
Η λύση
πάρχουν δύο μορφές απιστίας.
Α. Εκείνη κατά την οποία πιστεύει κανείς στο Θεό. Ότι υπάρχει. 
Ότι ο Χριστός ήλθε στον κόσμο και έγινε άνθρωπος. Σταυρώθηκε 

και αναστήθηκε. 
Όλα τούτα μένουν σαν ιδέες. Aπόψεις. Τoποθετήσεις. Kαταστάσεις 

χωρίς εσωτερικό αντίκρυσμα. Δεν έχουν περάσει από το μυαλό στην 
καρδιά. Δεν εμφανίζονται στις σχέσεις με τους άλλους. Ούτε στον τρόπο 
που αντιμετωπίζουμε τα πράγματα.

Είναι απλώς ιδέες. Απόψεις, που υπερασπιζόμαστε. Για τις οποίες 
μπορεί να φιλονικούμε με τους ανθρώπους. Μέσα μας δεν έχουν 
αντίκρυσμα όμως.
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Είναι η απιστία που περειέγραψε πολλές φορές ο Χριστός στους 
ανθρώπους. Κυριαρχούσε πάντοτε και κυριαρχεί τώρα. Και βρίσκεται 
και μέσα σ’ εμάς. 

Β. Είναι προϊόν του πολιτισμού του σημερινού τρόπου ζωής. 
Σήμερα, ο άξονας της ζωής των ανθρώπων, η αναφορά τους δεν είναι 

ο Θεός. 
Είναι άλλα πράγματα.
Αντιμετωπίζει λοιπόν ο άνθρωπος διάφορα ερωτήματα: Υπάρχει Θεός; 

Αιώνια ζωή; Έχει σημασία και νόημα για μας η τήρηση των εντολών του 
Θεού; Έχει σημασία ν’ αναζητούμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού; 

Αυτά όλα δημιουργούν υπαρξιακές αγωνίες, με πολύ μεγάλη σημασία 
για τη ζωή μας. Νοουμένου μάλιστα ότι ο άνθρωπος σήμερα είναι προσα-
νατολισμένος αλλού. 

Μιλούμε για μια απιστία άγνωστη στην εποχή του Χριστού, αφού 
στηρίζεται μόνο στο μυαλό μας. Στη λογική. Και δεν έχει κατεβεί στην 
καρδιά. 

Δεν έχει γίνει φρόνημα. Απόφαση. Θέληση. 
Πώς θα θεραπεύσουμε λοιπόν την απιστία μας; 
Στην πρώτη περίπτωση, πρέπει να πιστέψουμε στο Χριστό.
Η δεύτερη περίπτωση βρίσκει τη λύση της στο παράδειγμα του Θωμά. 
Ο Θωμάς θέλει σημάδια. Η απιστία τούτη εκφράζει απέραντη 

μοναξιά. Φανερώνει αυθεντικότητα του αληθινού αναζητητή. Εκφράζεται 
με ευθύτητα και ακεραιότητα. Που οδηγεί σε υπαρξιακή αγωνία. 

Σηκώνει το σταυρό του ο άνθρωπος. Είναι η λύση στο πρόβλημα της 
πίστης. 

Κι ο ένας συμπληρώνει τον άλλο. Κι όλοι μαζύ απολαμβάνουμε τη 
δωρεά της Ανάστασής Του. 

Χριστός Ανέστη λοιπόν.                                                     + ο π.Γ.

“Μας έπλασες,  Κύριε για Σένα,
Κι αλαφιασμένη, ανειρήνευτη είν’  η καρδιά μας,

ώσπου να βρει ανάπαυση σε Σένα.. . ”
          Αυγουστίνος



Ανάσταση
προσμέτρητη ελπίδα προσφέρει η Ανάσταση. 
Ελπίδα βασισμένη στη χαρμόσυνη είδηση ότι νικήθηκε ο αδυσώπητος 

εχθρός του ανθρώπου, ο θάνατος. Τον καταπάτησε ο Χριστός: “Πού σου, 
θάνατε, το κέντρον; Πού σου, άδη, το νίκος; Ανέστη Χριστός, και συ 
καταβέβλησαι” αναφωνεί, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και μαζί του 
όλη η Ορθόδοξη Εκκλησία “... Ανέστη Χριστός, και ζωή πολιτεύεται... 
Χριστός γαρ εγερθείς εκ νεκρών, απαρχή των κεκοιμημένων εγένετο”.

Το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού καταυγάζει όλη την ανθρώπινη 
ζωή με ζωογόνο φως. Ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες μάς στηρίζει 
η αναστάσιμη εμπειρία: “ίνα μη πεποιθότες ώμεν εφ’ εαυτοίς, αλλ’ επί τω 
Θεώ τω εγείροντι τους νεκρούς” (Β’ Κορ. 1’ 9). 

Ο ανθρώπινος νους δεν χωράει το θαύμα. Η καρδιά, όμως, διαισθάνεται 
την αλήθεια αυτή και σκιρτά ψάλλοντας το “Χριστός Ανέστη”. 

Συγχρόνως, η Ανάσταση δυναμώνει την ελπίδα ότι θα εξουδετερωθεί 
κάθε ενέργεια θανατηφόρα που συνθλίβει τη ζωή μας. 

Ενισχύει την ελπίδα ότι τελικά θα νικηθούν η αδικία, ο φθόνος, η 
διαφθορά, τα σκοτεινά συμφέροντα που συμβαδίζουν συνήθως με το δόλιο 
ψέμα και την αδίστακτη αλαζονεία και θανατώνουν την ειρήνη οδηγώντας 
την κοινωνία στην εξαθλίωση και στην παρακμή. 

Ως λυτρωτική φωτοχυσία η ελπίδα διαχέεται ιδιαίτερα κατά την 
υπέρλαμπρη εορτή του Πάσχα προς όλες τις κατευθύνσεις. 

Καταυγάζει την ύπαρξη των πιστών, αγγίζει μυστικά και τις 
καλοπροαίρετες ψυχές που κινούνται στις παρυφές της πίστεως. 

Η χριστιανική ελπίδα δεν προέρχεται από ακαθόριστη αισιοδοξία, 
δεν σχετίζεται με ψευδαίσθηση ουτοπιστική. Στηρίζεται στη βεβαιότητα 
ότι υπάρχει Θεός Παντοδύναμος. Προσωπικός Θεός αγάπης, ο οποίος 
“ούτως ηγάπησεν τον κόσμον, ώστε τον υιόν Του τον μονογενή έδωκεν, ίνα 
πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόληται, αλλ’ έχη ζωήν αιώνιον” (Ιω. 3, 16). 

Η αναστάσιμη ελπίδα δεν αναφέρεται σε κάποια αόριστη ιδέα, αλλά 
είναι συνδεδεμένη με ένα Πρόσωπο, τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, ο οποίος 
εκουσίως υπέστη φρικτά βασανιστήρια, σταυρώθηκε νικώντας τον θάνατο. Η 
αναφώνηση “Χριστός Ανέστη” δεν δηλώνει ότι ανέστη ο Θεός - η θεότητα 
δεν πεθαίνει - αλλά ανέστη ο Θεάνθρωπος Χριστός και συνανέστησε την 
ανθρώπινη φύση.
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Ο Απόστολος Παύλος επεξηγεί: “Η αλήθεια είναι πως ο Χριστός έχει 
αναστηθεί κάνοντας την αρχή για την ανάσταση όλων των νεκρών. Όπως 
πεθαίνουν όλοι εξαιτίας της συγγένειας με τον Αδάμ, έτσι, χάρη στη 
συγγένεια με το Χριστό όλοι θα ξαναπάρουν ζωή”. (Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας 
Αναστάσιος) 
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Χριστός Ανέστη. Ας συνοψίσουμε τον αναστάσιμο 
αυτό χαιρετισμό με τα λόγια του Αποστόλου των 
εθνών: 

Είθε ο Θεός της ελπίδας να γεμίζει τις ψυχές όλων 
μας με απέραντη χαρά και ειρήνη, που προέρχεται 
από την πίστη. Ώστε να έχουμε άφθονη την ελπίδα 
με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος.

Όχι απλώς λίγη ελπίδα, αλλά ελπίδα που να 
ξεχειλίζει και να περισσεύει, ώστε να μπορούμε να 
την προσφέρουμε και στους άλλους. 

Όλα αυτά θα συντελούνται όχι με τις δικές μας 
ικανότητες, αλλά με την παρουσία και την χάρη του 
Αγίου Πνεύματος.

Αυτή την απέραντη πασχαλινή ελπίδα ας 
ευχηθούμε εις εαυτούς και αλλήλους να μας χαρίσει 
ο Σταυρωθείς και Αναστάς Κύριος. Η Κεφαλή της 
Εκκλησίας μας. 

Χριστός Ανέστη!
(Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος) 


