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Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ 

Ἡ πίστη, σέ κάποιο εἶδος ἐπιβιώσεως μετά τό θάνατο, ἦταν διάχυτη 
στόν προχριστιανικό καί τόν ἐξωχριστιανικό κόσμο. Τό καινούργιο πού 
παρουσιάζεται μέ τήν ὕπαρξη τῆς Ἐκκλησίας, δέν εἶναι μιά τέτοια γενική 
καί ἀόριστη πίστη, οὔτε κάν ἡ πίστη στήν ἀθανασία τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, 
πού εἶχε τονιστεῖ ἀπό τήν ἀρχαία ἑλληνική καί ἰδιαίτερα τήν πλατωνική 
φιλοσοφία. Τό νέο πλέον εἶναι ἡ πίστη στήν ἀνάσταση τοῦ ἀνθρώπου –ὡς 
ἑνιαίας ψυχοσωματικῆς ὑπάρξεως μέ τή δύναμη τοῦ Θεοῦ– καί ἡ βεβαίωση 
τῆς ἀναστάσεως αὐτῆς μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Θεός, πού 
δημιούργησε τόν ἄνθρωπο, εἶναι σέ θέση καί νά τόν ἀναστήσει ἀπό τόν 
ἀφανισμό, στόν ὁποῖο ὁδηγεῖται, μέ τή φθορά καί τό θάνατο. Ὡς σύμβολο 
τῆς ἀναστάσεως παρουσιάζει ὁ Ἀπ. Παῦλος τό φαινόμενο τῆς βλαστήσεως1.  

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, σύμφωνα μέ τήν διδασκαλία τῆς 
Ἐκκλησίας, δέν ἀποτελεῖ κάποιο βιογραφικό στοιχεῖο τῆς ζωῆς Του, ἀλλά 
βασικό ἀνθρωπολογικό γεγονός, πού δημιουργεῖ μιά νέα προοπτική γιά τό 
ἀνθρώπινο γένος. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ δέν ἀνήκει στό Χριστό ἀλλά 
σέ ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα. Ἄλλωστε, αὐτό ἦταν καί τό σχέδιο τῆς 
Θείας οἰκονομίας, μέ ἀπώτερο σκοπό τήν ἀναγωγή τοῦ ἀνθρωπίνου γένους 
στήν κατά χάριν θέωση2. Ὁ θάνατος καί ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ δέν 
ἔχουν νόημα στήν ὑπόσταση τοῦ Θεοῦ Λόγου, ἀλλά φέρουν ἰδιαίτερο 
σωτηριολογικό νόημα γιά τήν ἀνθρώπινη φύση. Ὁ ἅγιος Συμεών, ὁ Νέος 
Θεολόγος, γράφει σχετικά τά ἑξῆς: «Ἀνάστασις οὖν Χριστοῦ ἡ ἡμετέρα 
ὑπάρχει ἀνάστασις, τῶν κάτω κειμένων. Ἐκεῖνος γάρ μή πεσών εἰς 
ἁμαρτίαν ποτέ, καθά γέγραπται, μηδέ ἀλλοιωθείς τῆς ἰδίας δόξης κἄν 
ὁπωσοῦν, πῶς ἀναστήσεταί ποτε ἤ δοξασθήσεται, ὁ ἀεί ὤν 
ὑπερδεδοξασμένος καί ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς καί ἐξουσίας διαμένων 
ὡσαύτως; Ἀνάστασις καί δόξα Χριστοῦ ἡ ἡμετέρα, καθάπερ εἴρηται, δόξα 
ὑπάρχει, ἡ διά τῆς ἐν ἡμῖν αὐτοῦ ἀναστάσεως γινομένη καί δεικνυμένη καί 
ὁρωμένη ἡμῖν»3. Ἀνάσταση λοιπόν τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ ἀνάσταση καί τοῦ 
ἀνθρώπου. Καί ἡ ἀνάσταση τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ διατήρηση τῆς ζωῆς του 
ὡς πρόσωπο ἐν Χριστῷ. Εἶναι ἡ μετοχή του στήν αἰώνια καί ἀκατάλυτη 
ζωή4.  

Ἡ αἰώνια ζωή δέν εἶναι ἀφηρημένη, ἀλλά ἐνυπόστατη. Αἰώνια ζωή 
εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός5 πού ὡς «πρωτότοκος τῶν νεκρῶν»6 προσλαμβάνει 
τόν ἄνθρωπο στή ζωή του καί τόν καταξιώνει ὡς δημιούργημά Του «κατ’ 
εἰκόνα καθ’ ὁμοίωσιν». Ὁ Θεός –παρατηρεῖ ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ 
Ὁμολογητής– εἶναι ὁ «τόπος τῶν σωζομένων». Καί ἡ μετοχή στό Θεό εἶναι 
ἡ αἰώνια ζωή τῶν ἀνθρώπων. Ἡ μετοχή ὅμως στό Θεό εἶναι ἀνάλογη μέ τή 
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δεκτικότητα τῶν μετεχόντων: «Ὁ μέν Θεός κατά μίαν ἀπειροδύναμον τῆς 
ἀγαθότητος βούλησιν πάντας συνέξει καί ἀγγέλους καί ἀνθρώπους, 
ἀγαθούς τε καί πονηρούς, οὗτοι δέ πάντες οὐκ ἴσως μεθέξουσιν Θεοῦ, τοῦ 
διά πάντων ἀσχέτως χωρήσαντος, ἀλλ’ ἀναλόγως ἐαυτοῖς»7. Ὁ ἄνθρωπος 
ὑφίσταται τήν ἀνάσταση, ὅπως ὑφίσταται καί τή γέννησή του. Ὅπως, 
δηλαδή, δέν ἐκλέγει κανείς τή γέννησή του ἀλλά μόνο τόν τρόπο ζωῆς μετά 
τή γέννησή του, ἔτσι δέν ἐκλέγει καί τήν ἀνάστασή του, ἀλλά μόνο τόν 
τρόπο τῆς ἀναστημένης ζωῆς του. Καί ἡ ἐκλογή τοῦ τρόπου αὐτοῦ ἀποτελεῖ 
συνάρτηση τῆς τοποθετήσεώς του ἀπέναντι στό Χριστό μέσω τῆς ἐπίγειας 
ζωῆς. 

Ἡ ἀνάσταση λοιπόν στήν Ἐκκλησία δέν εἶναι μόνο προσδοκία, ἀλλά 
καί βιωματική ἐμπειρία. Εἶναι πρωτίστως ἐμπειρία ἀγάπης: «Ἠμεῖς οἴδαμεν 
ὅτι μεταβεβήκαμεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τήν ζωήν, ὅτι ἀγαπῶμέν τούς 
ἀδελφούς»8. Ἡ ἀληθινή ἀγάπη εἶναι ἰσχυρότερη ἀπό τό θάνατο. Καί ἡ 
ἐμπειρία τῆς ἀγάπης προσφέρει στόν ἄνθρωπο τήν ἐμπειρία τῆς 
ὑπερβάσεως τοῦ θανάτου. Ὅσο ζεῖ ὁ ἄνθρωπος αὐτή τήν ἐμπειρία, γνωρίζει 
τό σκοπό τῆς ὑπάρξεώς του καί διατηρεῖ τήν προσδοκία τῆς ὀντολογικῆς 
ἀναστάσεως9. 

Δέν εἶναι δυνατό νά βρεθεῖ νόημα καί σκοπός στή ζωή, ὅπως καί 
νόημα στίς θλίψεις καί τό θάνατο, χωρίς τήν πίστη στήν ἀνάσταση. Ἔτσι, 
ἑρμηνεύεται καί ἡ ἰδιαίτερη χαρά, μέ τήν ὁποία βάδιζαν οἱ μάρτυρες τῆς 
Ἐκκλησίας στό θάνατο εἰς τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἐπιδίωξη αὐτή τοῦ 
θανάτου, ἤ τῶν στοιχείων πού συνιστοῦν τήν πρόγευση τοῦ θανάτου, 
προπαρασκευάζει τόν πιστό γιά τήν οἰκείωση τῆς ἀναστάσεως: «Ἀλλὰ 
αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς τὸ ἀπόκριμα τοῦ θανάτου ἐσχήκαμεν, ἵνα μὴ πεποιθότες 
ὦμεν ἐφ᾿ ἑαυτοῖς, ἀλλ᾿ ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ ἐγείροντι τοὺς νεκρούς»10. 
Ἀποψιλώνοντας ὁ ἄνθρωπος τόν ἑαυτό του ἀπό καθετί πού βεβαιώνει τήν 
ἀτομικότητά του, πλησιάζοντας τό θάνατο, ἤ καί ὑπομένοντάς τον, 
ἀποθέτει τή ζωή του στό Θεό, πού ὡς Παντοκράτωρ Κύριος νικᾶ τό θάνατο 
καί χαρίζει τήν ἀνάσταση. 

Ἡ Ἀνάσταση ὡς ἐσχατολογικό γεγονός πού φανερώνεται στήν 
ἱστορία, εἰσάγει μιά νέα προοπτική, πού ὑπερβάλλει τήν ἱστορία καί ὁδηγεῖ 
τόν ἄνθρωπο στήν ἀληθινή ζωή καί στήν πραγματική ἐλευθερία. Ἡ 
Ἀνάσταση ἀποτελεῖ τήν προϋπόθεση γιά τόν ἐσχατολογικό 
προσανατολισμό τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ καινός ἄνθρωπος εἶναι ὁ ἄνθρωπος πού 
μετέχει στήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Ἡ καινή ζωή εἶναι ἡ ζωή πού 
θεμελιώνεται στή ζωή τοῦ Χριστοῦ. Ἡ μετοχή στήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ 
–μέσα στόν παρόντα κόσμο– ἐκφράζεται μέ τή δυνατότητα τοῦ πιστοῦ νά 
ζεῖ ἐλεύθερος ἀπό τό φόβο τῆς φθορᾶς τοῦ θανάτου. Νά παραβλέπει τή 
φυσική νομοτέλεια ἐμπιστευόμενος τό Χριστό. Νά παραιτεῖται ἀπό τήν 
ἱκανοποίηση καί στοιχειωδῶν ἀκόμα ἀναγκῶν του γιά τήν ἀγάπη τοῦ 
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Χριστοῦ. Νά ἀγαπᾶ ὁλόκληρο τόν κόσμο καί νά ζεῖ ἐλεύθερος ἀπό τήν 
ἁμαρτία καί τή δουλεία τοῦ κόσμου. Ἔτσι, ὁ ὀντολογικά νέος ἄνθρωπος 
ἐκδηλώνεται μέ νέο ἦθος, μέ τό ἀναστάσιμο ἦθος, πού εἶναι ἦθος ἀληθινῆς 
ἀγάπης καί ἀληθινῆς ἐλευθερίας. 

Ἐν κατακλείδι, μέσω τῆς ἐμπειρίας τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ 
βιώνουμε ἐπί καθημερινή βάση κάποια ἐμπειρία τῆς Ἀναστάσεως. Εἶναι ἡ 
ἐμπειρία πού προσφέρει ἡ δυνατότητα νά ζοῦμε στά πρόσωπα τῶν 
συνανθρώπων μας, ἤ οἱ συνάνθρωποί μας νά ζοῦν στό δικό μας πρόσωπο. 
Ἡ ἀναστάσιμη αὐτή ἐμπειρία δημιουργεῖται μέ τήν ὑπέρβαση τῆς 
ἀτομικότητας καί τήν καλλιέργεια τῆς ἀγάπης. Ἑπομένως, οἱ συνάνθρωποί 
μας εἶναι ἀνάστασή μας καί ἐμεῖς ἡ ἀνάσταση τῶν συνανθρώπων μας. 
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