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Κυριακή του Πάσχα 2019 

 «Τρία πρόσωπα σε αναζήτηση του Ιησού» θα μπορούσε να είναι ο τίτλος του σημερινού 
ευαγγελίου. Και τους τρεις αυτούς ανθρώπους, ο άδειος τάφος τους προβληματίζει. Ο καθένας τους 
όμως, βιώνει με διαφορετικό τρόπο το γεγονός.  
 Η Μαγδαληνή αναφωνεί: «Πήραν τον Κύριο από το μνήμα» !  
 Ο Πέτρος «έσκυψε στον τάφο και είδε σε ένα μέρος τους επιδέσμους, αλλά δεν μπήκε».  
 Και ο Ιωάννης «είδε και πίστεψε»!  
 Βλέπουμε πως από τους τρεις, μόνο ο Ιωάννης «είδε και πίστεψε», ο Ιωάννης που ήταν ο 
αγαπημένος μαθητής του Ιησού.  
 Μήπως η πίστη γεννιέται σε κάποιον που αγαπά και ξέρει ότι τον αγαπούν; 
 Η Μαρία η Μαγδαληνή είναι εκείνη που ανακαλύπτει τον κενό τάφο, και καλεί και τους 
μαθητές. Αυτή η γυναίκα εκφράζει μια αγάπη εξαιρετικά βαθιά για τον Κύριό της και ξεκινά, ενώ είναι 
ακόμα σκοτεινά, να πάει να περιποιηθεί το νεκρό του σώμα. 
  Αμέσως μετά έφθασε ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού, ο Ιωάννης. Η δική του αγάπη για 
τον Ιησού τον έκανε να τρέξει πιο γρήγορα, μπήκε στον τάφο και «είδε και πίστεψε», λέει το ευαγγέλιο. 
Ακολουθεί και ο Πέτρος, σκύβει και βλέπει τους επιδέσμους και το σουδάριο.  
 Μέχρι τότε, συνεχίζει ο ευαγγελιστής, «δεν είχαν καταλάβει το λόγο της Γραφής που έλεγε ότι 
αυτός έπρεπε να αναστηθεί από τους νεκρούς»  
 
 Δεν νομίζετε πως κάπως έτσι είναι και τα πράγματα στη ζωή μας;  
 Ότι, δηλαδή, δυσκολευόμαστε να αναγνωρίσουμε τις επεμβάσεις του Θεού, πως συχνά 
διάγουμε ζωή χωρίς Πάσχα, χωρίς Ανάσταση, υποταγμένοι στους πόνους και στα ανθρώπινα 
δράματα, εγκλωβισμένοι στη λύπη και στις συνήθειές μας; Στην εμπειρία της κάθε μέρας, όλα 
φαίνονται πως τελειώνουν και χάνονται, φαίνεται ότι κυριαρχεί ο θάνατος: φυσικές καταστροφές, 
τρομοκρατικά χτυπήματα, ατυχήματα, θάνατος αγαπημένων προσώπων.  
 Όμως σήμερα, η πίστη μάς λέει, ότι ο θάνατος δεν είναι ο τελικός νικητής, γιατί μια για πάντα 
νικήθηκε από το Χριστό.  
 Είναι απαραίτητο λοιπόν να αναρωτηθούμε με ποιο τρόπο η πίστη μας στην Ανάσταση του 
Χριστού δίνει νόημα στην καθημερινή μας ζωή, είναι επείγον να σκεφτούμε αν το Πάσχα δίνει 
αληθινές απαντήσεις στα ερωτηματικά της ζωής μας!  
 Επειδή η Ανάσταση, αγαπητοί μου, είναι πια γεγονός, ο τάφος βρέθηκε άδειος. Ο Κύριος 
νίκησε το θάνατο και ζει για πάντα. Δεν μπορούμε να μείνουμε πλέον στα παλιά, κλεισμένοι στον 
εαυτό μας, σαν να μην ακούσαμε ποτέ το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης!  
 Ο Χριστός αναστήθηκε, ο θάνατος νικήθηκε. Όμως, ότι ο Χριστός αναστήθηκε δε σημαίνει ότι 
επέστρεψε στη γήινη ζωή όπως ο Λάζαρος, αλλά ότι βγήκε απ  ̀αυτή τη ζωή για να ενωθεί για πάντα 
με το Θεό.  
 
 Ο Χριστός Αναστημένος, εισέρχεται με την ανθρώπινη φύση του, ίδια καθ  ̀όλα με τη δική μας, 
στη βασιλεία του Θεού. Το Πάσχα μας δίνει λοιπόν τη δυνατότητα, σε όλους εμάς, να αρχίσουμε μια 
καινούργια σχέση με το Θεό, να ζήσουμε σύμφωνα με το θέλημά του. 
 Ο Χριστός, ως Κύριος της ζωής, εισέρχεται στην ανθρώπινη ιστορία όπου κυριαρχεί η 
αμαρτία και μας δίνει την δυνατότητα να εξαλείψουμε κάθε εμπόδιο που θα μπορούσε να μας 
απομακρύνει από το Θεό. Μάλιστα δε, μας παρέχει την ευκαιρία, ενωμένοι μαζί του να βρισκόμαστε 
σε κοινωνία χάρης με τον ίδιο το Θεό. 
 Πολλοί ίσως αισθάνονται να τους ελκύει το πρόσωπο του Χριστού ή η διδασκαλία του, αλλά 
μόνο οποίος πιστεύει στην ανάστασή Του πιστεύει πραγματικά σ’ Αυτόν. Η πίστη στην 
ανάσταση του Ιησού είναι η βάση της χριστιανικής μας θρησκείας. «Αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, 
είναι χωρίς νόημα και το κήρυγμά μας, χωρίς νόημα και η πίστη μας» τονίζει ο απόστολος Παύλος. 
 Και αυτό είναι το χαρμόσυνο μήνυμα ελπίδας για μας όλους, που η σκέψη του θανάτου 
μας τρομοκρατεί. Σήμερα, ο Ιησούς απευθύνεται στον καθένα μας, λέγοντάς μας πως η βαθιά 
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επιθυμία να ζήσουμε μέσα στη χαρά δεν είναι αυταπάτη, γιατί μπορεί να πραγματοποιηθεί αν 
πιστέψουμε σ` Εκείνον.   
 
 Η πίστη στον Αναστημένο Χριστό μας καλεί να αναστηθούμε μαζί του. Η βεβαιότητα πως ο 
Χριστός νίκησε τον θάνατο και την αμαρτία, ας εμπνέει στην καρδιά μας την ελπίδα της συμμετοχής 
μας σ  ̀αυτή τη νίκη και στη δική μας ανάσταση, μαζί του. Στην επιστολή προς τους Κολοσσαείς 
ακούσαμε «αν έχετε αναστηθεί μαζί με το Χριστό , να σκέφτεστε όσα βρίσκονται εκεί επάνω και όχι 
όσα βρίσκονται στη γη», δηλαδή μας προτρέπει να έχουμε μια καθημερινή σχέση αγάπης με το Θεό, 
την οποία εγκαινίασε η Ανάσταση του Χριστού.  
 Αδελφοί μου, αυτό το Πάσχα ας μην περάσει μάταια, σαν μια κουραστική 
επανάληψη. Ας ανοίξουμε τις καρδιές μας στον Αναστημένο που βρίσκεται ανάμεσά μας, 
ας τον αφήσουμε να τις γεμίσει με τη δική του ειρήνη και με τη δύναμη του Πνεύματός του, 
που ανανεώνει. ΑΜΗΝ 


