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Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΑΝΑΣΑΕΩ ΣΟΤ ΚΤΡΙΟΤ  
ΣΗΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΕΩ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ  

ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΕΙΡΗΝΑΙΟΤ 
ΛΑΜΠΡΟΤ ΚΟΝΣΖΟΤ Θενιόγνπ - Καζεγεηνῦ 

Σὸ ζεζπέζην γεγνλόο ηεο ἐθ λεθξῶλ Ἀλαζηάζεσο ηνῦ Κπξίνπ καο Ἰεζνῦ 

Υξηζηνῦ ἀπνηειεῖ γηὰ ηὴ ζπλείδεζε ηῆο Ἁγίαο καο θθιεζίαο ηὴλ θιόγα 

θαὶ ηὴ δέζε, ἡ ὁπνία δίλεη ηὴ δύλακε θαὶ ηὴλ ἐλέξγεηα ζὲ Αὐηὴ λὰ 
πνξεύεηαη ἀηαιάληεπηε ζηνὺο αἰῶλεο. ηὴλ ἀληίζεηε πεξίπησζε «εἰ δὲ 

Υξηζηὸο νὐθ ἐγήγεξηαη, θελὸλ ἄξα ηὸ θήξπγκα ἡκῶλ, θελὴ δὲ θαὶ ἡ πίζηηο 

ὑκῶλ. Εὑξηζθόκεζα δὲ θαὶ ςεπδνκάξηπξεο ηνῦ Θενῦ, ὅηη ἐκαξηπξήζακελ 
θαηὰ ηνῦ Θενῦ ὅηη ἤγεηξε ηὸλ Υξηζηόλ, ὃλ νὐθ ἤγεηξελ» (Α΄Κνξ.ηε’ 14-

15). ὰλ ἔιεηπε ἀπὸ ηὴλ θθιεζία ηὸ γεγνλὸο ηῆο Ἀλαζηάζεσο, Αὐηὴ ζὰ 

ἦηαλ θαηαδηθαζκέλε λὰ ζβήζεη ζπγρξό- λῶο κὲ ηὴ γέλλεζή ηεο! Γη’ αὐηὸ 
ηὸ ιόγν ἡ Ἀλάζηαζε ηνῦ Κπξίνπ καο εἶλαη γηὰ ὁιόθιεξν ηὸ ρξηζηηαληθὸ 

θόζκν, θαὶ ἰδηαίηεξα γηὰ ηὴλ Ὀξζνδνμία καο, ἡ «ἑνξηὴ ηῶλ ἑνξηῶλ θαὶ ἡ 

παλήγπξηο ηῶλ παλεγύξεσλ» θαὶ ὅινη νἱ πηζηνὶ «ἀγαινκέλσ πνδί» 
πξνζέξρνληαη λὰ ἀπνιαύζνπλ ηὴλ πινύζηα πλεπκαηηθὴ ηξάπεδα ηνῦ 

Ἀλαζηάληνο Λπηξσηῆ καο. 

Οἱ Παηέξεο ηῆο θθιεζίαο καο κὲ ἐκθαλῆ ἐλζνπζηαζκὸ ἔδσζαλ ζηὰ 
ζπγγξάκκαηά ηνπο ηὴλ ἀιεζηλὴ δηάζηαζε ζηὸ κεγάιν γεγνλὸο ηῆο 

Ἀλαζηάζεσο ηνῦ Υξηζηνῦ καο. Ὁ ἅγηνο Εἰξελαῖνο ἐπίζθνπνο Λνπγδνύλνπ 

(Λπῶλνο),(+199) εἶλαη ἕλαο ἀπὸ αὐηνύο. ηὴλ πεξίθεκε πεξὶ 
ἀλαθεθαιαηώζεσο ζενινγία ηνπ ἐληάζζεη ηὸ γεγνλὸο αὐηὸ ζηὸ 

γεληθόηεξν ζρέδην ηῆο ζσηεξίαο ηνῦ ἀλζξσπίλνπ γέλνπο. ηὸ ζεαλδξηθὸ 

Πξόζσπν ηνῦ Ἰεζνῦ Υξηζηνῦ ζπληειέζζεθε ἡ ἀλαδεκηνπξγία ηνῦ 
πεπησθόηνο ἀλζξώπνπ θαὶ ὁινθιήξνπ ηῆο θηίζεσο (Εἰξελ. C.H.. III,16,6). 

Ἡ λαλζξώπεζε θαὶ ἡ Ἀλάζηαζε ηνῦ Λπηξσηῆ εἶλαη νἱ δπὸ θνξπθαῖνη 

ζηαζκνὶ ηνῦ ἔξγνπ ηῆο ἀπνιπηξώζεσο. Δηὰ ηῆο λαλζξσπήζεσο ηνῦ 
Λόγνπ ὁ Θεὸο εἰζέξρεηαη ζηὴλ ἱζηνξία, δηὰ ηῆο Ἀλαζηάζεώο Σνπ ὁ 

ἄλζξσπνο εἰζέξρεηαη ζηὴλ αἰσληόηεηα! Ἡ λαλζξώπεζε εἶλαη ἡ 

εὐινγεκέλε ἀξρὴ ἡ Ἀλάζηαζε εἶλαη ηὸ ζξηακβεπηηθὸ πέξαο ηνῦ ζείνπ 
ἔξγνπ ηῆο ζσηεξίαο ηνῦ θόζκνπ. 

Ὁ πξῶηνο Ἀδάκ, ὁ ρντθὸο πξνπάηνξάο καο, ζύκθσλα κὲ ηὸλ ἱεξὸ 

Παηέξα, ἐμαηηίαο ηνῦ πνλεξνῦ θαὶ ηῆο δηθῆο ηνπ ζπγθαηαζέζεσο ἐμέπεζε 
θαὶ ἔγηλε θνξέαο ηνῦ θαθνῦ θαὶ ηῆο ἁκαξηίαο θαὶ ὑπνθείκελνο ηνῦ 

ζαλάηνπ. Ὁ Υξηζηόο, ὁ δεύηεξνο Ἀδὰκ (Α΄Κνξ. ηε’45) ἐπεηξάζζε θαὶ 

Αὐηὸο ἀπὸ ηὸλ πνλεξὸ γηὰ ηὴλ ἰθαλνπνίεζε ηῆο θπζηθῆο ἀλάγθεο ηῆο 
ηξνθῆο (Γέλ. γ΄ 15). Ὅκσο Αὐηὸο δὲλ ὑπέθπςε, ὅπσο ὁ πξῶηνο Ἀδάκ, 
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ζηὴλ παγίδα ηνῦ πνλεξνῦ. Ἔκεηλε ὑπάθνπνο ζηὸ ζέιεκα ηνῦ 

«πέκπςαληόο ηνπ παηξόο» ( Ἰσάλ.δ΄34 ). Ἡ ἔπαξζε ηνῦ ρντθνῦ Ἀδὰκ 
ἀπέθνςε ηὸ ἀλζξώπηλν γέλνο ἀπὸ ηὴ δσὴ θαὶ ηὸ ὁδήγεζε ζηὸ ζάλαην. 

Ἀληίζεηα ἡ ἔζραηε ὑπαθνὴ θαὶ ἡ ηαπείλσζε (Φίι. β΄ 8) ηνῦ Υξηζηνῦ 

λίθεζε ηὸ ζάλαην θαὶ ἐπαλέλσζε ηὴλ ἀλζξσπόηεηα κὲ ηὴ δσή, (Εἰξελ. 
C.Η.V.21,3, P.G.7,1181-1182 θαὶ πίδ. Ἀπνζη. Κεξύγκ. 33 ).  

Ὁ ζάλαηνο δὲλ εἶλαη ζηνηρεῖν ηῆο ἀλζξσπίλεο θύζεσο, ἀιιὰ εἶλαη 

πξντὸλ ηῆο ἁκαξηίαο (Ρσκ.ζη΄23). Ὁ ἄλζξσπνο δεκηνπξγήζεθε ἀπὸ ηὸ 
Θεὸ λὰ δεῖ ἀζάλαηνο. Ἡ ἁκαξηία ὅκσο εἰζήγαγε ηὸλ ζάλαην ζηὴλ 

ἀλζξώπηλε θύζε ὡο ἀθύζηθε θαηάζηαζε. Ἡ λίθε ηνῦ Υξηζηνῦ θαηὰ ηνῦ 

ζαλάηνπ θαὶ ηνῦ Ἅδε ζεξάπεπζε ηὴλ ἀλζξώπηλε θύζε ἀπὸ ηὸ μέλν θαὶ 
ἀθύζηθν αὐηὸ ζηνηρεῖν. Ἡ Ἀλάζηαζε δὲ ηνῦ Λπηξσηῆ «ἀπαξρὴ (ηῆο 

ἀλαζηάζεσο) ηῶλ θεθνηκεκέλσλ ἐγέλεην» (Ἅ΄Κνξ. ηε΄20). Ἡ Ἀλάζηαζε 

ηνῦ Κπξίνπ θαηέξξηςε ὅινπο ηνὺο θξαγκνὺο πνὺ ἐκπνδίδνπλ ηὸλ 
ἄλζξσπν λὰ εἰζέιζεη ζηὴλ αἰσληόηεηα,(Εἰξελ. C.H.V.23, 2, P.G.7, 1182-

1183). Ἡ ἐλ Υξηζηῷ ζσηεξία εἶλαη νὐζηαζηηθὰ «ἐθθέλσζηο ηνῦ ζαλάηνπ» 

θαὶ ρνξήγεζε ηῆο δσῆο (Εἰξελ. C.H.III,23,7). 
To μύιν ηῆο δὲκ (Γέλ.β’θέθ) ἔγηλε ἡ αἰηία ηῆο πηώζεσο ηνῦ πξώηνπ 

ἀλζξώπνπ. Δη’ αὐηνῦ ὁ γελάξρεο μέπεζε θαὶ θαηεζηάζε ζλεηόο. Σὸ μύιν 

ηνῦ ηαπξνῦ ἔγηλε αἰηία λὰ μαλαγίλεη πάιη ὁ ἄλζξσπνο ἀζάλαηνο. «Ἡ 
ἁκαξηία, γξάθεη ὁ ἱεξὸο παηήξ, ἡ ὁπνία πξνῆιζελ ἐθ ηνῦ μύινπ, 

ἐμειείθζε δηὰ ηνῦ μύινπ ηῆο ὑπαθνῆο, ἐπὶ ηνῦ ὁπνίνπ ἐζηαπξώζε ὁ Τἱὸο 

ηνῦ ἀλζξώπνπ, ὑπαθνύσλ εἰο ηὸλ Θεόλ, θαηαξγήζαο νὕησ ηὴλ γλώζηλ 
ηνῦ θαθνῦ ζπλεηέιεζελ, ὥζηε λὰ ἀλζίζε εἰο ηὰο ςπρὰο ηῶλ ἀλζξώπσλ ἡ 

γλώζηο ηνῦ θαινῦ. πεηδὴ δὲ ηὸ θαθὸλ ζπλίζηαηαη εἰο ηὴλ ἀλππαθνὴλ 

θαηὰ ηνῦ Θενῦ, ηὸ θαιὸλ ζπλίζηα εἰο ηὴλ ὑπαθνήλ. . . Ὥζηε δηὰ ηῆο κέρξη 
ζαλάηνπ, θαὶ δὴ ζαλάηνπ ηαπξνῦ, ὑπαθνῆο ηνῦ ἐμηιέσζε ηὴλ ἀξραίαλ 

δηὰ ηνῦ μύινπ πξνθιεζείζαλ ἀλππαθνήλ. . . Ἧην δίθαηνλ θαὶ ἀλαγθαῖνλ 

αὐηόο, ὁ ὁπνῖνο θαηέζηε ὁξαηόο, λὰ ὁδεγήζε ὅια ηὰ ὁξαηὰ πξάγκαηα εἰο 
ηὴλ εἰο ηὴλ ζπκκεηνρὴλ ηνῦ ηαπξνῦ Σνπ θαὶ νὕησο ὑπὸ ηὴλ ὀξαηὴλ Σνῦ 

κνξθὴλ ἡ ἐπίδξαζίο Σνπ ἐγέλεην αἰζζεηὴ εἰο ὅια ηὰ ὁξαηὰ πξάγκαηα» ( 

Εἰξελ. πίδ. Ἀπνζη. Κεξύκαηνο 34). 
Σὸ κέγα γεγνλὸο ηῆο Ἀλαζηάζεσο ηνῦ σηῆξνο ὁ ἅγηνο Εἰξελαῖνο ηὸ 

ζπλδηάδεη κὲ ηὸ κπζηήξην ηῆο ζείαο Εὐραξηζηίαο. Ἡ πξαγκαηηθόηεο ηῆο 

Ἀλαζηάζεσο ζπλδέεηαη κὲ ηὴλ πξαγκαηηθόηεηα ηῆο ἀιεζνῦο κεηαβνιῆο 
ηνῦ ἄξηνπ θαὶ ηνῦ νἴλνπ ζὲ ῶκα θαὶ Αἷκα Υξηζηνῦ (Εἰξελ. C.IV,18,4-5). 

Ὁ θνηλσλῶλ ηνῦ ἀλαζηεκέλνπ θαὶ αὐζαξηνπνηεκέλνπ ώκαηνο ηνῦ 
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Κπξίνπ, θαζίζηαηαη θαὶ ὁ ἴδηνο δπλάκεη ἀλαζηεζεῖο θαὶ ἀθζαξηνπνηεζεῖο ἐλ 
Υξηζηῷ ( C.IV,5,5 θαὶ 33,2).  

Ἡ πίζηε ζηὴλ Ἀλάζηαζε ηνῦ Κπξίνπ, θαηὰ ηὸλ ἱεξὸ παηέξα, ἀπνηειεῖ ηὸ 

ζεκειηῶδεο θεθάιαην ηῆο ρξηζηηαληθῆο ζσηεξηνινγίαο. « ὰλ (ὁ Υξηζηόο) 
δὲλ ἐγελλήζε, ἄξα δὲλ ἀπέζαλε, θαὶ ἐὰλ δὲλ ἀπέζαλε, δὲλ ἀλέζηε ἐθ 

λεθξῶλ, δὲλ ἐζξηάκβεπζελ ἄξα ἐπὶ ηνῦ ζαλάηνπ θαὶ δὲλ θαηήξγεζε ηὸ 

θξάηνο ηνπ, θαὶ ἐὰλ δὲλ ἐζξηάκβεπζελ ἐπὶ ηνῦ ζαλάηνπ, πὼο ζὰ 
δπλεζῶκελ λὰ ὑςσζῶκελ κέρξη ηῆο δσῆο ἡκεῖο, νἱ ὁπνῖνη ἐμ ἀξρῆο 

ὑπνθείκεζα εἰο ηὸλ ζάλαηνλ, Ὅζνη ινηπὸλ δὲλ παξαδέρνληαη ηὴλ ζσηεξίαλ 

ηνῦ ἀλζξώπνπ, θαὶ δὲλ πηζηεύνπλ, ὅηη ὁ Θεὸο ζὰ ηνὺο ἀλαζηήζε ἐθ 
λεθξῶλ, νὗηνη πεξηθξνλνῦλ ηὴλ γέλλεζηλ ηνῦ Κπξίνπ ἡκῶλ. Ὁ Λόγνο ηνῦ 

Θενῦ, εὐδνθήζαο λὰ ζαξθσζεῖ, ἐδέρζε αὐηὴλ ηὴλ γέλλεζηλ, δηὰ λὰ κᾶο 

ἀπνδείμε ηὴλ ἀλάζηαζηλ ηῆο ζαξθὸο θαὶ λὰ πξνεγεζῆ ὅισλ ἡκῶλ εἰο ηὸλ 
νὐξαλόλ» ( Εἰξελ. πίδ. Ἀπνζη. Κεξπγκ. 39). 

Ὁ Θεὸο Λόγνο κὲ ηὴλ ζεία λαλζξώπεζή Σνπ ἔγηλε ὅκνηνο κὲ ηὸλ 

ἄλζξσπν θαηὰ πάληα ἐθηὸο ηῆο ἁκαξηίαο. Αὐηὴλ ηὴλ ἀλζξώπηλε 
ηξαπκαηηζκέλε θαὶ ἀκαπξσκέλε ἀπὸ ηὴλ ἁκαξηία εἰθόλα κὲ ηὴλ 

Ἀλάζηαζή Σνπ ηὴλ αὐζαξηνπνίεζε θαὶ ηὴ ζέσζε, ἔηζη ὥζηε «θαὶ ηὴλ 

εἰθόλα ἔδεημελ ἀιεζῶο, αὐηὸο ηνῦην γελόκελνο ὅπεξ ἢλ εἰθὼλ αὐηνῦ, θαὶ 
ηὴλ ὁκνίσζηλ βεβαίσο θαηέζηεζε, ζπλεμνκνηώζαο ηὸλ ἄλζξσπνλ ηῷ 

ἀνξάηῳ Παηξί» (Εἰξελ. C.H.IV,16,2). H λέα ἀλαδεκηνπξγεζεῖζα ἐλ Υξηζηῷ 

ἀλζξώπηλε θύζε εἶλαη ἡ ἴδηα ἡ ἔλδνμε κεηαλαζηάζηκε ἀλζξώπηλε θύζε 
ηνῦ Υξηζηνῦ. Ὁ «θνιιώκελνο ηῷ Κπξίῳ» (Ἅ΄Κνξ. ζη΄17) κεηέρεη αὐηῆο 

ηῆο ζεσκέλεο θαὶ δνμαζκέλεο θύζεσο. Υάξε ζηὸ ζσηεξηῶδεο ἔξγν ηνῦ 

Υξηζηνῦ, κὲ ἐπηζηέγαζκα ηὴλ Ἀλάζηαζή Σνπ, «ὁ γελλεηὸο θαὶ 
πεπιαζκέλνο ἄλζξσπνο θαη΄εἰθόλα θαὶ ὁκνίσζηλ ηνῦ ἀγελλήηνπ γίλεηαη 

Θενῦ» (Εἰξελ. C.H.IV, 38,3). 

Ὁ Ἀλαζηὰο Υξηζηόο, ὅπσο εὐζηνρόηαηα ζενιόγεζε ὁ κεγάινο αὐηὸο 
παηέξαο ηῆο ἀξραίαο θθιεζίαο καο, ἀλαθεθαιαίσζε ζηὸλ ἑαπηό Σνπ ηὸλ 

πεπησθόηα ἄλζξσπν θαὶ δηὰ ηνῦ ἐθνπζίνπ Πάζνπο θαὶ ηῆο Ἀλαζηάζεώο 

Σνπ ζπλέηξηςε ὁινθιεξσηηθὰ θαὶ κόληκα ηὸ θξάηνο ηνῦ δηαβόινπ θαὶ 
θαηήξγεζε ηὸλ «ὀιεηήξα ηῆο θηίζεσο». Ἡ Ἀλάζηαζε ηνῦ σηῆξνο καο 

εἶλαη ηὸ ἐπηζηέγαζκα ηῆο ἀπνθαζηάζεσο θαὶ ἀλαθεθαιαηώζεσο ηνῦ 

κεηαπησηηθνῦ ἀλζξώπνπ θαὶ ὁινθιήξνπ ηῆο δεκηνπξγίαο. Γη’ αὐηὸ 
δηθαηνινγεκέλα ἡ ἁγία καο θθιεζία καο θαιεῖ λὰ «Πξόζειζσκελ 

ιακπαδεθόξνη, ηῷ πξντόληη Υξηζηῷ ἐθ ηνῦ κλήκαηνο, ὡο λπκθίσ, θαὶ 

ζπλενξηάζσκελ, ηαὶο θηιεόξηνηο ηάμεζη, Πάζρα Θενῦ ηὸ ζσηήξηνλ» 
(Καλὼλ ηνῦ Πάζρα, β΄ηξόπ. Σῆο ε΄ ὠδήο). 


