
            Τι είναι άραγε η Ανάσταση;

• Σ ,αφώς  oι   ...  Αναστάσεις είναι δύο      Η πρώτη είναι η Ανάσταση του

  ,              Κυρίου μας η οποία ήδη έχει γίνει και με την οποία ο Χριστός νίκησε τον θάνατο

      ,   και λύτρωσε τους μετανοημένους από την κόλαση ερημώνοντας τον Ά  ...δη Η

    ,        δεύτερη είναι η Τελική Ανάσταση η Ανάσταση των ψυχών και των σωμάτων

,     ,        μας η Ανάσταση των ανθρώπων η Ανάσταση που θα συντελεστεί κατά τη

   Δευτέρα Παρουσία του Κ           υρίου μας και που δεν θα υπάρχει καμία άλλη μετά από

…αυτήν

•  ,   Βέβαια καθημερινά συμβαίνουν Αναστάσεις,  α  ,ναστάσεις ψυχών

        .«διότι η μετάνοια αποτελεί από μόνη της μία Ανάσταση    !Νεκρός ήν καί ανέστη »,

         χαίρεται ο σπλαγχνικός πατέρας όταν επιστρέφει μετανοημένος ο άσωτος υιός

.        ,    του Νεκρός είναι κάθε άνθρωπος που ζει στην αμαρτία διότι η αμαρτία είναι

  ,          κέντρο του θανάτου η αμαρτία νεκρώνει την ψυχή του ανθρώπου και του



   . ,       στερεί την πνευματική ζωή Έτσι μόνο η μετάνοια μπορεί να ελευθερώσει τον

     ,       άνθρωπο από την υποδούλωση στο πάθος μόνο η μετάνοια μπορεί να τον

,         …αναστήσει να του ξαναδώσει Ζωή μετά από τον πνευματικό θάνατο

•          Ποια είναι εκείνη η Ανάσταση που δίνει Ζωή πραγματική και

  ;αιώνια στον άνθρωπο       « Ο ίδιος ο Χριστός απαντά    Εγώ ειμί η ανάστασις

  καί η ζωή».           , Ο Χριστός λοιπόν είναι η Ανάσταση που μας προσφέρει τη ζωή αλλά

         !   ,  ,  είναι και η ίδια η Ζωή που νικά τον θάνατο Ο Θεός λοιπόν προσφέροντας

    ,    ,     , στους ανθρώπους τον Υιό του για να τους διδάξει να πάθει στα χέρια τους να

 ,   ,         υβριστεί να χλευαστεί να βασανιστεί και τελικά να σταυρωθεί και να

,         !  «   Αναστηθεί παρέχει σε αυτούς τη Ζωή και την Ανάσταση Ούτος κείται εις

      »(      πτώσιν καί ανάστασιν πολλών εν τω Ισραήλ αυτός θα γίνει αιτία πτώσης και

   ),        ανάστασης πολλών στο Ισραήλ είπε ο Συμεών στην Παναγία όταν έφερε τον

  . ,         Ιησού στον ναό Δηλαδή όσοι απιστήσουν σε αυτόν θα πέσουν και θα χαθούν

  ,       ,   στον αιώνιο θάνατο όσοι όμως τον πιστέψουν θα αναστηθούν θα

      !ελευθερωθούν από την αμαρτία και θα σωθούν



 

•  ,  ,    ,   ,Γιατί έπρεπε όμως ο Χριστός ως Θεάνθρωπος να

   ; σταυρωθεί και να Αναστηθεί ,     « ’Εδώ απαντά ο Απόστολος Παύλος Δι

    ’   » (   ανθρώπου ο θάνατος και δι ανθρώπου ανάστασις νεκρών Από τον άνθρωπο

  ,        ). ,  ήρθε ο θάνατος από τον άνθρωπο και η ανάσταση των νεκρών Έτσι όπως ο

           ,   Αδάμ και η Εύα κατέστησαν τον άνθρωπο θνητό με το αμάρτημά τους έτσι και ο

           .Θεός έπρεπε να γίνει άνθρωπος για να φέρει την Ανάσταση του ανθρώπου

,          !   Βέβαια η τελική Ανάσταση του ανθρώπου δεν έχει ακόμη γίνει Η Δευτέρα

      …    Παρουσία θα σημάνει την ψυχοσωματική Ανάστασή μας Μέχρι τώρα η

   .ανάσταση είναι μόνο πνευματική



 

• Τ        ;ι σχέση έχει το Βάπτισμα με την Ανάσταση    Το Βάπτισμα του

    ,   .     Κυρίου μας υπήρξε η πρώτη συμβολική ανάσταση Ο Χριστός βυθίστηκε στα

  ,         ,  νερά του Ιορδάνη όπως κατέβηκε στον Άδη και έπειτα αναδύθηκε όπως

,       .αναστήθηκε νικώντας τον θάνατο και λυτρώνοντας τον άνθρωπο

•       ;Η Ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι κρυφή  ! , Όχι Αντιθέτως πιο

     !     φανερή δε θα μπορούσε να είναι Αν δεν βροντοφωνάζουμε το  Χριστός Ανέστη,

     ,     !  τότε δεν είμαστε Ομολογητές της Αλήθειας δεν έχουμε Ορθόδοξη Πίστη Ο

           άνθρωπος που δεν πιστεύει στην Ανάσταση είναι τόσο πρόσκαιρος και λίγος όσο

         ,     ένα φύλλο που με τον άνεμο κόβεται από το δέντρο πέφτει στο έδαφος και

.  ,     !     ξεραίνεται Όμως ο άνθρωπος δεν είναι θνητόψυχος Η ζωή μας δεν τελειώνει

    … «σε αυτόν τον πρόσκαιρο κόσμο      Καί εκπορεύσονται οι τα αγαθά ποιήσαντες

   ,         εις ανάστασιν ζωής οι δέ τα φαύλα πράξαντες εις ανάστασιν κρίσεως» .Θα



     ,        έρθει η στιγμή της Αναστάσεως οι νεκροί θα σηκωθούν από τα μνήματα και

           τότε ο Δίκαιος Κριτής θα δώσει σε όσους έπραξαν σωστά Ανάσταση Ζωής

(    )         αιώνια και ευτυχισμένη ζωή και σε όσους έκαναν το κακό θα δώσει Ανάσταση

 (          )!Κρίσεως θα δικαστούν και θα κατακριθούν για όλα τα πεπραγμένα τους

     ,      Υπάρχουν λοιπόν και αυτοί που προκειμένου να αποκρύψουν την Αλήθεια και

    -       -,για διάφορους άλλους λόγους δεν έχει σημασία να τους αναφέρουμε

     ,      αρνούνται την Ανάσταση του Κυρίου μας η οποία όμως σηματοδοτεί και

   !παράλληλα επικυρώνει τα προαναφερθέντα

•       ;Πώς μπορεί κανείς να αρνηθεί ένα γεγονός     Η απάντηση είναι πως

 !  ,    ,       δεν μπορεί Ωστόσο οι Γραμματείς οι Φαρισαίοι και όσοι Ισραηλίτες δεν

        πίστεψαν στον Χριστό προσπάθησαν και προσπαθούν ανεπιτυχώς να αρνηθούν

   !          , την Ανάσταση του Κυρίου Με σκοπό να μην διαδοθεί η Ανάσταση του Ιησού οι

 Φαρισαίοι        και οι Γραμματείς δωροδόκησαν τους Ρωμαίους στρατιώτες που

           .   φύλαγαν τον τάφο του Ιησού για να πουν ότι δεν έγινε Ανάσταση Ο Άγιος

,  ,          Λογγίνος όμως που έζησε από κοντά το συγκλονιστικό εκείνο γεγονός της

,   ,       Ανάστασης πίστεψε στον Χριστό αρνήθηκε τα χρήματα που του προσέφεραν οι

,           Εβραίοι παραιτήθηκε από το αξίωμά του και άρχισε να κηρύττει την Ανάσταση

 . ,    , ,  του Κυρίου Αργότερα με εντολή του Τιβέριου αποκεφαλίσθηκε αφού πρώτα

           φιλοξένησε στην οικία του το απόσπασμα των στρατιωτών που είχε σταλεί για

  ….    , ,    ,να τον θανατώσει Ο Άγιος Λογγίνος λοιπόν υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας όχι

     -       μόνο της Ανάστάσεως του Κυρίου μας κάτι για το οποίο δεν χρειαζόμαστε

-,          μάρτυρες αλλά και της ύπουλης προσπάθειας των Ιουδαίων να την

.αποκρύψουν



 

•        ;Τι σχέση έχει η Ανάσταση με την Αφθαρσία  Α   ,ς μην αναφερθούμε

,     ,     ...«όμως άλλο στους πολέμιους της Αλήθειας αλλά στην ίδια την Αλήθεια Ούτω

    ,   ,   »( και η ανάστασις των νεκρών σπείρεται εν φθορά εγείρεται εν αφθαρσία Έτσι

      .       θα γίνει και η ανάσταση των νεκρών Το σώμα σπέρνεται στον τάφο σε

 ,      }…κατάσταση φθοράς εγείρεται δε σε κατάσταση αφθαρσίας  ,Η ανάσταση

,     ,    λοιπόν προσφέρει στον άνθρωπο την αφθαρσία απελευθερώνοντάς τον από το

      !φθαρτό και πρόσκαιρο στοιχείο αυτού του κόσμου



 

•         Τόσο απλή και τόσο πολύπλοκη είναι η έννοια της

Ανάστασης …   ,         Είναι βέβαιο πως ο ανθρώπινος νους δε δύναται να την

 …       …    συλλάβει πλήρως Η ανάλυσή της δε χωρά στα βιβλία Η Ανάσταση είναι η

 ,    ,       αιώνια αφθαρσία η ατελεύτητη Ζωή η μεταστροφή από την αμαρτία στην

,     ,      πνευματικότητα η απελευθέρωση της ψυχής η νίκη του Θεού απέναντι στον

,      ,      θάνατο το τεκμήριο της Ορθόδοξης Πίστης μας η ελπίδα του ανθρώπου για την

,            αιωνιότητα η ένωσή του με τον Δημιουργό του και πολλά ακόμη πράγματα που

             η συγγραφέας ίσως δεν κατανοεί και δεν γνωρίζει και σχετικά με τα οποία αφήνει

          ελεύθερο τον αναγνώστη να συλλογιστεί και να αναζητήσει στους θησαυρούς της

 ...Ορθοδοξίας μας
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     ,  . .  ,  .  Η Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ερμηνείας Π Ν Τρεμπέλας έκδ Αδελφότητος

  .Θεολόγων ο Σωτήρ

                                                                         


