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ΤΤΤΤης αναστάσεως του Κυρίου το χαρµόσυνο άγγελµα εδό-
νησε κατά το µεσονύκτιον του Πάσχα την ήσυχο εαρινή νύκτα. 
Το ακούσαµε και πάλι µε σκιρτήµατα χαράς κάτω από τον ένα-
στρο ουρανό, στα προαύλια των ναών µας. Οι λόγοι του λευκο-
φόρου αγγέλου «Ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε» (Μάρκ. 16, 6) επανελή-
φθησαν από τα στόµατα των αρχιερέων και των ιερέων µας και τα 
χείλη µας έψαλαν το θριαµβευτικό ύµνο «Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νε-

κρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας».  
ΚΚΚΚαι εµείς, «οἱ ἐν τοῖς μνήμασι», οι συνταφέντες µε τον Κύ-

ριο, µαζί µε τους απ’ αιώνος κατεχοµένους στα δεσµά του Άδου, 
νοιώσαµε το σκίρτηµα της νέας ζωής, της εκ νεκρών αναστάσεως, 
«ἵνα ὥσπερ ἠγέρθη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν διὰ τῆς δόξης τοῦ Πα-

τρός, οὕτω καὶ ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν» (Ρωµ. 
6, 4). Και επαναλάβαµε δέκα, είκοσι, εκατό φορές τον παιάνα αυ-
τόν, για να δείξουµε την άµετρη χαρά µας και την ακλόνητη βε-
βαιότητά µας, για να συνειδητοποιήσουµε τη νίκη του Χριστού, 
που είναι και δική µας νίκη, κατά του θανάτου και του Άδου.  

ΣΣΣΣ’ αυτό ακριβώς το σηµείο βρίσκεται η πεµπτουσία του 
Χριστιανισµού. Γι’ αυτό και το γεγονός της αναστάσεως αποτε-
λεί το κεντρικό θέµα της λατρείας µας, το θέµα του Πάσχα, αλλά 
και όλων των Κυριακών του έτους. Γι’ αυτό κατά την ακολουθία 
της Κυριακής ακούγονται τόσοι αναστάσιµοι δοξολογικοί ύµνοι 
και δηµιουργείται η χαρµόσυνος πασχαλινή ατµόσφαιρα. Αλλά και 
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    ᾽ΕΕΕΕν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, διὰ τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο ση-

μεῖα καὶ τέρατα ἐν τῷ λαῷ πολλά· καὶ ἦσαν ὁμοθυμαδὸν ἅπαντες ἐν τῇ 

στοᾷ Σολομῶντος· τῶν δὲ λοιπῶν οὐδεὶς ἐτόλμα κολλᾶσθαι αὐτοῖς, ἀλλ᾿ 

ἐμεγάλυνεν αὐτοὺς ὁ λαός· μᾶλλον δὲ προσετίθεντο πιστεύοντες τῷ Κυ-

ρίῳ πλήθη ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν, ὥστε κατὰ τὰς πλατείας ἐκφέρειν 

τοὺς ἀσθενεῖς καὶ τιθέναι ἐπὶ κλινῶν καὶ κραβάττων, ἵνα ἐρχομένου Πέ-

τρου κἂν ἡ σκιὰ ἐπισκιάσῃ τινὶ αὐτῶν. Συνήρχετο δὲ καὶ τὸ πλῆθος τῶν 

πέριξ πόλεων εἰς Ἱερουσαλήμ, φέροντες ἀσθενεῖς καὶ ὀχλουμένους ὑπὸ 

πνευμάτων ἀκαθάρτων, οἵτινες ἐθεραπεύοντο ἅπαντες. Ἀναστὰς δὲ ὁ 

ἀρχιερεὺς καὶ πάντες οἱ σὺν αὐτῷ, ἡ οὖσα αἵρεσις τῶν Σαδδουκαίων, ἐ-

πλήσθησαν ζήλου καὶ ἐπέβαλον τὰς χεῖρας αὐτῶν ἐπὶ τοὺς ἀποστόλους, 

καὶ ἔθεντο αὐτοὺς ἐν τηρήσει δημοσίᾳ. Ἄγγελος δὲ Κυρίου διὰ τῆς νυκτὸς 

ἤνοιξε τὰς θύρας τῆς φυλακῆς, ἐξαγαγών τε αὐτοὺς εἶπε· Πορεύεσθε, καὶ 

σταθέντες λαλεῖτε ἐν τῷ ἱερῷ τῷ λαῷ πάντα τὰ ῥήματα τῆς ζωῆς ταύ-

της. 
 

 

    

η ίδια η ανάσταση του Κυρίου επί το εικονικώτερον αναπαρί-
σταται. Κατά τον όρθρο αναγιγνώσκεται η αναστάσιµος περικο-
πή, το «εωθινόν ευαγγέλιον», που αφηγείται τα κατά την ανάστα-
σιν του Κυρίου και τις εµφανίσεις Του στους µαθητές Του. Ανα-
γιγνώσκεται «όρθρου βαθέως», τότε που διαπιστώθηκε η ανάστα-
ση (Λουκ. 24, 1)· όχι από της ωραίας πύλης του ιερού, αλλ’ από 
του δεξιού µέρους της αγίας τραπέζης, που εικονίζει τον τάφο του 
Κυρίου, από λευκοφορούντα ιερέα, από το µέρος δηλ. του ζωοδό-
χου τάφου όπου ίσταντο ο «ἐν λευκοῖς ἱματίοις» άγγελος που 
ευαγγελίσθηκε στις µυροφόρους την ανάσταση (Μάρκ. 16, 5). 
Αµέσως καλούµεθα οι πιστοί να προσκυνήσουµε τον αναστάντα 
Κύριο, εµείς οι «θεασάµενοι» µε τους πνευµατικούς µας οφθαλ-
µούς την ανάστασή Του (*). Και εξέρχεται ο ιερεύς – ο άγγελος, 
από του ιερού βήµατος – από του τάφου, κρατών το Ευαγγέλιο – 
τον αναστάντα Χριστό, στο µέσον του λαού του Θεού – των µα-
θητών Του, και δέχεται τον ασπασµό της αγάπης και της τιµής 
των αδελφών Του, της Εκκλησίας Του.        

ΟΟΟΟ Χριστιανισµός στηρίζεται επάνω στον κενό τάφο του  
(*) Βλ. «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι…». 
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    Ε    Ε    Ε    Εκείνες τις µέρες, µέσω των αποστόλων γίνονταν πολλά εκπληκτικά θαύ-
µατα στον λαό. Οι πιστοί συνήθιζαν να συγκεντρώνονται όλοι µαζί στη Στοά 
του Σολοµώντα. Από τους άλλους που ήταν στον ναό κανείς δεν τολµούσε να 
προσκολληθεί σ’ αυτούς, όµως ο λαός τούς είχε σε µεγάλη υπόληψη. Όλο και 
περισσότερα πλήθη από άνδρες και γυναίκες πίστευαν στον Κύριο και γίνο-
νταν µέλη της εκκλησίας. Ακόµη και στις πλατείες έφερναν τους ασθενείς και 
τους ξάπλωναν σε κρεβάτια και σε φορεία, για να πέσει πάνω σε κάποιον απ’ 
αυτούς έστω και η σκιά του Πέτρου όταν αυτός ερχόταν. Κι από τις πόλεις 
που ήταν γύρω στην Ιερουσαλήµ συνέρρεε το πλήθος, φέρνοντας αρρώστους 
κι άλλους που τους βασάνιζαν πνεύµατα πονηρά· κι όλοι αυτοί γιατρεύονταν. 
Τότε ο αρχιερέας και όλοι όσοι ήταν µαζί του, δηλαδή αυτοί που ανήκαν στο 
κόµµα των Σαδδουκαίων, γεµάτοι φθόνο έπιασαν τους αποστόλους και τους 
έβαλαν στη φυλακή. Αλλά, τη νύχτα, ένας άγγελος Κυρίου άνοιξε τις πόρτες 
της φυλακής, τους έβγαλε έξω και τους είπε: «Πηγαίνετε στον ναό και κηρύξ-
τε στον λαό το µήνυµα γι’ αυτή την καινούργια ζωή». (ΕΚΛΟΓΑ∆ΙΟΝ) 
 

Κυρίου· χωρίς την ανάσταση «κενό» θα ήταν το χριστιανικό κή-
ρυγµα, «µαταία η πίστις» µας (Α΄ Κορ. 15, 17). Αλλά και η ζωή 
του καθενός µας πηγάζει από το γεγονός της αναστάσεως του 
Χριστού. Μαζί Του συνεσταυρώθη και απέθανε ο άνθρωπος της 
αµαρτίας, ο υπόδουλος στο φόβο του θανάτου και της φθοράς. 
Τώρα όµως ο θάνατος έχει συντριβεί. Η φθορά «κατεπόθη από 
την αφθαρσία». Τώρα πανηγυρίζουµε τη νίκη µας και δοξάζουµε 
Εκείνον, που µε το θάνατό Του µας χάρισε τη ζωή. Και επάνω 
στο δέσµιο θάνατο και στον Άδη πατεί όχι µόνο ο Χριστός, όπως πα-
ραστατικά εικονίζεται στην ορθόδοξο εικονογραφία της αναστάσεως, αλλά και 
ολόκληρο το συνανιστάµενο γένος των ανθρώπων, των σεσωσµένων.  

ΤΤΤΤη φωνή του θριάµβου των απελεύθερων του Χριστού συ-
νοψίζει ο ι. Χρυσόστοµος στον Κατηχητικό του λόγο, που ακού-
σαµε: «Κανείς ας µη φοβάται το θάνατο, γιατί µας ελευθέρωσε του 
Σωτήρος ο θάνατος. Κατεχόµενος απ’ αυτόν τον εξαφάνισε. Κατέ-
βηκε στον Άδη και τον ελαφυραγώγησε. Τον πίκρανε, όταν γεύθηκε 
τη σάρκα Του. Και αυτό προφητεύοντας ο Ησαΐας, φώναξε˙ Ο Ά-
δης, είπε, επικράνθη, όταν σε συνήντησε κάτω. Επικράνθη, γιατί 
κατηργήθη. Επικράνθη, γιατί ενεπαίχθη. Επικράνθη, γιατί ενεκρώ-
θη. Επικράνθη, γιατί εδεσµεύθη. Έλαβε σώµα και βρήκε Θεό. Έλα- 
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βε γη και συνήντησε ουρανό. Έλαβε αυτό που έβλεπε, και έπεσε απ’ 
εκεί που δεν έβλεπε. Πού είναι, θάνατε, το κεντί σου; Πού είναι, Ά-
δη, η νίκη σου; Ανέστη ο Χριστός και συ έπεσες. Ανέστη ο Χριστός 
και κρηµνίστηκαν οι δαίµονες. Ανέστη ο Χριστός και χαίρουν οι 
άγγελοι. Ανέστη ο Χριστός και κυριαρχεί η ζωή. Ανέστη ο Χριστός 
και κανείς νεκρός δε θα βρίσκεται πια στο µνήµα. Γιατί ο Χριστός, 
εγερθείς εκ νεκρών, έγινε αρχή της αναστάσεως των νεκρών». 

ΜΜΜΜέσα στην ατµόσφαιρα αυτή της νίκης, της χαράς και της 
πανηγύρεως, του φωτός που µετεδόθη στον κόσµο από το ανέ-
σπερο φως που έλαµψε από τον τάφο, σκοτεινά πάθη, µικρότητες, 
θανατηφόρα µίση και µνησικακίες δεν έχουν χώρο υπάρξεως. Και 
αυτό είναι το άµεσο δώρο της αναστάσεως: Η συγνώµη που ανέ-
τειλε εκ του τάφου. Η αγάπη και η ειρήνη του Θεού προς τον άνθρωπο, Η αγάπη και η ειρήνη του Θεού προς τον άνθρωπο, Η αγάπη και η ειρήνη του Θεού προς τον άνθρωπο, Η αγάπη και η ειρήνη του Θεού προς τον άνθρωπο, 

του ανθρώπου προς το Θεό και του ανθρώπου προς το συνάνθρωποτου ανθρώπου προς το Θεό και του ανθρώπου προς το συνάνθρωποτου ανθρώπου προς το Θεό και του ανθρώπου προς το συνάνθρωποτου ανθρώπου προς το Θεό και του ανθρώπου προς το συνάνθρωπο.  
ΟΟΟΟ πανηγυρισµός του Πάσχα συνεχίζεται καθ’ όλη την εβ-

δοµάδα που το ακολουθεί, τη ∆ιακαινήσιµο, τη νέα εβδοµάδα. Ό-
λη αυτή λογίζεται ως µία πασχάλιος ηµέρα, κατά την οποία «αὐ-

τὴν τὴν ζωηφόρον Ἀνάστασιν ἑορτάζομεν τοῦ Κυρίου», κατά το 
συναξάριο. Και η εβδοµάς κατακλείεται µε την ογδόη ηµέρα, τη 
Νέα Κυριακή, την άλλως λεγοµένη Κυριακή του Θωµά ή του Α-
ντίπασχα. Αυτή είναι ο τύπος της ογδόης ηµέρας του µέλλοντος αιώνος. 

∆∆∆∆εν είναι όµως η Κυριακή του Θωµά εξεικόνισµα µέλλοντος 

αιώνος απλώς και µόνο γιατί είναι η ογδόη ηµέρα από του Πάσχα. 
Αλλά και γιατί είναι η ηµέρα της παρουσίας του Χριστού στο µέ-
σον του κύκλου των ένδεκα µαθητών, της διαπιστώσεως του γε-
γονότος της αναστάσεως, της άρσεως κάθε αµφιβολίας, της προ-
σωπικής κοινωνίας και της ψηλαφήσεως του αναστάντος. Ακρι-
βώς δε η παρουσία αυτή και η ψηλάφησις είναι τύπος της αιωνίου 
παρουσίας του Χριστού κατά το µέλλοντα αιώνα ἐν τῷ μέσῳ της 
Εκκλησίας Του. Τότε τίποτε δε θα εµποδίζει την ποθητή θέα του 
Θεού, του Χριστού, και την προσωπική κοινωνία µε Αυτόν. Τότε 
µαζί µε το Θωµά ο λαός του Θεού θα οµολογεί τη σωτήριο οµολο-
γία: «! Κ#ρι$ς µου κα! Κ#ρι$ς µου κα! Κ#ρι$ς µου κα! Κ#ρι$ς µου κα% & Θε$ς µου% & Θε$ς µου% & Θε$ς µου% & Θε$ς µου» (Ιω. 20, 28). 
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