήλ 

ἀλζξώπηλε θύζε. Ὁ ζάλαηνο εἶλαη ὁ θαξπόο ηῆο αὐηνλνκίαο ηνῦ 

ἀλζξώπνπ ἀπό ηήλ δσή ηνῦ Θενῦ.  Ὁ Θεόο εἶλαη ἡ κόλε δσή ηνῦ 

θόζκνπ. Ὁ Θεόο ΔΓΝ ὑπάξρεη! Ὑπάξρσ ζεκαίλεη ἄξρσ θάησ ἀπό 

θάπνηνλ ἄιινλ. Ὁ Θεόο ινηπόλ δέλ ὑπ-άξρεη. Σηό ἐξώηεκα ηνῦ Μσϋζῆ 

«πνηό εἶλαη ηό ὄλνκά Σνπ» ἡ ἀπάληεζε ηνῦ Θενῦ εἶλαη ἀπόιπηα ζαθήο 

θαί μεθάζαξε. «Ἐγώ εἰμί ὁ Ὤν». Ἐγώ εἶμαι αὐηός πού εἶναι. Αὐηή ἡ 

ἀπάληεζε εἶλαη ἡ κόλε πνύ κπνξεῖ λά ἐμεγήζεη ηόλ Θεό. πεηδή ὁ Θεόο 

εἶναι, γη’ αὐηό θαί ὁ ἄλζξσπνο κπνξεῖ λά ὑπ-άξρεη. άλ ὁ Θεόο δέλ 

εἶλαη, ηόηε ὁ ἄλζξσπνο γίλεηαη κή ὤλ. Γη’ αὐηό ἡ αὐηνλνκία ἀπό ηό 

Εἶναι, ἀπό ηό ὄνηως Ὄν, ζεκαίλεη ηήλ εἰζβνιή ηνῦ ζαλάηνπ ζηήλ δσή 

ηνῦ ἀλζξώπνπ. 

Τό ὅηη, ινηπόλ, ὁ Χξηζηόο ἀπέζαλε ζεκαίλεη ὅηη ἦηαλ πιήξεο θαί 

ἀιεζήο ἄλζξσπνο. Γη’ αὐηό θαί ἀπέζαλε. Τό ὅηη ὅκσο ἀλέζηε ζεκαίλεη 

ὅηη εἶλαη ἀιεζῶο ὁ Θεόο. Τέιεηνο Θεόο θαί ηήλ ἴδηα ζηηγκή ηέιεηνο 

ἄλζξσπνο. Αὐηή εἶλαη ἡ ηαπηόηεηα ηνῦ Χξηζηνῦ. Μέ ηήλ Ἀλάζηαζή Τνπ 

ινηπόλ ἐπηβεβαηώλεη ὅηη Εἶναι. Ὁ Ἀπόζηνινο Παῦινο θαηαλνώληαο 

αὐηή ηήλ κνλαδηθή ἀιήζεηα ζά ηνλίζεη: «ἐάν ὁ Χριζηός ΔΕΝ 

ἀναζηήθηκε, εἶναι μάηαια ἡ πίζηη μας καί τωρίς περιετόμενο ηό 

κήρσγμά μας. Ἐλᾶηε νά θᾶμε καί νά πιοῦμε, γιαηί αὕριο 

πεθαίνοσμε». Ἄλ δειαδή ὁ Χξηζηόο δέλ ἀλαζηήζεθε εἴκαζηε κή ὄληα 

ηά ὁπνῖα αὕξην ζά ἐμαθαληζηνῦλ. 

Ἴζσο θάπνηνο λά ξσηήζεη: Καί γηαηί ὁ ἄλζξσπνο δέλ κπνξεῖ λά 

εἶναι; Γηά ηόλ ἁπιό ιόγν ὅηη ηό ηέινο ηνπ εἶλαη ὁ ζάλαηνο. Ἡ Ἀλάζηαζε 



ηνῦ Χξηζηνῦ Χξηζηνῦ θαί ἡ κεηνρή ηνῦ ἀλζξώπνπ ζέ αὐηήλ εἶλαη ὁ 

κόλνο ηξόπνο νά Εἶναι ὁ ἄλζξσπνο. Οἱ ἄλζξσπνη πνιιέο θνξέο 

ἐλνρινῦληαη ἀπό ηήλ ἀιήζεηα, γηαηί ηνύο θαίλεηαη ζθιεξή. Ἀιιά ἡ 

ἀιήζεηα δέλ εἶλαη νὔηε ζθιεξή νὔηε καιαθηά, εἶλαη ἡ ἀιήζεηα. Πνηά 

ινηπόλ εἶλαη ἡ ἀιήζεηα ηνῦ ἀλζξώπνπ ρσξίο ηό Θεό; Πνηό εἶλαη ηό 

κέιινλ ηνπ; Τό μέλλον ηοῦ ἀνθρώποσ τωρίς ηό Θεό εἶναι ἡ 

ζκοσπιδοποίηζή ηοσ. Αὐηό δέλ ιέγεηαη ὑβξηζηηθά. Αὐηή εἶλαη ἡ 

ὀληνινγηθή ἀιήζεηα ηνῦ ἀλζξώπνπ. Ὅηαλ ὁ ἄλζξσπνο πεζαίλεη γίλεηαη 

ἕλα ςόθην θνπθάξη πνύ ζά ηξέμνπκε λά ηόλ ζάςνπκε γξήγνξα γηαηί ζά 

κπξίδεη ἀπαίζηα. Ὁ ἄλζξσπνο ινηπόλ γίλεηαη ἕλα «ζθνππίδη». Κάπνηνη 

θαινπξναίξεηνη ἄλζξσπνη, γηά ηνύο θαθνπξναίξεηνπο δέλ κέ 

ἐλδηαθέξεη, ζεώξεζαλ βαξεηά αὐηή ηήλ ιέμε, ἴζσο θαί ὑβξηζηηθή. Γἶλαη 

ὅκσο ἡ κόλε ιέμε πνύ ἀπνδίδεη κέ ηξόπν θαίξην ηήλ ἀιήζεηα γηά ηόλ 

ἄλζξσπν ηόλ αὐηνλνκεκέλν ἀπό ηό Εἶναι ηνῦ Θενῦ. Ἀκθηβάιιεη θαλείο 

ὅηη ρσξίο ηό Εἶναι ηοῦ Θεοῦ ὁ ἄλζξσπνο πεξηέξρεηαη ζηό ηίπνηα; Μά 

ηό ὁκνινγνῦλ νἱ ἴδηνη. Πνηά ηαπηόηεηα ἀπνδίδνπλ ζηόλ ἑαπηό ηνπο 

ἐθεῖλνη πνύ ἀξλνῦληαη ηό Εἶναι ηνῦ Θενῦ; Παξαδέρνληαη ὅηη πεξλνῦλ 

ζηήλ ἀλππαξμία, ζηό κή ὄλ, ζηήλ ζθνππηδνπνίεζε. Δέλ ὑβξίδσ ινηπόλ 

ηνύο ἄζενπο, πεξηγξάθσ ηή δηθή ηνπο ἀληίιεςε γηά ηόλ ἑαπηό ηνπο θαί  

ἐάλ ἔρνπλ ἀληίξξεζε ἄο ἔιζνπλ λά ηό ζπδεηήζνπκε. 

Γη’ αὐηό, ινηπόλ, γηά ηήλ θθιεζία, ἡ Ἀλάζηαζε ηνῦ Χξηζηνῦ εἶλαη ηό 

κνλαδηθό ἐθεῖλν γεγνλόο πνύ δίλεη λόεκα, ἀμία θαί πξννπηηθή ζηόλ 

ἄλζξσπν. Οἱ ἅγηνη θαί ηά ἱεξά ηνπο ιείςαλα πνύ εὐσδηάδνπλ θαί 

ζαπκαηνπξγνῦλ εἶλαη ἡ θαλέξσζε ηῆο πξνπηηθῆο ηνῦ ἀλζξώπνπ πνύ 

ηό ζῶκα ηνπ γίλεηαη ὄρη ἕλα ςόθην θνπθάξη, ἀιιά ἕλα ἱεξό ιείςαλν, 

πνύ νἱ ἴδηνη δέλ γίλνληαη κή ὄληα, νὔηε ζθνππίδηα, ἀιιά Θεοί ἐν μέζω 

Θεῶν. Ὁ ἄλζξσπνο ινηπόλ πνύ κπνιηάδεηαη ζηό Σῶκα ηνῦ 

ἀλαζηεκέλνπ Χξηζηνῦ, ηήλ θθιεζία Τνπ, κέ ηό Ἅγην Βάπηηζκα θαί 

παξακέλεη ζέ Αὐηό θαί ηξέθεηαη κέ ηή δσή ηνῦ Σώκαηνο, ηό Σῶκα θαί 

ηό Αἷκα ηνῦ Χξηζηνῦ, ἔρεη δσή αἰώληα θαί κέιινλ αἰώλην θαί κεηαβαίλεη 

ἀπό ηό ζάλαην ζηή δσή. Ὅια αὐηά ζηήλ θθιεζία εἶλαη ἐκπεηξηθά, δέλ 

εἶλαη ἰδενινγηθά. Οἱ ἰδέεο ζηό ηέινο γίλνληαη ἀεδίεο πνύ εἶλαη ἀλίθαλεο 

λά ραξίζνπλ ηήλ δσή. Σηήλ θθιεζία ὁ ἄλζξσπνο δέλ ηξέθεηαη κέ ἰδέεο, 

ἀιιά κέ ἀιεζηλή ηξνθή. Ἡ δπλαηόηεηα πνύ ηνῦ ραξίζζεθε θαί ἡ 

ἱθαλόηεηά ηνπ λά κεηέρεη ζηό Εἶναι ἀπνηειεῖ ηό κνλαδηθό κέηξν ηῆο 

ἀμίαο ηνῦ ἀλζξώπνπ θαί ηό κνλαδηθό λόεκα, πνύ εἶλαη λόεκα δσῆο.  

Ὁ Σιζανίοσ καί Σιαηίζηης Παῦλος 


