
Θέλουμε;
φυγε λοιπόν ο λίθος.
Κενό το μνημείο τώρα.

Ο Χριστός. Αναστήθηκε. 
Αφαίρεσε του θανάτου το κεντρί. 
Κι εμείς; 
Εξακολουθούμε την εγωπάθειά μας να θωπεύουμε;
Υλικής ευτυχίας τη θαμπή εικόνα; 
Αναζητητές; Μα χωρίς στόχους; 
Με τα πρόσωπα καλυμμένα με της καθημερινότητας τα προσωπεία; 
Σε μια επανάπαυση νωχέλειας; 
Αναμασούμε αυτά, που κάποιες γραφίδες θεολογικές, υπερκορεσμένες 

ίσως, μας προσφέρουν;
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Κλωθογυρίζουμε σε γλυκανάλατες της στιγμής αναζητήσεις; 
Μένουμε (ακόμη) στην κινούμενη της θρηνωδίας και του γόου άμμο; 
Εγκιβωτισμένοι σε τύπους νοθευμένους; Πλασματικούς; Σε 

υποβάθμιση πάντα; 
Χωρίς ελπίδα εύδιο ουρανό να δούμε; 
Οι ανάγκες μας πολλές. 
Όση αυταρέσκεια, δεν αρκεί: 
Ζητείται να δούμε Θεού πρόσωπο. Τα παράθυρά μας ν’ ανοίξουμε. 

Για να δούμε τ’ αστέρια. Άσπρη μέρα να ζήσουμε.
Απόρριψη (επιτέλους!) των προσωπείων. 
Του οξυγόνου, του τόσο ευεργετικού, η αφειδόλευτη παροχή. 
Αυθεντικότητα ζωής. 
Ν’ αναβαπτιστούμε, ναι, στου μνημείου του κενού την αυθεντία. 
Πώς; 
Με την έμπρακτη του εγωισμού μας απάρνηση. 
Καταθέτοντας τη δική μας ζωντανή μαρτυρία. 
Την προσφορά μιας αγάπης αμόλευτης. 
Με την έξοδο από τα σιδερόφρακτα του εγωϊσμού μας τείχη. 
Δίνοντας το αίμα μας χωρίς όποιες διαφημίσεις.
Ο Χριστός αναστήθηκε. Προσφέρεται να μας αλλάξει. Να μας 

ανανεώσει. Να μας αναμορφώσει. Να μας κάμει καινούργιους. Να 
μας βοηθήσει ν’ αναπνεύσουμε επιτέλους. Να ξεπεράσουμε της 
αιθαλομίχλης την τύρβη  την καθημερινή. Ν’ ανεβάσει όλους μας μαζύ 
Του, στους ουρανούς. Στην πατρική αγκαλιά. Την πάντα ανοικτή. 

Μας θέλει. Μας αναζητεί. Μας περιμένει. 
Εμείς; Θέλουμε; 
Χριστός Ανέστη, αδελφοί! 

ούμε και κινούμαστε στην ευφρόσυνη ατμόσφαιρα της Ανάστασης του 
Θεανθρώπου. Η συντριβή του θανάτου και ο μαρτυρικός απόηχος του 
καταθρυμματισμού των ανόητων και δόλιων σχεδίων των εγκάθετων 

της Ρωμαϊκής και Ιουδαϊκής εξουσίας άνοιξαν σε κάθε ψυχή τις ευλογημένες 
στρόφιγγες μιας άδολης ελπίδας. Ενώ ταυτόχρονα προσφέρεται η μοναδική
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Χριστός 
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δυνατότητα στον καθένα μας να ζήσει το μυστήριο της Ανάστασης του 
Θεανθρώπου μέσα στην “περιπέτεια” της προσωπικής του Ανάστασης. 

Αυτό το υπέρλογο και θείο γεγονός, που αδιάκοπα και καθημερινά 
αρδεύει τις ψυχές, τονώνει τις καρδιές και οδηγεί προς τον Θεό τους 
οδοιπόρους της εγκόσμιας αγωνίας, δεν είναι ένα νεφελώδες φιλοσοφικό 
απόκτημα ή σπινθηρισμός ελπίδας, που κινείται στο αχανές του ορίζοντα 
της ζωής. Δεν είναι “σπασμός οδύνης” και ανασασμός αγωνίας του 
ανθρώπου.

Προσφέρει την αναγκαία εκείνη “ανησυχία” και τον απαραίτητο 
“τρικυμισμό” στην ψυχή, ώστε “το βέλος της αγάπης του Θεού” να 
“περάσει”, και θανάσιμα για τα “μικρόβια” της φθοράς, μέσα από την 
ανθρώπινη ύπαρξη. Άλλοτε σαν αποκαλυπτικό “σημείο” της αμάραντης 
και απέραντης αγάπης του Θεού· σαν “σεισμός” που διασαλεύει τον ένοχο 
κόσμο της αμαρτίας. Άλλοτε σαν σωτήρια δύναμη μιας αγιασμένης· 
χαροποιού και ζωηφόρου ελευθερίας από τα τυραννικά και τόσο 
εξουθενωτικά σύνδρομα, τα οποία πιέζουν ασφυκτικά και επικίνδυνα τις 
ψυχές. Στενεύουν την ορατότητα. Αχρηστεύουν τις όποιες αντιστάσεις. 
Εμποδίζουν τον άνθρωπο να κυττάξει πέρα από τα φαινόμενα της ζωής . 
Να καταλάβει, πως εκείνο που έχει σημασία δεν είναι η ποσότητα των 
αγαθών του, αλλά η ποιότητα.  Η καθαρότητα της καρδιάς του. 

Η Ανάσταση του Θεανθρώπου είναι δύναμη ζωής. Διοχετεύει στο 
σκοτάδι του “εδώ και τώρα” την “σωστική” πνοή της Χάριτος του 
Αναστημένου Ιησού.Διασαλεύει τα επικίνδυνα και φθοροποιά ερείσματα 
της αμαρτίας. Απλώνει τον “ωκεανό της θείας αγάπης” μέσα στον 
στενόχωρο κόσμο του ανθρώπου. “Αλλοιώνει” ολόκληρο τον εσωτερικό 
του κόσμο. Φωτίζει τον άστατο λογισμό.Ναρκοθετεί τα περίεργα “τείχη” 
της ποικίλης αστοχίας, η οποία απομακρύνει από την δυνατότητα της 
σωτηρίας και παγιδεύει στην ταραχή των παθών. 

Αφαιρώντας την δυνατότητα του ανθρώπου να ανασαίνει τη δημιουργική 
πνοή της Αναστημένης Αγάπης κυκλοφορεί “εν μέσω παγίδων πολλών” 
με την αμόλυντη προοπτική της “εν Χριστώ ελευθερίας”. Κατανοεί τελικά 
ο άνθρωπος την φωτισμένη αλήθεια, ότι “δεν υπάρχει πράγμα πιο κοντά 
μας από τον ουρανό. Γη είναι κάτω από τα πόδια μας και την πατούμε. Ο 
ουρανός είναι μέσα μας”. 

Ο Ιερός Χρυσόστομος θα τονίσει: “Σήμερα ο Κύριός μας, αφού έστησε 
το τρόπαιο της νίκης του εναντίον του θανάτου και διέλυσε την εξουσία
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του διαβόλου, μας χάρισε με την ανάστασή του τον δρόμο για τη σωτηρία 
μας. Ας χαιρόμαστε, λοιπόν, όλοι, ας χορεύουμε, ας ευφραινόμαστε. Γιατί, 
αν και ο Κύριός μας νίκησε και έστησε το τρόπαιο, είναι όμως δική μας η 
ευφροσύνη και η χαρά. Γιατί όλα τα έκανε για τη δική μας σωτηρία και 
με τα μέσα εκείνα που μας πολέμησε ο διάβολος, με τα ίδια τον νίκησε ο 
Χριστός” (Ε.Π.Ε. 36, σ. 75). 

Για να πραγματοποιηθεί η βαθυκάρδια αυτή και σωτήρια “αλλοίωση” 
απαιτείται προσωπική παιδεία  ελευθερίας. Είναι ανάγκη να θελήσει ο 
άνθρωπος να κάμει τους απαραίτητους βηματισμούς προς τον Αναστάντα. 
Βασική προϋπόθεση η ελεύθερη προσωπική εκλογή. Η αποδοχή και η 
έμπρακτη εφαρμογή ενός έντονου πνευματικού αγώνα στα πλαίσια μιας 
προσωπικής πνευματικής αντοχής. Βαθειά συναίσθηση της πτώσης 
και ενσυνείδητη αλλαγή τρόπου ζωής. Όλα αυτά δεν είναι “βαρέα και 
δυσβάστακτα” για την ανθρώπινη αντοχή. Ανοίγουν τον δρόμο προς την 
προσωπική Ανάσταση. Ανθίζουν τις ψυχές και οδηγούν σε λυτρωτικές 
πορείες. Προσφέρουν στις καρδιές ένα 

“φτερούγισμα ήρεμο
παρασυρμένο στον αγρό των προσφορών,
όπου μας αναμένει ο Κύριος
για το έξοχο δείπνο της αγάπης”. 
          (Ευαγ. Παπαχρήστου-Πάνου)

Η μεγάλη συνάντηση του ανθρώπου με τον Αναστάντα δεν μπορεί να 
γίνει έξω από τον ιερό χώρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ειδικώτερα 
δε πέρα από την συμμετοχή του στο Ποτήριο της Ζωής. Με τη Θεία 
Κοινωνία μεταφέρεται ο Χριστός μέσα στην σάρκινη ανθρώπινη καρδιά. 
Εξαγιάζεται ο άνθρωπος και ανασταίνεται. Αποκτά πλέον το δικαίωμα και 
την δυνατότητα να κινείται μέσα στην άφθαρτη χάρη τoυ Αναστημένου 
Θεού. 

Ας μη μας διαφεύγει ο λόγος, ότι “όλες οι ιδεολογίες, όλα τα συστήματα 
εγκαταλείπουν τον άνθρωπο στο νεκροταφείο. Μόνο ο Χριστός έρχεται να 
μας γυρέψει πέρα από εκεί”. (Πρωτ. Γεράσ. Ζαμπέλης)


