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ΑΝΑΣΑΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΗ
«Σαο ππελζπκίδσ αδειθνί κνπ ην επαγγέιην ην νπνίν θήξπμα ζε ζαο» γξάθεη ν
απόζηνινο Παύινο ζηελ αξρή ηνπ 15νπ θεθαιαίνπ ηεο Α´πξνο Κνξηλζίνπο επηζηνιήο
ηνπ. Πνηό ήηαλ ην θεληξηθό ζεκείν ηνπ επαγγειίνπ πνπ θήξπμε; Μαο ην ιέγεη ν Παύινο πην θάησ ζηνλ ηξίην ζηίρν· «όηη ν Χξηζηόο ζύκθσλα κε ηηο Γξαθέο εηάθε θαη
αλέζηε ηελ ηξίηε εκέξα». Τελ ηξίηε κέξα, πνπ ηα ζώκαηα ησλ λεθξώλ αλζξώπσλ
αξρίδνπλ θαη ζαπίδνπλ, ην ζώκα ηνπ Χξηζηνύ άθζαξην θαη γεκάην δσή αλαζηήζεθε.
Όηαλ δνύζε ν Χξηζηόο αθόκε ζαλ άλζξσπνο είρε θάλεη ηξεηο αλαζηάζεηο θαη ε ηξίηε
από απηέο ήηαλ ηνπ Λαδάξνπ, ν νπνίνο είρε ηέζζεξηο κέξεο ζηνλ ηάθν. Καλνληθά
πξέπεη λα ήηαλ ζε απνζύλζεζε. Κη όκσο ν Χξηζηόο ηνλ μύπλεζε, όπσο μππλά κία κεηέξα ην παηδί ηεο γηα λα πάεη ζην ζρνιείν. «Λάδαξε δεύξν έμσ» (Θσ. 11,43). Καη ν
Λάδαξνο αλαζηήζεθε όιν δσή θαη πγεία. Λνηπόλ ε δύλακε ηνπ Χξηζηνύ θαηαξγεί ηελ
λέθξσζε, ηελ απνζύλζεζε θαη ηελ δηάιπζε ησλ ζσκάησλ θαη ζα αλαζηήζεη ηα
ζώκαηά όισλ ησλ αλζξώπσλ θαηά ηελ δεπηέξα παξνπζία ηνπ. Όπσο ν ζπόξνο ησλ
θπηώλ ζαπίδεη θαη ιηώλεη κέζα ζην ρώκα, αιιά κέζα από απηή ηελ δηάιπζε δεκηνπξγείηαη ην θαηλνύξγην θπηό, έηζη ζα ζπκβεί θαη ζηα ζώκαηά καο.
Μηινύζε ηόζν πνιύ γηα ηελ αλάζηαζε ηνπ Χξηζηνύ ν Παύινο, πνπ ζηελ Αζήλα,
όηαλ θήξπμε, λόκηζαλ νη Αζελαίνη όηη ηνπο θεξύηηεη γηα θάπνην ζεό Θεζνύ θαη γηα κηα
ζεά ηελ αλάζηαζε (Πξαμ. 17,18). Παξ' όιν όκσο πνπ είρε θεξύμεη ηόζν επίκνλα θαη
μεθάζαξα ηελ αλάζηαζε ηνπ Χξηζηνύ ζηελ Κόξηλζν, βξέζεθαλ κεξηθνί πνπ αξλνύληαλ ηελ αλάζηαζε. Ήηαλ θπξίσο απηνί πνπ γλώξηδαλ ηελ πιαησληθή δηδαζθαιία
όηη ην ζώκα είλαη ε θπιαθή ηεο ςπρήο θαη ην ππνηηκνύζαλ θαη δελ ήζειαλ λα πηζηέςνπλ πσο απηό ην ζώκα ζ' αλαζηεζεί. Έηζη ν Παύινο, αλάκεζα ζηα άιια ζέκαηα
πνπ πξνζπαζεί λα αληηκεησπίζεη ζηελ Α´πξνο Κνξηλζίνπο, αλαθέξεηαη θαη ζ' απηό.
Τελ αλάζηαζε ηνπ Χξηζηνύ δελ ηελ είδε θαλέλαο, όηαλ ζπλέβε. Απιώο βξήθαλ νη
κπξνθόξεο γπλαίθεο ηνλ ηάθν αδεηαλό θαη ηα ζνπδάξηα λα βξίζθνληαη εθεί. Έλαο
άγγεινο, πνπ θαζόηαλ ζηα δεμηά ηνπ ηάθνπ, ηνπο αλήγγεηιε όηη ν Θεζνύο, ν
Ναδαξελόο, ν εζηαπξσκέλνο, «εγέξζε, νπθ έζηηλ ώδε» (Μαξθ. 16, 6).
Από πνπ πείζηεθαλ γηα ηελ αλάζηαζε ηνπ; Από ηηο εκθαλίζεηο ηνπ. Έλδεθα εκθαλίζεηο ηζηνξνύληαη ζηα επαγγέιηα, ηηο νπνίεο αθνύκε όηαλ δηαβάδνπκε ηα εσζηλά
επαγγέιηα ζηνλ όξζξν ηεο Κπξηαθήο. α) Σηελ Μαξία ηελ Μαγδαιελή, β) ζηηο άιιεο
κπξνθόξεο, γ) ζηνπο δύν καζεηέο πξνο Εκκανύο, δ) ζηνλ Πέηξν, ε) ζηνπο δέθα
καζεηέο ρσξίο ηνλ Θσκά, ζη) ζηνπο έλδεθα καζεηέο καδί κε ηνλ Θσκά δ) ζηνπο επηά
ζηελ ιίκλε ηεο Τηβεξηάδνο, ε) ζε πεληαθόζηα άηνκα ζηελ Γαιηιαία, ζ) ζηνλ Θάθσβν
ηνλ αδειθόζεν, η) ζηνπο έλδεθα ζηελ Γαιηιαία, ηα) ζηελ Αλάιεςε. Ο Χξηζηόο ζηηο
εκθαλίζεηο απηέο εκθαλίζηεθε όιεο ηηο ώξεο ηεο εκέξαο αιιά πνηέ λύρηα. Μίιεζε θαη
έθαγε καδί ηνπο, ηνπο έδσζε εληνιέο, ηνπο άθεζε λα ηνλ αγγίμνπλ. Ο Χξηζηόο επίζεο
εκθαλίζηεθε θαη δσδέθαηε θνξά ζηνλ απόζηνιν Παύιν. Οη κόλνη πνπ δελ ηνλ είδαλ
ήηαλ νη ζηαπξσηέο ηνπ. Σ' απηνύο δελ εκθαλίζηεθε, γηαηί αθνύ κε ηόζα ζαύκαηα πνπ
είδαλ δελ πηζηέςαλ, πάιη ζα έκελαλ ακεηάπεηζηνη θαη ζα έιεγαλ όηη είδαλ θάληαζκα.

Ο Χξηζηόο βεβαίσο δελ εκθαλίζηεθε θαη ζε όινπο ηνπο Θνπδαίνπο. Απνδείμεηο γη'
απηνύο ηεο αλαζηάζεώο ηνπ Χξηζηνύ είλαη νη λεθξαλαζηάζεηο θαη ςπραλαζηάζεηο πνπ
πξαγκαηνπνίεζαλ νη καζεηέο ηνπ, ην ηζηνξηθό θαη ζαπκαζηό γεγνλόο ηεο
Πεληεθνζηήο πνπ επεθνινύζεζε, ηα ραξίζκαηα ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο, ηα νπνία
ππάξρνπλ ζπλερώο θαη πάληνηε ζηε δσή ηεο Εθθιεζίαο. Γη' απηό θαη ν Παύινο ζην
ζεκεξηλό απνζηνιηθό αλάγλσζκα αλαθέξεη κόλν έμη εκθαλίζεηο ηνπ Χξηζηνύ ζηνπο
απνζηόινπο, ησλ νπνίσλ ε καξηπξία ήηαλ επίζεκε, αθνύ απηνύο δηάιεμε ν Χξηζηόο
γηα λα είλαη κάξηπξεο ηεο αλαζηάζεώο ηνπ.
Γηαηί δελ εκθαληδόηαλ ν Χξηζηόο θάζε κέξα, αθνύ έκεηλε ζαξάληα κέξεο ζηελ γε;
Γηαηί έπξεπε λα ζπλεζίζνπλ ζηελ νπηηθή ζσκαηηθή απνπζία ηνπ. Να κε ηα ράζνπλ κε
ηελ αλάιεςή ηνπ. Να γπκλαζηνύλ λ’ αγσλίδνληαη, μέξνληαο όηη ν Χξηζηόο είλαη
πάληνηε καδί ηνπο, αιιά ανξάησο. Να κάζνπλ λα ηνλ βιέπνπλ κε ηα κάηηα ηεο
πίζηεσο. Να επηζπκνύλ ηελ ζσκαηηθή δεπηέξα παξνπζία ηνπ. Να θξαπγάδνπλ
ζπλερώο «λαί έξρνπ, Κύξηε Θεζνύ (Απνθ. 22,20). Επηπιένλ λα πεξηκέλνπλ ηνλ «άιινλ
παξάθιεηνλ» (Θσ. 14,16) ην Πλεύκα ην Άγηνλ.
***
Σηε ηξίην ζηίρν ηνπ θεηκέλνπ, πνπ ήδε αλαθέξακε κεξηθώο, νιόθιεξν ην λόεκα
είλαη· «Παξέδσθα γαξ εκίλ ελ πξώηνηο ν θαη παξέιαβνλ όηη ν Χξηζηόο απέζαλε ππέξ
ησλ ακαξηηώλ εκώλ θαηά ηαο γξαθάο, θαη όηη εηάθε, θαη όηη εγήγεξηαη ηε ηξίηε εκέξα
θαηά ηαο Γξαθάο». Ο Παύινο δελ είλαη ε πεγή ηνπ επαγγειίνπ. Είλαη έλαο ζπλεξγάηεο ηεο παξαδόζεσο ηεο Εθθιεζίαο, πνπ παξέιαβε θαη παξαδίδεη ην επαγγέιην.
Απηό είλαη ην έξγν θάζε εθθιεζηαζηηθνύ εγέηε· λα παξαιακβάλεη θαη λα παξαδίδεη
απηό πνπ παξέιαβε ζηνπο κεηέπεηηα από απηόλ πηζηνύο. Γη' απηό ζηελ Β´πξνο Τηκόζενλ επηζηνιή ηνπ ν Παύινο ζπκβνπιεύεη ηνλ Τηκόζεν «α ήθνπζαο παξ' εκνύ δηά
πνιιώλ καξηύξσλ, ηαύηα παξάζνπ πηζηνίο αλζξώπνηο, νίηηλεο ηθαλνί έζνληαη θαη
εηέξνπο δηδάμαη» (Β´Τηκ. 2,2). Καη ζε άιιν ρσξίν ν Παύινο ιέγεη· «Εγώ παξέιαβνλ
από ηνπ Κπξίνπ ό θαη παξέδσθα πκίλ» (Α΄ Κνξ. 11,23). Καη κεηά νη απόζηνινη ηελ
«άπαμ παξαδνζείζαλ πίζηηλ» (Θνπδ. 3) όπσο ηελ νλνκάδεη ν Θνύδαο ν αδειθόζενο, ηελ
παξέδνζαλ ζηνπο καζεηέο ηνπο.
Έηζη ν Λνπθάο ζην πξννίκην ηνπ επαγγειίνπ ηνπ ιέγεη όηη θξνληίδα απηώλ πνπ είλαη καζεηέο ησλ απνζηόισλ θαη έγξαςαλ επαγγέιηα ήηαλ λα γξάθνπλ «θαζώο παξέδνζαλ πκίλ νη απ’ αξρήο απηόπηαη θαη ππεξέηαη γελόκελνη ηνπ ιόγνπ» (Λνπθ. 1,2).
Καη νη καζεηέο κεηά παξέδνζαλ ζηνπο απνζηνιηθνύο παηέξεο θ. ν. θ. Η αξρηθή απηή
από ηνλ Θεό παξάδνζε είλαη απηό πνπ ιέκε νξζνδνμία. Οξζνδνμία ζα πεη νξζόδνμε
πίζηε. Απηή όκσο ε νξζή πίζηε παξεδόζε από ην Θεό ζηνπο πξνθήηεο θαη ηνπο απνζηόινπο. Γη’ απηό ν Μ. Αζαλάζηνο πξνζδηνξίδεη σο νξζή πίζηε, «ήν μεν Κύπιορ
έδωκεν, οι δε απόζηολοι εκήπςξαν, και οι παηέπερ εθύλαξαν». Καη ε Ζ´ νηθνπκεληθή ζύλνδνο δηαθεξύηηεη «Οη πξνθήηαη σο είδνλ, νη απόζηνινη σο εδίδαμαλ, ε Εθθιεζία ωρ παπέλαβεν…». Έηζη απηόο πνπ κέλεη πηζηόο ζηελ παξάδνζε παξακέλεη
εληόο ηεο Οξζνδνμίαο· απηόο όκσο πνπ απνκαθξύλεηαη από ηελ παξάδνζε θαζίζηαηαη
απηόρξεκα αηξεηηθόο. Ο απόζηνινο Πέηξνο γξάθεη όηη ην ζαλάζηκν παξάπησκα ησλ
αηξεηηθώλ ήηαλ όηη απνκαθξύλζεθαλ «εθ ηεο παξαδνζείζεο απηνίο αγίαο εληνιήο»
(Α΄ Πεηξ. 2,21).
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