
 

Συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει! 

 

Βιώνοντας τις άγιες ημέρες του Πάσχα, ας προσεγγίσουμε με ένα διαφορετικό 

τρόπο την Ανάσταση του Χριστού, την εορτή αυτή της αγάπης και της νίκης. 

Κατά την εμπειρία της ζωής, οι τρεις πυλώνες δόμησης κάθε επιτυχημένης αν-

θρώπινης προσωπικότητας είναι η γνώση, η πίστη και ο αγώνας. Η γνώση φωτί-

ζει το νου του ανθρώπου, η πίστη θερμαίνει την καρδιά και ο αγώνας εξυψώνει 

τον άνθρωπο. Όταν υπάρχουν οι τρεις αυτές προϋποθέσεις τότε ο άνθρωπος 

φτάνει στη νίκη, η οποία τον εξαγνίζει. 

Κατά τον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή, οι φυσικές δυνάμεις της ψυχής είναι ο λό-

γος, η επιθυμία και ο θυμός (=το θυμικό). Ο λόγος κινεί τον άνθρωπο προς τον 

Θεό διά της γνώσεως, η επιθυμία τονώνει την τάση προς τον Θεό δια της πίστε-

ως και το θυμικό τον κάνει να θέλει να πετύχει τον Θεό δια του αγώνα. Όταν ε-

νεργούν κατά φύσιν αυτές οι δυνάμεις, ο άνθρωπος φτάνει στην υπέρ φύσιν ζωή, 

που είναι η αγάπη! 

Το συμπέρασμα είναι σαφές: Δεν υπάρχει μεγαλύτερη νίκη στη ζωή από την α-

γάπη! 

Νικητής στη ζωή είναι αυτός που ανυπόκριτα και άδολα αγαπά. Αυτός που δίνει 

πολλά χωρίς αντάλλαγμα. Αυτός που μικραίνει, για να μεγαλώσουν οι άλλοι. Αυ-

τός που χαμηλώνει, για να ψηλώσουν οι άλλοι. Αυτός που είναι απλός μέσα στη 

μεγαλοσύνη και μεγάλος στην απλότητα. Αυτός που, κατά τον Κ. Παλαμά, θεωρεί 

ως νίκη να πει στον εαυτό του:  

«Σίμωσε, άπλωσε χέρι, βόηθα, γίνε δουλευτής. 

Ταίριαζε, άκουε, φρόντιζε και ρώτα, 

γείρε αν θες να υψωθείς, 

νίκη σου ανυπόταχτε σ’ εσέ να πεις: 

Υποτάξου πρώτα!» 

Ο Χριστός, ως Θεός, αγάπη εστί! Ο Ιησούς Χριστός νικά! Γι αυτό της ημέρες αυ-

τές του εκουσίου πάθους και της Ανάστασης του Χριστού, ας γείρουμε να ταπει-

νωθούμε, να γίνουμε άρχοντες των παθών και της βούλησής μας, να συγχωρή-

σουμε, να ζητήσουμε συγγνώμη, ας κάνουμε εμείς το πρώτο βήμα! Συγχωρή-

σωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει καὶ εἴπωμεν ἀδελφοὶ καὶ τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς: 

«Χριστὸς Ἀνέστη»! 
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