Αποφθέγματα σχετικά με την Ανάσταση

«Η απλή πίστη του Χριστιανού που πιστεύει στην ανάσταση δεν είναι τίποτε μπροστά στην ευπιστία
του σκεπτικιστή που δέχεται τα πιο τρελά και απίθανα σενάρια αρκεί να μην παραδεχθεί την απλή
μαρτυρία των ιστορικών γεγονότων. Οι δυσκολίες της πίστης μπορεί να είναι μεγάλες, αλλά ο
παραλογισμός της απιστία είναι ακόμα μεγαλύτερος.»
George Hanson, “The Resurrection and the Life” (New York: Revell, 1911), σελ. 24

«Η σημασία της Ανάστασης είναι ένα θεολογικό ζήτημα αλλά το γεγονός της ανάστασης είναι ένα
ιστορικό ζήτημα. Η φύση του αναστημένου σώματος του Ιησού μπορεί να αποτελεί μυστήριο, αλλά
το γεγονός ότι το σώμα εξαφανίστηκε από τον τάφο είναι ένα θέμα πάνω στο οποίο πρέπει να
αποφασίσουμε με ιστορικούς όρους.
Ο τόπος είναι γεωγραφικά προσδιορισμένος. Ο άνδρας στον οποίο ανήκε ο τάφος έζησε το πρώτο
μισό του πρώτου αιώνα. Ο τάφος ήταν λαξευμένος σε ένα βράχο ενός λόφου κοντά στην Ιερουσαλήμ,
και δεν ήταν φτιαγμένος από μυθολογικό ιστό, αλλά βρισκόταν σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική
θέση. Οι φρουροί που στέκονταν μπροστά στον τάφο δεν ήταν ξωτικά από τον Όλυμπο. Το
Σανχεντρίν ήταν ένα συμβούλιο ανδρών που συναθροίζονταν στην Ιερουσαλήμ σε τακτά χρονικά
διαστήματα. Όπως αναφέρει ένας μεγάλος όγκος γραμματείας, αυτό το πρόσωπο, ο Ιησούς, έζησε
στην πραγματικότητα, ανάμεσα σε ανθρώπους, και οι μαθητές που περιόδευσαν για να κηρύξουν τον
αναστημένο Κύριο, ήταν άνθρωποι ανάμεσα σε ανθρώπους, άνθρωποι που έφαγαν, ήπιαν,
κοιμήθηκαν, υπέφεραν, εργάστηκαν, πέθαναν. Τι το «δογματικό» έχουν όλα αυτά; Αυτό είναι ένα
ιστορικό πρόβλημα.»
Wilbur M. Smith, “Therefore Stand”, σελ. 386

«Οι υπαρξιακές συνέπειες της ανάστασης είναι απαράμιλλες. Αποτελεί την απτή, τεκμηριωμένη,
εμπειρική απόδειξη ότι στη ζωή υπάρχει ελπίδα και νόημα. [...] ο Θεός μάς έχει αγγίξει εκεί που
βρισκόμαστε και έχει νικήσει τον έσχατο εχθρό μας. Δεν είμαστε τα ορφανά του σύμπαντος, όπως
μας κάνει η σύγχρονη κοσμοθεωρία. Και αυτές οι υπαρξιακές συνέπειες της ανάστασης μπορούν να
διαπιστωθούν αν συγκρίνουμε τους μαθητές πριν και μετά. [...] από φοβισμένοι λαγοί
μεταμορφώθηκαν σε αγίους με αυτοπεποίθηση, ιεραποστόλους που άλλαξαν τον κόσμο,
θαρραλέους μάρτυρες...»
Peter Kreeft & Ronald K. Tacelli, από το “Handbook of Christian Apologetics”

