
     Μά, ἴσα -ἴσα, ἀπειδή ε

ὁλότελα  ἀπίστευτο, γιά το
χρειάζεται ὁλόκληρη ἡ πίστη µας γιά νά τό
πιστέψουµε».  Καί, νοµίζω, 

νά ἀντιληφθοῦµε τό πόσο δίκιο
συναισθανθοῦµε πώς ἡ 
ἐντελῶς ἀπαραίτητη, ὄχι γι α
ἐξηγοῦνται µέ τήν λογική
ἀνεξήγητα καί τά ἀ π ί σ τ ε υ τ α

λογική µποροῦσε νά δώσει
ὑπερ-ούσια, σ’ αὐτά δη

ὑπερβαίνουν τήν πεπερασµένη
φύση µας, τότε, προφανῶς

ἄνθρωπος θά ἦταν αὐτοµάτως καί πιστός. Ἡ πίστη, 

λογική. Κι’ ὅταν ὁ Χριστιανός ἀναγγέλλει τό «Χριστός
παραδέχεται καί διαλαλεῖ κάτι ἀπίστευτο, τό ὁποῖο ὅ
τό κάνει νά εἶναι π ι σ τ ε υ τ ό καί ἀ δ ι α µ φ ι σ β ή

αὐτές τίς δύο λέξεις ὁ Χριστιανός, µέσα ἀπό τήν σταύρωση τ
τῆς λογικῆς του, βιώνει τήν ἀνάσταση τῆς πίστης του.

     ∆ιότι, ἀφοῦ εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ Χριστός ἀναστήθηκε
ἀλήθεια ὅτι γεννήθηκε «ἐκ Πνεύµατος Ἁγίου καί Μαρίας τ
Παρθένου», τότε πραγµατικά ἦταν ὁ «Γιός τοῦ Θεοῦ ὁ
πραγµατικά ἦρθε γιά νά διδάξει τήν ἀγάπη καί
ἀδύνατο ἄνθρωπο ἀπό τήν ἁµαρτία, τότε πραγµατικά νίκησε

φθορά, τότε πραγµατικά µᾶς ἄνοιξε τήν Ὡραία Πύλη τ
ἐπίγειο θάνατο, αἰώνιας ζωῆς, γεµίζοντας µέ ἐλπίδα καί
ψυχές τῶν θνητῶν πού πιστεύουν. 

     «Χαίρετε», εἶπε ὁ Ἀναστάς Χριστός στούς µαθητές του
χαροῦµε, λοιπόν, καί ὅλοι ἐµεῖς, πού ἡ Θεία Χάρη µ
νά ἔχουµε τήν δυνατότητα νά ποῦµε, µέ πίστη, ὅτι ὁ
µπορεῖ νά γίνει ἡ εἴσοδος πρός τήν αἰώνια ζωή τ
ὁ... ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! 

 Mερόπη Ν. Σπυροπούλου Ὁµότιµη Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου
 

 

 

•ΤΡΙΤΗ 23-5-17 ΏΡΑ 9.00μ.μ -12.30 ν.  
Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ  

Για την ενίσχυση των μαθητών που διαγωνίζονται 
στις εξετάσεις τους. 

πειδή εἶναι πράγµα 

πίστευτο, γιά τοῦτο 

πίστη µας γιά νά τό 

Καί νοµίζω, ὅτι εἶναι εὔκολο 

µε τό πόσο δίκιο ἔχει, ὅταν 
 πίστη µᾶς εἶναι 
χι γι’ αὐτά πού 

τήν λογική, ἀλλά, γιά τά 

π ί σ τ ε υ τ α. Ἄν ἡ 

δώσει ἀπάντηση στά 

τά δη- λαδή πού 

περβαίνουν τήν πεπερασµένη ἐπίγεια 

ς, ὁ κάθε λογικός 
πίστη, ὅµως, δέν εἶναι 

ναγγέλλει τό «Χριστός Ἀνέστη», 

ὅµως, ἡ πίστη του 

δ ι α µ φ ι σ β ή τ η τ ο. Μ’ 

πό τήν σταύρωση τῆς ἴδιας 
ς πίστης του. 

ναστήθηκε, τότε εἶναι 
γίου καί Μαρίας τῆς 

ὁ Ἀγαπητός», τότε 
γάπη καί νά σώσει τόν 

τότε πραγµατικά νίκησε τήν 

Πύλη τῆς, µετά τόν 
λπίδα καί χαρά τίς 

ναστάς Χριστός στούς µαθητές του. Ἄς 
Θεία Χάρη µᾶς ἀξίωσε 

ὁ σκοτεινός τάφος 
ώνια ζωή τῆς ψυχῆς, ἀφοῦ 

Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν 
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«Ναί, εἶναι ἀλήθεια. Ἀναστήθηκε 
 

πό τήν στιγµή πού, µέσα στήν γλυκιά 

ἀνοιξιάτικη νύχτα, οἱ ἀναστάσιµες 
καµπάνες τραγούδησαν  τό χαρµόσυνο 

µήνυµα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, ἐµεῖς οἱ 
Χριστιανοί, σπεύδουµε νά τό µεταφέρουµε 
ἀπό στόµα σέ στόµα, µέ τά µάτια νά λάµπουν 

ἀπό τό Ἅγιο Φῶς τῆς λαµπάδας µας. 
Συνειδητοποιοῦµε, ὅµως, ἄραγε ὅλοι µας καί 
νοιώθουµε βαθιά στήν καρδιά µας ὅτι, µέσα σέ 

δύο λέξεις, σέ πέντε, ὅλες κι ὅλες, συλλαβές, ἔχει
συµπυκνωθεῖ καί ἔχει χωρέσει τό ἀπροσµέτρητο
ἀσύλληπτο µεγαλεῖο τῆς Πίστης µας; 
          Ὅταν, ἀπό τό βράδυ τῆς Ἀναστάσεως καί µετά χαιρετιόµαστε
ὅλοι λέγοντας τό «Χριστός Ἀνέστη» καί ὁ συνοµιλητής µας

«Ναί, εἶναι ἀλήθεια. Ἀναστήθηκε ὁ Κύριος», θά τολµήσω νά
τό ρητορικό ἐρώτηµα ἄν τά λόγια αὐτά βγαίνουν, 
µύχια τῆς ψυχῆς µας, συνειδητοποιηµένα

ἐπαναλαµβάνονται ἀπό συνήθεια καί µόνο, ἐπειδή τά

παραδόσεις µας τά πέρασαν στήν καθηµερινότητά µας
      Στοχάζοµαι, δηλαδή, πώς ἄν στεκόµασταν γιά λίγο νά
ἀναλογιστοῦµε τό ἀληθινό νόηµα αὐτοῦ τοῦ χαιρετισµο
συνηθίζουµε νά ἀνταλλάζουµε, ἴσως νά κατανοού- 

ὑπέροχο µήνυµα θά ἔπρεπε, ἐµεῖς οἱ 
τό ἐπαναλαµβάνουµε συνέχεια, ὅλες τίς µέρες το
νοµίζω ὅτι, αὐτό τό τόσο λιτό καί ἁπλό µήνυµα, ἀποτελε
καί τήν ψυχή, τήν ἀρχή καί ὅλο τό συγκλονιστικό
περιεχόµενο τῆς Χριστιανικῆς µας Πίστης. Πιστεύω
πού προφέρουµε τό «Χριστός Ἀνέστη», καταθέτουµε τήν
ἀνυπέρβλητη παραδοχή, αὐτήν πού περιλαµβάνει
σηµαίνοντα καί τά σηµαινόµενα τῶν ἱερῶν κειµένων τ

µας. 
     Λέει κάπου, σχετικά µέ τό θέµα τῆς Ἀναστάσεως
Κόντογλου : «Ἡ πίστη τοῦ Χριστιανοῦ δοκιµάζεται µέ τήν
τοῦ Χριστοῦ σάν τό χρυσάφι στό χωνευτήρι. Ἄπ’ ὅλο τό Ε
Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι τό πλέον ἀπίστευτο πράγµα

ἀπαράδεκτο ἀπό τό λογικό µας καί ἀληθινό µαρτύριο γιά δαύτο

Α 

ναστήθηκε ὁ Κύριος» 

χει 
προσµέτρητο νόηµα καί τό 

ναστάσεως καί µετά, χαιρετιόµαστε 
συνοµιλητής µας ἀπαντάει 

Κύριος θά τολµήσω νά ἐκφράσω 

βγαίνουν, ἄραγε, ἀπό τά 

οιηµένα, ἤ ἁπλῶς 
πειδή τά ἔθιµα καί οἱ 

καθηµερινότητά µας; 
στεκόµασταν γιά λίγο νά 

χαιρετισµοῦ πού 

 σαµε ὅτι αὐτό τό 

χριστιανοί, νά 

τίς µέρες τοῦ χρόνου. Γιατί 

ποτελεῖ τήν καρδιά 

λο τό συγκλονιστικό ἀπερινόητο 
ς µας Πίστης Πιστεύω ὅτι, κάθε φορά 

νέστη καταθέτουµε τήν ὕψιστη καί 
τήν πού περιλαµβάνει ὅλα τά 

ν κειµένων τῆς Ἐκκλησίας 

ναστάσεως, ὁ Φώτης 
δοκιµάζεται µέ τήν Ἀνάσταση 

λο τό Εὐαγγέλιο, ἡ 
πίστευτο πράγµα, ὁλότελα 

ληθινό µαρτύριο γιά δαύτο.  

 

 


