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ΑΝΑΛΗΨΗ: 
Η ΜΟΝΗ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ

ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ἡἐποχή μας βλέπει τήν θρησκεία ὡς αὐτή πού ἐκμεταλλεύεται τήν
ἀνάγκη τῶν ἀνθρώπων γιά βεβαιότητες μετά τόν θάνατο. Κατηγορεῖ

τήν πίστη ὅτι στηρίζεται σέ ψεύτικα δεδομένα, καθώς μετά τόν θάνατο κανέ-
νας δέν ἐπέστρεψε στή ζωή. Καί ἐπειδή δέν ὑπάρχει ἄνθρωπος πού νά μήν
ἔχει ἀγωνία γιά τό τί γίνεται μετά τόν θάνατο, ὁ χωρίς Θεό πολιτισμός σταματᾶ
στό μηδέν, τό ὁποῖο θεωρεῖ πώς εἶναι ὅ,τι μᾶς περιμένει. Ἀντί τῆς βεβαιότητας
τῆς πίστης ὅτι ὑπάρχει Θεός, ὅτι ὑπάρχει μετά θάνατον ζωή, ὅτι ὑπάρχει ἀνά-
σταση τῶν νεκρῶν, ἡ σύγχρονη πραγματικότητα προβάλλει τήν βεβαιότητα ὅτι
στά ἐπιτεύγματα τοῦ πολιτισμοῦ, τήν τεχνολογία, τήν ἐπιστήμη, τήν ἰατρική,
τόν κόσμο τῶν ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά βρεῖ τρό-
πους νά παρατείνει τή ζωή του ἤ καί κάποια στιγμή νά νικήσει τόν θάνατο.
Ὁ ἴδιος πολιτισμός στηρίζεται ἀκόμη στήν ἰκανοποίηση τῶν ἐπιθυμιῶν μας.
Μᾶς λέει ὅτι ὅσο ζοῦμε, δικαιούμαστε νά ἀπολαμβάνουμε, ἀκόμη καί χωρίς
ὅρια καί χωρίς πατροπαράδοτες ἀξίες, ὅπως τό νά τηροῦμε τούς συζυγικούς
δεσμούς. Οἱ ἡδονές τῆς σαρκός, τῆς τροφῆς, τῆς διασκέδασης, τῶν ταξιδιῶν
εἶναι σημάδια τῆς εὐχαρίστησης πού εἶναι ἡ μόνη βεβαιότητα, καθότι οἱ
αἰσθήσεις μας μᾶς δηλώνουν ὅτι εἴμαστε χορτᾶτοι.

Αὐτές οἱ βεβαιότητες ὅμως τοῦ πολιτισμοῦ μας, ἰδίως αὐτό τό διάστημα,
συντρίβονται. Μία ἀσθένεια, Κύριος οἶδε ἀπό ποῦ ξεκίνησε, ἔρχεται καί μᾶς
δείχνει ὅτι αὐτές οἱ βεβαιότητες δέν μποροῦν ὄχι ἀπλῶς νά σταματήσουν τόν
θάνατο, ἀλλά τόν φέρνουν κοντά σέ ὅλη τήν ἀνθρωπότητα, διότι οὐδείς γνω-
ρίζει ἄν φέρει τήν ἀσθένεια μέσα του ἤ ἄν τήν φέρει ὁ διπλανός του, ἀκόμη
καί ὁ οἰκεῖος του. Ὅλα τά κράτη ἀναγκάζονται νά πάρουν μέτρα πού ὁδηγοῦν
στόν ἀπόλυτο περιορισμό καί τῆς ἐλευθερίας, ἀλλά καί τῶν τρόπων μέ τούς
ὁποίους οἱ ἄνθρωποι αἰσθανόμασταν εὐτυχισμένοι. Ὁ φόβος γίνεται ἡ μόνη
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βεβαιότητα. Ἡ ἀνθρώπινη φύση ὑποφέρει, διότι καταλαβαίνει τά μέτρα της.
Τό ἐρώτημα λοιπόν ἐπανέρχεται: μήπως ἔχουμε ἀνάγκη νά ξαναβροῦμε τήν
βεβαιότητα τῆς πίστης μας, ἡ ὁποία, χωρίς νά ἀρνεῖται τόν θάνατο, τόν θεωρεῖ
ὡς Πάσχα, ὡς πέρασμα στήν αἰώνια κοινωνία μέ τόν Χριστό καί τούς ἁγίους,
μιά κοινωνία ἀγάπης καί ἐλπίδας πού ξεκινᾶ ἀπό τό παρόν καί γίνεται
αἰωνιότητα;  

Ἡ ἑορτή τῆς Ἀναλήψεως, σαράντα ἡμέρες μετά τήν Ἀνάσταση, σηματοδο-
τεῖ τό τέλος τῆς ἐπίγειας παρουσίας τοῦ Κυρίου μας καί τήν ἄνοδό Του στούς
οὐρανούς, ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ καί Πατρός. Ὁ Χριστός ἀνεβαίνει ὡς Θεάνθρω-
πος στόν οὐρανό. Κατέβηκε ὡς Θεός καί ἐπιστρέφει παίρνοντας μαζί Του καί
τήν ἀνθρώπινη φύση. Τῆς ἔχει δώσει ὅμως τή δυνατότητα νά ὑπάρχει γιά πάν-
τα σέ σχέση μαζί Του καί μέ τούς ἁγίους, ἑπομένως νά σώζεται, νά θεώνεται
καί νά περιμένει καί τήν ἀνάσταση τοῦ σώματος γιά νά πορευτεῖ πλήρης στή
χαρά τῆς ἀγάπης! Ἡ σωτηρία αὐτή δέν ὑπάρχει πλέον ὡς προσδοκία ἤ ὡς ἐπι-
θυμία, ἀλλά ὡς βεβαιότητα.

Αὐτή ἡ βεβαιότητα ἀποτυπώνεται στό ἀπολυτίκιο πού ψάλλουμε στήν
ἑορτή: «βεβαιωθέντων (τῶν μαθητῶν) διά τῆς εὐλογίας, ὅτι σύ εἶ ὁ Υἱός τοῦ
Θεοῦ, ὁ Λυτρωτής τοῦ κόσμου». Σαράντα ἡμέρες μετά τό Πάσχα ὁ Χριστός,
ἀφοῦ καλεῖ τούς μαθητές Του νά περιμένουν τόν φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος καί τούς ὑπόσχεται ὅτι δέ θά τούς ἀφήσει ὀρφανούς, ἐπισφραγίζει τίς
ὑποσχέσεις Του μέ τήν Ἀνάληψή Του. Τόν συνοδεύουν οἱ ἅγιοι ἄγγελοι. Στήν
φωτεινή νεφέλη δείχνει ὅτι τελείωσε τό ἔργο Του ἐπί γῆς καί τώρα ἀφήνει τήν
συνέχεια στούς μαθητές Του. Ἐκεῖνοι τό κληροδότησαν σέ μᾶς. Ὅλοι μαζί λοι-
πόν γνωρίζουμε ὅτι μποροῦμε νά νικήσουμε τή φθορά καί τόν θάνατο τῆς
φύσης μας, νά ἀνεβοῦμε πνευματικά καί νά Τόν ἀφήσουμε νά ἀναλάβει καί
ἐμᾶς στόν τρόπο τῆς ζωῆς Του ἀρχικά, δηλαδή στήν ἀγάπη, καί στήν αἰώνια
χαρά μαζί Του, στήν ἀνάσταση!

Αὐτό τό διαφορετικό νόημα εἶναι βεβαιότητα γιά τήν Ἐκκλησία. Εἴμαστε
βέβαιοι ὅτι ὁ Κύριός μας ἀναστήθηκε καί ἀνελήφθη ἐν δόξῃ. Εἴμαστε βέβαιοι
ὅτι αὐτός εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ καί ὁ Λυτρωτής τοῦ κόσμου. Εἴμαστε βέβαιοι
ὅτι ἡ ἀνθρώπινη φύση μας μπορεῖ νά ἑνωθεῖ μαζί Του. Καί ἀντλοῦμε αὐτή τή
βεβαιότητα μέσα ἀπό τρεῖς δρόμους. Ὁ πρῶτος εἶναι μέσα ἀπό τό Εὐαγγέλιο
πού ἡ Ἐκκλησία διατηρεῖ ἀνόθευτο στούς αἰῶνες. Ὁ δεύτερος εἶναι διά τῶν
ἁγίων μας, πού ἀποδεικνύουν ὅτι ἡ ἀγάπη καί ἡ ἀνάσταση εἶναι πραγματικό-
τητα καί στά ἅγια λείψανά τους καί στήν ἐκπλήρωση τῶν αἰτημάτων μας πού
φανερώνεται στά διάφορα θαύματα. Ὁ τρίτος εἶναι στήν χάρη τοῦ Ἁγίου
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Πνεύματος, ὅπως αὐτή ἀποτυπώνεται στά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας. Στήν
ὕλη πού ἐνεργεῖ εἰς ἀφθαρσίαν. Στό νερό πού μᾶς εἰσάγει στήν Ἐκκλησία
κατά τή βάπτιση καί πού γίνεται ἁγιασμός ἀναλλοίωτος, ὅσα χρόνια κι ἄν
περάσουν. Στόν ἄρτο καί τόν οἶνο, πού μεταβάλλονται σέ σῶμα καί αἷμα Χρι-
στοῦ. Στό ἔλαιον τοῦ Εὐχελαίου πού γίνεται ἰαματικό ψυχῆς καί σώματος.
Στήν μετάληψη τῆς ἁγιότητας πού κάνει τήν καρδιά μας νά ἐλαφρώνει ἀπό
τά πάθη της, τίς ἀγωνίες της, τούς φόβους της.

Πρίν ξεκινήσει τό ζωηφόρο ἔργο Του ὁ Χριστός στόν κόσμο νήστεψε
σαράντα μέρες στήν ἔρημο. Μᾶς δίδαξε ὅτι ἡ πορεία τῆς φύσης μας γιά ἐλευ-
θερία ἀπό τήν φθορά ξεκινᾶ ἀπό τήν ἄσκηση. Ὅσο δίδασκε ὁ Χριστός, ἔκανε
καί θαύματα, σβήνοντας τή φθορά καί τόν θάνατο καί δίδοντας εὐκαιρία μετά-
νοιας στούς ἀνθρώπους. Στά πάθη, τήν ταφή καί τήν εἰς Ἅδου κάθοδο μᾶς
ἔδωσε τήν εὐκαιρία νά δοῦμε καί νά ζήσουμε τί σημαίνει ὅτι ὁ Θεός ἀγαπᾶ
προσωπικά τόν καθέναν μας, ὅ,τι κι ἄν κάνουμε, ὅπως κι ἄν εἴμαστε καί ἀνα-
ζητεῖ τόν κάθε ἄνθρωπο ἀκόμη καί στόν Ἅδη. Στήν Ἀνάληψή Του μᾶς δείχνει
ὅτι μᾶς ἀφήνει ἐλεύθερους νά ἀποφασίσουμε ποιά ὁδό θά ἀκολουθήσουμε,
ἀλλά ὁ ἴδιος ἔχει δώσει στήν ἀνθρώπινη φύση μας ὅλη τή δυνατότητα τῆς
θέωσης.

Αὐτή ἡ ὁδός βιώνεται γιά ὅσους πιστεύουμε μέ βεβαιότητα ὅτι ὁ Χριστός
μᾶς ἀγαπᾶ. Εἶναι ἡ μόνη ἀληθινή βεβαιότητα τήν ὁποία διασώζει ἡ Ἐκκλησία.
Στίς γκρεμισμένες βεβαιότητες τῆς ἀνθρωπότητας ἡ Ἐκκλησία προβάλλει τό
πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καί τή σχέση μαζί Του. Καί διατρανώνει: «Αὐτός ἐστί
μεθ’ ἡμῶν καί οὐδείς καθ’ ἡμῶν». Δέν εἴμαστε μόνοι μας. Δέν καταλήγει ἡ ζωή
μας στόν θάνατο. Αὐτή τήν βεβαιότητα κανείς τελικά δέ θά μπορέσει νά γκρε-
μίσει! Προσευχόμαστε γιά τόν κόσμο νά τήν κατανοήσει. Δέ λησμονοῦμε ὅμως
ὅτι αὐτός θά παραμείνει δέσμιος τοῦ πονηροῦ. Ἐμεῖς καλούμαστε νά τραβή-
ξουμε κάθε συνάνθρωπό μας στή χαρά τῆς πίστης. Καί ὁ ἀναληφθείς Κύριός
μας εἶναι δίπλα μας!

345

ΑΝΑΛΗΨΗ: Η ΜΟΝΗ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΠΑΣΤΟΥΝΗΣ.qxp_Layout 1  16/05/2020  19:47  Page 79


