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 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (ΘΩΜΑ) Τὰἐγκαίνια τῆς τοῦ ΧριστοῦἈναστάσεως καὶἡ 

ψηλάφησις τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Θωμᾶ, Συμεὼν ἱερομάρτυρος, συγγενοῦς τοῦ Κυρίου. 
Των εκ Σαμοθράκης 5 νεομαρτύρων. 

έ τος 7 ο ν  Τεύχος 293  
                                                                     

          “Ἐάν μή ἴδω, οὐ μή πιστεύσω”, είναι τα λόγια με 
τα οποία αντιδρά ο Θωμάς, όταν μαθαίνει την είδηση 
της Αναστάσεως του Χριστού, και ότι το ίδιο βράδυ 
της Αναστάσεως ο Κύριος φανερώθηκε στους 
υπόλοιπους μαθητές. Εάν δεν δω με τα μάτια μου τον 
Ιησού, αν δεν αγγίξω τα πληγωμένα χέρια Του και 
την πλευρά Του, δεν πρόκειται να πιστέψω αυτό το 
απροσδόκητο και τόσο χαρμόσυνο γεγονός. Και μια 
εβδομάδα αργότερα, εμφανίζεται και πάλι ο Αναστάς 
Κύριος στους μαθητές Του, και αυτή τη φορά 
βρίσκεται ανάμεσά τους και ο “άπιστος” μαθητής. 

Τον καλεί ο Χριστός να ψηλαφήσει τα σημάδια από τους ήλους και από τη 
λόγχη, ο ίδιος όμως σπεύδει να Τον προσκυνήσει και να ομολογήσει με 
χαρά “ὁ Κύριός μου καί ὁ Θεός μου”.  
          Ενθυμούμαστε σήμερα το γεγονός της ψηλαφήσεως του Θωμά, όχι 
μόνο γιατί αποτελεί συνέχεια των γεγονότων που ακολούθησαν το Πάθος 
και την Ανάσταση του Κυρίου μας, αλλά κυρίως επειδή μας δίνει μια 
άμεση μαρτυρία για την αλήθεια της Αναστάσεως του Χριστού. Δεν είναι 
εύκολο να πιστέψει κανείς ότι πράγματι ο Χριστός αναστήθηκε, και πολύ 
περισσότερο όταν η χριστιανική πίστη έχει θεμελιωθεί στην Ανάσταση του 
Κυρίου. “Εἰ δέ Χριστός οὐκ ἐγήγερται, κενόν ἄρα τό κήρυγμα ἡμῶν, κενή 
καί ἡ πίστις ἡμῶν”, θα μας πει ο Απόστολος Παύλος  (Α΄ Κορ. 15, 44). 
Πράγματι, αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, τότε όλα είναι μάταια, τότε δεν 
υπάρχει καμία ελπίδα για τον άνθρωπο, καμία προοπτική πνευματικής 
ανάκαμψης και ζωής.  
          Αυτός είναι και ο λόγος που από την πρώτη στιγμή οι γραμματείς και 
οι φαρισαίοι προσπάθησαν να διαδώσουν ότι ο Χριστός δεν αναστήθηκε, 
αλλά οι μαθητές Του έκλεψαν το νεκρό Του σώμα. Αλλά και διάφοροι 
μεταγενέστεροι αρνητές, επιχείρησαν να αποδώσουν την πίστη των 
Αποστόλων σε ένα είδος ομαδικής παραίσθησης. Για τις φήμες των 
φαρισαίων απόδειξη ότι ήταν ψευδείς αποτελεί η κουστωδία, η 
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στρατιωτική φρουρά που οι ίδιοι οι γραμματείς απαίτησαν, ώστε να 
αποτραπεί η κλοπή του σώματος του Χριστού. Για τις σύγχρονες θεωρίες, 
ότι δηλαδή οι μαθητές είχαν παραισθήσεις, απόδειξη περί του αντιθέτου 
αποτελεί η ψηλάφηση του Θωμά.  
          Γι αυτό και οι υμνογράφοι της Εκκλησίας αποκαλούν “καλή” την 
απιστία του Θωμά, επειδή από τη μία μεριά αποτελούσε έκφραση της 
επιθυμίας του μαθητή να δει και ο ίδιος τον αναστημένο Κύριο, όπως οι 
υπόλοιποι μαθητές. Και από την άλλη, επειδή στο πρόσωπο του Θωμά 
γινόμαστε κι εμείς διαχρονικά μάρτυρες της Αναστάσεως. Εμείς δεν 
μπορούμε να ψηλαφήσουμε τον Χριστό, μιας που ζούμε τόσο μακριά από 
την εποχή εκείνη. Το έπραξε όμως για χάρη μας και στη θέση μας ο 
“άπιστος” μαθητής, ώστε να διαλυθεί κάθε αμφιβολία μέσα μας και να 
εδραιωθεί η πίστη στην Ανάσταση του Κυρίου.  
          “Μακάριοι οἱ μή ἰδόντες καί πιστεύσαντες”, θα αποκριθεί ο Χριστός 
στον Θωμά, αναφερόμενος σε όλους εκείνους που αρκούνται στη διήγηση 
του Ευαγγελίου για να πιστέψουν. Δεν εννοεί εδώ ο Χριστός να μην 
ερευνούμε και να μην εξετάζουμε την αλήθεια, αλλά μακαρίζει αυτούς που 
κάνουν την προσωπική τους υπέρβαση και εξετάζουν με την καρδιά τους 
τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Μακαρίζει την πίστη, η οποία υπερβαίνει την 
ανάγκη των αποδείξεων. Άλλωστε, αν υπήρχαν αποδείξεις για όλα, τότε 
δεν θα μιλούσαμε για πίστη, αλλά για αναγκαστική παραδοχή κάποιων 
πραγμάτων. 
          Φρόντισε ωστόσο ο Κύριος, επειδή η Ανάστασή Του αποτελεί 
θεμελιώδες στοιχείο της πίστεώς μας, να μας προσφέρει και τις αποδείξεις, 
ώστε να έχουμε την βεβαιότητα και να μην απιστούμε. Υπό το πρίσμα 
αυτό, το γεγονός που εορτάζουμε και ενθυμούμαστε σήμερα, αυτό της 
ψηλαφήσεως του Θωμά, αποτελεί ευεργεσία για την Εκκλησία και για τον 
καθένα μας, διότι εξαφανίζει κάθε αμφιβολία και κάθε δισταγμό. 
           Ας ακολουθήσουμε επομένως τον Θωμά, και ας δοξολογήσουμε τον 
Αναστάντα Κύριο. Ας Τον προσκυνήσουμε και ας αναφωνήσουμε κι εμείς, 
“ὁ Κύριός μου καί ὁ Θεός μου”. Ας έχουμε πίστη ακράδαντο και σταθερή, 
ότι ο σαρκωθείς Υιός και Λόγος του Θεού, που σταυρώθηκε για τις 
αμαρτίες μας και κατήλθε μέχρι τον Άδη, όντως αναστήθηκε την τρίτη 
ημέρα, παρέχοντας στον καθένα που πιστεύει σε Αυτόν ζωή και αφθαρσία 
και χαρά και Ανάσταση. 

π. Χερουβείμ Βελέτζας 
 
 
 
Ο Βίος του Αγίου Αποστόλου Θωμά  
 
          O Άγιος Θωμάς έζησε στα χρόνια του Ιησού 
Χριστού. Ήταν Ιουδαίος στην καταγωγή και ασκούσε 



το επάγγελμα του ψαρά. Όταν ο Ιησούς κάλεσε τον Θωμά να τον 
ακολουθήσει, εκείνος το έκανε αμέσως και έτσι από φτωχός ψαράς 
έγινε ένας από τους μαθητές του Χριστού.  
          Παρόλο που ήταν από τους πιο θερμούς μαθητές του Ιησού, 
πίστεψε ότι ο Δάσκαλος του αναστήθηκε μόνο όταν κλήθηκε να 
ψηλαφίσει τις πληγές Του, κατά την διάρκεια της δεύτερης εμφάνισης 
του Χριστού, στους μαθητές, μετά την Ανάσταση Του. Όπως 
αναφέρουν οι γραφές κατά την πρώτη εμφάνιση του Ιησού στους 
μαθητές, ο Άγιος Θωμάς απουσίαζε.  
          Μετά την Πεντηκοστή και την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος, 
ο Άγιος Θωμάς, όπως και όλοι οι υπόλοιποι Απόστολοι, ακολούθησε την 
επιθυμία του Δημιουργού και ταξίδεψε μεταφέροντας τον Θείο Λόγο σε 
τόπους μακρινούς. Μετά από Θεία Παρέμβαση, ο Άγιος Θωμάς 
ταξίδεψε ως την Ινδία, ως δούλος του εμπόρου Αμβανή. Ο Αμβανής είχε 
σταλθεί από τον Ινδό βασιλιά Γουνδιαφόρο, στην Ιερουσαλήμ, για να 
βρει ένα κτίστη ο οποίος θα αναλάμβανε την ανέγερση ενός ανακτόρου. 
Υπό αυτήν την ιδιότητα ο Άγιος Θωμάς οδηγήθηκε στην Ινδία από τον 
Αμβανή. Κατά την διάρκεια του ταξιδιού, ο Άγιος Θωμάς ξεκίνησε το 
ιεραποστολικό του έργο, προσηλυτίζοντας και βαπτίζοντας Χριστιανούς 
πολλούς ειδωλολάτρες.   
           Το ταξίδι όμως τελείωσε κάποια στιγμή και ο Άγιος Θωμάς 
παρουσιάστηκε στον βασιλιά Γουνδιαφόρο. Από αυτόν έλαβε την 
εντολή και το απαραίτητο χρυσάφι ώστε να του χτίσει ένα ανάκτορο. 
Αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Αγίου Θωμά, ο 
Γουνδιαφόρος αναγκάστηκε να φύγει από την πόλη. Κατά την διάρκεια 
της απουσίας του, η οποία διήρκεσε τρία χρόνια, ο Άγιος Θωμάς 
λάμβανε με εντολή του βασιλιά χρυσάφι το οποίο έπρεπε να 
χρησιμοποιήσει για την ανέγερση του ανακτόρου. Αντί αυτού όμως, ο 
Άγιος Θωμάς ανέπτυξε μεγάλη ιεραποστολική δράση στην περιοχή και 
το χρυσάφι το μοίραζε στους φτωχούς.  
           Η δράση αυτή του Αγίου Θωμά, έφτασε στα αυτιά του 
Γουνδιαφόρου, ο οποίος κάλεσε τον Άγιο να απολογηθεί για τις πράξεις 
του. Ο Άγιος αποκρίθηκε στον βασιλιά λέγοντας του ότι πράγματι του 
έκτισε ένα παλάτι, με την μόνη διαφορά ότι το παλάτι αυτό είναι στον 
ουρανό, εννοώντας ότι οι καλές πράξεις που έγιναν με το χρυσάφι του 
Γουνδιαφόρου, του εξασφάλισαν μια θέση στην Ουράνια Βασιλεία του 
Ιησού Χριστού. Ο βασιλιάς θεωρώντας ότι ο Άγιος Θωμάς τον 
κοροϊδεύει διέταξε την φυλάκιση του Αγίου. Η Θεία Πρόνοια όμως 
οδήγησε έτσι τα πράγματα ώστε ο βασιλιάς πείστηκε για την αλήθεια 
των λόγων του Αγίου Θωμά. Τον έβγαλε από την φυλακή και 
βαπτίσθηκε Χριστιανός από τον Άγιο. Το παράδειγμα του 
Γουνδιαφόρου ακολούθησαν πολλοί και βαπτίσθηκαν και αυτοί 
Χριστιανοί.  



            Ο Άγιος Θωμάς έχοντας τελειώσει το αποστολικό του έργο στην 
περιοχή αυτή, ταξίδεψε προς τα ανατολικά και έφτασε σε μια άλλη 
περιοχή της Ινδίας όπου βασιλιάς ήταν ο Μίσδιος. Στον τόπο αυτό, για 
άλλη μια φορά, ο Άγιος Θωμάς άρχισε να "αλιεύει" ψυχές, βαπτίζοντας 
πολλούς χριστιανούς. Μεταξύ αυτών που βαπτίσθηκαν ήταν και η 
γυναίκα του Μισδίου. Αυτό ήταν και η αιτία που ο Άγιος Θωμάς 
φυλακίστηκε μετά από εντολή του βασιλιά. Στην φυλακή, συνέχισε το 
αποστολικό του έργο, βαπτίζοντας ανθρώπους μεταξύ των οποίων και 
τα παιδιά του βασιλιά. Μετά από αυτό ο Μίσδιος έδωσε εντολή να 
θανατωθεί ο Άγιος. Έτσι κι έγινε. Πάνω σε ένα βουνό οι στρατιώτες του 
Μισδίου θανάτωσαν τον Άγιο Θωμά.  
          Το σώμα του έθαψαν οι Χριστιανοί της περιοχής και στον τάφο 
του γίνονταν πολλά θαύματα. Το ιερό λείψανο του Αγίου Θωμά, 
παρέμεινε εκεί έως ότου ο γιος του Μεγάλου Κωνσταντίνου το 
μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη. Το 1204 μ.Χ. το λείψανο 
μεταφέρθηκε στην Ρώμη, μαζί με τα λείψανα άλλων Αγίων που είχαν 
συγκεντρωθεί στην Βασιλεύουσα. Σήμερα η κάρα του Αποστόλου Θωμά 
βρίσκεται στην Ιερά Μονή Πάτμου. Την μνήμη του Αγίου Θωμά 
εορτάζουμε στις 6 Οκτωβρίου.  

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 

 

Την Κυριακή  4  Μαΐου  2014 και ώρα  9:30 π.μ. – 1:30 μ.μ. 
θα πραγματοποιηθεί στο πνευματικό κέντρο του ναού 

μας η 54η ενοριακή αιμοδοσία. 

1 
Μαΐου 

Πέμπτη 
7- 9:30 π.μ   Όρθρος και Θεία Λειτουργία. 
Αγίου ενδόξου προφήτου Ιερεμίου. 

2 
Μαΐου 

Παρασκευή 
7- 9:30 π.μ   Όρθρος και Θεία Λειτουργία. 
Ανακομιδή Λειψάνων Αγίου Αθανασίου 
του Μεγάλου. 

 
3 

Μαΐου 
Σάββατο 

 7- 9:30 π.μ   Όρθρος και Θεία Λειτουργία. 
Τιμοθέου και Μαύρας, Πέτρου επισκόπου 
Άργους. 

5 
Μαΐου 

Δευτέρα 

8:00 μ.μ. – 1:00 π.μ. Ιερά Αγρυπνία. 
Αγίου Μεγαλομάρτυρος Εφραίμ και Οσίας 
Σοφίας της εν Κλεισούρα Καστορίας. 
Θα τεθεί σε προσκύνηση τεμάχιο Ιερού 
Λειψάνου της Οσίας Σοφίας 


