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Φορείς

όνο η Μαγδαληνή σκύβει. Κοιτάζει μέσα στο μνημείο. Αντικρύζει 
τους αγγέλους. Βλέπει μετά τον Ιησού. Δεν τον αναγνωρίζει, όμως, 

αρχικά. Κατόπιν τον αντιλαμβάνεται. Υπέθεσε πριν ότι ήταν ο κηπουρός. 
Αυτόπτες μάρτυρες της Ανάστασης; Κανένας. Κι αυτό γιατί τούτη η 

πραγματικότητα αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του Χριστιανισμού. 
Μας υποχρεώνει να διαβάσουμε την ευαγγελική κατάθεση περί της 

Ανάστασης. Ν’ αποσπάσουμε από την αμαρτύρητη ιστορικότητα της 
πίστης ένα υπερχρονικό νόημα. Να  το εγγυηθούμε με τη δική μας ζωή. 

Ν’ αφήσουμε την αντικειμενική πλευρά του θέματος. Να στρέψουμε 
την προσοχή μας στο πνευματικό του βάθος.

Ως πνευματικό γεγονός η χριστιανική Ανάσταση εκφράζει την ελπίδα 
της δικής μας λυτρωτικής αλλαγής. Υπερβαίνει έτσι την υπερφυσική 
ανάσταση, που εξαντλεί τη δυναμική της στην προσδοκία της αθανασίας.
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Στη μία περίπτωση ο χρόνος αναγεννάται, καθώς προστίθεται ζωή 
στη ζωή.

Στην άλλη, ο υλικός μας βίος διατηρείται επ’ άπειρον αμετάβλητος. 
Ο Χριστιανισμός είναι καινή ζωή πίστης και αγάπης. Και η μεν αγάπη 

συνδέεται με τη λαχτάρα της προσωπικής αυτοπραγμάτωσης. Την 
τροφοδοτεί συνεχώς ένας μεταμορφωτικός δεσμός προς το απόλυτο. Και 
η πίστη συνιστά δεσμό με το αθέατο ψυχικό άνοιγμα προς το έσχατο 
μέλλον. 

Δεν υπάρχει τελικά εμπειρική τεκμηρίωση της Αναστάσεως. Αφήνεται 
αμαρτύρητη, αφού δεν είναι υλικό γεγονός. Δεν χρειάζεται εξωτερική 
επαλήθευση.

Ο  Χριστός αποφεύγει την υπερφυσική υποστήριξη  της 
μεσσιανικότητάς Του. Δεν επιβάλλεται άνωθεν. Προβάλλει εντός μας 
την αλήθεια του, ώστε να την υπερασπιστούμε μαρτυρικά με την ίδια μας 
την ύπαρξη. Μια πλήρη δηλ, ανατροπή της καθιερωμένης αποδεικτικής 
διαδικασίας, αφού το κύρος της ιστορικής αντικειμενικότητας θυσιάζεται 
στην πίστη.

Ο Μεσσίας Χριστός θέλησε καταθέσεις πίστης και όχι αποδείξεις 
φύσης.

Επομένως, η πίστη ενώνει το πνεύμα σε έσχατο σκοπό που μας 
περιλαμβάνει. Έτσι η πίστη σώζει. Όχι λοιπόν “ν’ αποδειχθεί η 
Ανάσταση”, αλλά η πίστη, δια της οποίας αναλαμβάνουμε την ευθύνη 
των επιλογών μας.

Έτσι ακριβώς προκύπτει και η δική μας ανάσταση / ανόρθωση.
Η αμαρτύρητη Ανάσταση παρακάμπτει την εξωτερική γνώση της 

μεσσιανικότητας του Ιησού. Μας καλεί να γίνουμε αυτόπτες μάρτυρες 
ενός φωτεινού δικού μας εαυτού. Διάφανου στις σχέσεις με τους άλλους. 

Το μυστικό της ζωής ανήκει στο Θεό. Του ανήκει, επομένως και η εκ 
νεκρών ανάσταση.

Έτσι ο άνθρωπος οφείλει να τη βιώσει πνευματικά. Να γίνεται κύριος 
του χρόνου του. Ανανεωμένος διαρκώς στη ζωή.

Το ουσιώδες πλέον δεν είναι να υπάρχει αθάνατος. Και η κόλαση 
προϋποθέτει αθανασία. Αλλά να υπερβαίνει τον φυσικό και ιστορικό 
χρόνο, ως πεδία προσαρμογής. Να αναγεννάται αδιάκοπα. Αυτό άλλωστε 
υπονοούν και οι μεταναστάσιμες εμφανίσεις του Ιησού. Οι μαθητές 
καλούνται ν’ αντικρύσουν με τα μάτια του πνεύματος και όχι να βεβαιωθούν 
εμπειρικά  ότι ο Δάσκαλός τους ηγέρθη εκ του τάφου.



Κάτι τέτοιο θέλει να πει και το “μη μου άπτου” του Ιησού προς την 
Μαγδαληνή. Ως και η βεβαίωση του Θωμά. Χωρίς ν’ ακουμπήσει το 
δάκτυλο στο σώμα Του. Το σώμα της Αναστάσεως δεν είναι σαρκικό, 
αλλά πνευματικό. Δεν πρόκειται δηλ. για νεκρό που επανήλθε στη ζωή, 
αλλά για μετάβαση σε σφαίρα ύπαρξης πάνω από εκείνη της φυσικής 
ζωής, για μεταμόρφωση. Κάτι το οποίο ο Παύλος περιγράφει σαφώς 
(εμφανίσεις Του “εν ετέρα μορφή”).

 Αντιμετωπίζεται έτσι η Ανάσταση ως μεσσιανικό γεγονός. Προς 
εσωτερική αποκάλυψη. Κάτι δηλαδή το τελείως προσωπικό. Που καλεί. 
Και προκαλεί τον καθένα να προχωρήσει. 

Οι Απόστολοι προχώρησαν. Και οι πύρινες γλώσσες του Αγ. 
Πνεύματος ήταν η αφετηρία της αλλαγής τους.

Αποδέχθηκαν να  γίνουν φορείς Του. Εμείς;
+ο π. Γ.  

Άνθρωποι πνοής και φωτιάς!

Εκκλησία είναι θεμελιωμένη ταυτόχρονα πάνω στη Θεία 
Ευχαριστία και την Πεντηκοστή. 
Στην εποχή του Ευαγγελίου ο Χριστός ήταν ιστορικά ορατός. 

Ήταν ενώπιον των μαθητών Του. Αλλά η Πεντηκοστή αποδίδει στον 
κόσμο τη μυστική παρουσία του Χριστού και Τον φανερώνει - όχι ενώπιον 
των μαθητών - αλλά εντός των μαθητών. Στις καρδιές τους.

Αυτή η μυστική παρουσία του Χριστού ενεργείται ακριβώς δια του 
Αγίου Πνεύματος. 

Το Άγιο Πνεύμα δεν είναι μια αφηρημένη θεία ενέργεια, αλλά ένα από 
τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, που εκπορεύεται από τον Πατέρα 
και αναπαύεται στον Υιό.

Έτσι ο Χριστός αποστέλλει το Άγιο Πνεύμα και μορφώνει το Χριστό 
μέσα στις καρδιές μας. 

Ο Ιησούς Χριστός έρχεται εξ ονόματος του Πατρός, για ν’ αποκαλύψει 
και να εργαστεί το θέλημά Του στο κόσμο. 

Το Άγιο Πνεύμα έρχεται εξ ονόματος του Υιού, για να μαρτυρήσει γι’ 
Αυτόν. Να Τον φανερώσει και να τελειώσει το έργο Του. 

Όλη η επιμέλεια και ο αγώνας του ανθρώπου συγκεντρώνεται στην 
απόκτηση του Πνεύματος του Κυρίου και στην απόκτηση των καρπών
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Του, από τους οποίους γνωρίζεται και  με τους οποίους εκφράζεται η 
χριστιανική ζωή. 

Σκοπός όλων των ανθρώπων που ζουν κατά Θεό, είναι να ευαρεστήσουν 
το Χριστό, το Θεό και με τη μετοχή τους στο Άγιο Πνεύμα να γίνουν φίλοι 
με το Θεό και Πατέρα και έτσι να αποκτήσουν τη σωτηρία τους. Αυτή η 
σωτηρία που πραγματοποιείται  με το Χριστό, δε νοείται χωρίς το Άγιο 
Πνεύμα. 

Αν ο άνθρωπος είναι θεοειδής και χριστόμορφος, αν είναι “ποίημα 
Θεού κτισθείς εν Χριστώ Ιησού” αυτό οφείλεται στην παρουσία του Αγίου 
Πνεύματος.

Το Άγιο Πνεύμα οικοδομεί το Σώμα του Χριστού. Τελειώνει τα 
μυστήρια. Χορηγεί. Ενεργεί. Αυξάνει και τελειώνει τα πάντα. Μας χαρίζει 
κάθε πλήρωμα ευλογίας στον παρόντα αιώνα και στον μέλλοντα. 

Η απουσία από το Πνεύμα του Θεού γεννά την εσωτερική ερήμωση 
και ερείπωση του ανθρώπου. Τη σύγχυση και τη διαστροφή. Το ψέμα και 
την τραγωδία. Την αδυναμία και αποτυχία του καλούμενου πνευματικού 
βίου. 

Η αλλοτρίωση του κόσμου από το Άγιο Πνεύμα γεννά την κρίση και τα 
δεινά του. Πρόκειται για την εισβολή του φρονήματος της εκκοσμικεύσεως 
στη ζωή μας, με την οποία σβήνεται η πνοή και ενέργεια του Αγίου 
Πνεύματος και αντικαθίσταται ολοκληρωτικά με το ανθρώπινο θέλημα.

Δεν είναι  μονάχα οι άπιστοι ή οι αδιάφοροι, που αγνοούν το βαθύτερο 
νόημα και μήνυμα του χριστιανισμού. Νομίζουν πως τίποτε το δυνατό 
δεν έχει να τους προσφέρει. Μια σκέτη συντήρηση, ένα ηρεμιστικό και 
καταπραϋντικό στις δυσκολίες της ζωής. 

Αλλά μήπως και αρκετοί πιστοί έχουν ξεκαθαρισμένο πιστεύω, σαφή 
γνώση και επίγνωση της πίστεώς τους; Δεν διαφέρουν συχνά άπο τους 
απίστους. Η άγνοιά τους ή η παραποιημένη γνώση τους κρατούν την 
σκέψη και την καρδιά τους μακριά από την ανακαινιστική δύναμη του 
ευαγγελικού μηνύματος. Ούτε καν υποψιάζονται ότι από τη στιγμή που 
ο λόγος του Θεού θα μπει στην καρδιά τους, θα τους κινεί και θα τους 
παρακινεί αδιάκοπα σε έργα αληθινής πνευματικής δημιουργίας.

 Ο λόγος οτυ Θεού είναι “πυρ καταναλίσκον’’. Είναι φλόγα, που 
πυρπολεί τις ψυχές. Τις πυρακτώνει  με θείο ζήλο. (Κατερίνα Τσακίρη)
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