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Τιμοῦμε τὴ μνιμθ τοῦ Ἀποςτόλου Θωμᾶ. Ὅλοι τὸν κυμοῦνται ςὰν τὸ πρόςωπο τὸ
ὁποῖο ἀμφιςβιτθςε τὴν Ἀνάςταςθ τοῦ Χριςτοῦ ὅταν τοῦ μίλθςαν γι’ αὐτὴν οἱ ἄλλοι
μακθτὲσ ςπάνια ὅμωσ ρωτοῦμε τοὺσ ἑαυτοὺσ μασ τί ἄνκρωποσ ἦταν καὶ ποιοὶ λόγοι
τὸν ἔκαναν νὰ ἀμφιβάλλει.
Ἂν ἐξαιρζςουμε τὴν ἐκλογι του ςὲ ἀπόςτολο ἀπὸ τὸν Χριςτό, ὁ Ἅγιοσ Θωμᾶσ
ἀναφζρεται μόνο δφο φορὲσ ςτὰ Εὐαγγζλια. Ἡ πρϊτθ ἀναφορὰ εἶναι πολὺ
ςθμαντικὴ (Ἰω. 11. 7- 16): Ὅταν ὁ Χριςτὸσ λζει ςτοὺσ μακθτζσ Του ὅτι πρζπει νὰ
ἐπιςτρζψει ςτὴν Ἰουδαία γιὰ νὰ ἀναςτιςει τὸ φίλο Του Λάηαρο ἀπὸ τοὺσ νεκροὺσ
ἐκεῖνοι προςπακοῦν νὰ Τὸν πείςουν νὰ μείνει μακριὰ ἀπὸ τὴν ἐπικίνδυνθ καὶ
φονικὴ Ἱερουςαλὴμ καὶ μόνο ὁ Θωμᾶσ λζει: «ἄγωμεν καὶ ἡμεῖσ ἵνα ἀποκάνωμεν
μετ’ αὐτοῦ». Ἦταν διατεκειμζνοσ, πρὶν ἀπὸ τὴν Ἀνάςταςθ τοῦ Χριςτοῦ, ὅταν οἱ
μακθτὲσ ἔβλεπαν ςτὸν Κφριο ἁπλῶσ ἕνα δάςκαλο, νὰ πεκάνει μαηί Του ἀπὸ ἀγάπθ
καὶ ἀφοςίωςθ. Ἦταν ἕτοιμοσ ἁπλῶσ νὰ πεκάνει, ὄχι νὰ ἐπιδιϊξει ὁ,τιδιποτε, μόνο
νὰ μοιραςτεῖ τὸ ριηικό Του.
Αὐτὸσ λοιπὸν ὁ ἄνκρωποσ ποὺ ἦταν ἕτοιμοσ μὲ τόςθ ἀφοςίωςθ νὰ μοιραςτεῖ μὲ τὸν
Χριςτὸ καὶ τὸ κάνατο ρωτᾶ τοὺσ ἄλλουσ μακθτὲσ λζγοντασ: «Εἶναι δυνατό;» Λζνε
ςτὸ Θωμᾶ πὼσ ἔχουν δεῖ τὸν ἀναςτθμζνο Χριςτὸ κι ἐκεῖνοσ δὲν μπορεῖ νὰ τὸ
πιςτζψει. Γιὰ ποιὸ λόγο; Μιπωσ γιὰ τὸ λόγο ὅτι πρὶν ἀπὸ τὴν Πεντθκοςτι, πρὶν τὸ
Ἅγιο Πνεῦμα κατζβει ςτοὺσ Ἀποςτόλουσ ἐκεῖνοι παρζμεναν οἱ ἴδιοι δειλοὶ
ἄνκρωποι, ςυχνὰ ἀνίκανοι νὰ κατανοιςουν, ςυχνὰ ἀμφιρρεπεῖσ, ὅπωσ ὑπῆρξαν καὶ
ςτὸ παρελκόν; Πῶσ μποροῦςε νὰ πιςτζψει ὅταν ἡ μόνθ ἔνδειξθ γιὰ τὴν Ἀνάςταςθ
ἦταν τὸ γεγονὸσ ὅτι οἱ ἄλλοι Ἀπόςτολοι χαιρόντουςαν χωρὶσ νὰ ἔχουν γίνει κακόλου

διαφορετικοὶ ἀπ’ αὐτὸ ποὺ πάντοτε ὑπῆρξαν; Γιὰ νὰ μπορζςει νὰ δεχτεῖ τὰ νζα τῆσ
Ἀνάςταςθσ χρειαηόταν μία ἀπόδειξθ πζρα ἀπὸ τὰ χαροφμενα λόγια τῶν ἀποςτόλων
διότι καταλάβαινε ὅτι ἂν ὁ Χριςτὸσ εἶχε ἀναςτθκεῖ τότε τὸ κάκε τι ςτὸν κόςμο εἶχε
ἀλλάξει, ὅτι δὲν ἦταν ὁ κάνατοσ ἀλλὰ ἡ ηωὴ ποὺ εἶχε τὸν τελευταῖο λόγο, ὅτι ἡ
τελικὴ νίκθ δὲν ἀνῆκε ςτὸν ἄνκρωπο ἀλλὰ ςτὸν Θεό, ὅτι εἶχε ὑπεριςχφςει ἡ ἀγάπθ,
ὄχι τὸ μίςοσ. Καταλάβαινε ὅτι ὁ κόςμοσ κὰ ‘πρεπε νὰ εἶχε γίνει καινοφριοσ ἐφ’ ὅςον
ὁ Θεὸσ τὸν εἶχε ἐπιςκεφκεῖ καὶ μεταμορφϊςει ἀπὸ κόςμο ἄςκοπθσ, κάποτε
πολφχρονθσ μὰ παροδικῆσ ηωῆσ ςὲ κόςμο αἰωνιότθτασ.
Ὅταν εἶδε μπροςτά του λοιπὸν τὸν Χριςτὸ ὁ Θωμᾶσ πίςτεψε διότι ὁ Λυτρωτὴσ
ἀκτινοβολοῦςε μὲ τὸ φῶσ τῆσ αἰωνιότθτασ, διότι ςτεκόταν μπροςτὰ ςτοὺσ μακθτὲσ
Του ὄχι ςὰν ὁ Ἰθςοῦσ τῆσ Ναηαρὲτ ποὺ ὑπῆρξε δάςκαλόσ τουσ ἀλλὰ ςὰν ὁ ἐγερκεὶσ
Κφριοσ μζςα ςτὴν ἰςχὺ καὶ τὴ δόξα τῆσ Ἀνάςταςισ Του, καὶ παρ’ ὅλα αὐτά, μὲ χζρια
καὶ πόδια καὶ πλευρὰ τρυπθμζνα ἀπὸ τὰ καρφιὰ καὶ τὴ λόγχθ.
Ἡ Ἀνάςταςθ τοῦ Χριςτοῦ δὲν μετακινεῖ τὴν τραγωδία ἀπὸ τὴ ηωι. Ὁ Χριςτὸσ ἦλκε
ςτὸν κόςμο γιὰ νὰ ςθκϊςει ὁλόκλθρθ τὴν τραγωδία του καὶ νὰ τὴ μεταμορφϊςει ςὲ
νίκθ, ὅςο ὅμωσ παραμζνει ἔςτω καὶ ἕνασ ἁμαρτωλὸσ πάνω ςτὴ γῆ κὰ παραμζνει καὶ
τὸ ςῶμα τοῦ Χριςτοῦ τὸ ςῶμα τοῦ Ἐςταυρωμζνου. Ἴςωσ νὰ ςτζκεται ἀπζναντί μασ
ἔτςι ἀκριβῶσ καὶ ςτὴν αἰωνιότθτα κι αὐτὸ γιατί ἡ ςταφρωςι Του εἶναι τὸ ςθμάδι τῆσ
ἀπεριόριςτθσ ἀγάπθσ τοῦ Θεοῦ.
Ὅταν ὁ Θωμᾶσ Τὸν εἶδε, τὸν Ἐςταυρωμζνο Χριςτὸ μζςα ςτὴ δόξα τῆσ Ἀνάςταςθσ,
Τὸν προςκφνθςε καὶ πρόφερε τὰ λόγια τῆσ τελικῆσ, κριαμβευτικῆσ ἀπόδειξθσ τὰ
ὁποῖα ὀφείλουμε νὰ μεταφζρουμε ς’ ὁλόκλθρο τὸν κόςμο: «Ὁ Κφριόσ μου καὶ ὁ
Θεόσ μου». Πῶσ ὅμωσ νὰ μπορζςουν οἱ ἄνκρωποι ςτοὺσ ὁποίουσ μιλοῦμε γιὰ τὴν
Ἀνάςταςθ τοῦ Χριςτοῦ, ςτοὺσ ὁποίουσ ἀναγγζλλουμε ὅτι ἔχει ἐγερκεῖ, ὅτι εἶναι
Θεόσ, ὅτι ἔχει βγεῖ νικθτισ, πῶσ νὰ μπορζςουν νὰ πιςτζψουν ἄν, ὅπωσ τότε οἱ
ἀπόςτολοι, μποροῦμε μόνο νὰ χαιρόμαςτε γιὰ τὴ δικι μασ ἐμπειρία χωρὶσ νὰ
μποροῦμε νὰ ἐπιδείξουμε τὴ δφναμθ ἤ τὴ δόξα τῆσ Ἀνάςταςθσ; Ἐμεῖσ ποὺ
πιςτεφουμε ςτὴν Ἀνάςταςθ τοῦ Χριςτοῦ ὀφείλουμε νὰ γίνουμε καινὸ ἔκνοσ, ἄνδρεσ
καὶ γυναῖκεσ οἱ ὁποῖοι πιςτεφουν ςτὴ ηωι, τὴν αἰϊνια ηωι, ποὺ ἤδθ νιϊκουν τὸ
κρίαμβο κατὰ τοῦ κανάτου, διότι ἔχοντασ γευτεῖ τὸ κάνατο τοῦ Χριςτοῦ ηοῦμε πιὰ κὰ ‘πρεπε νὰ ηοφςαμε- τὴν αἰϊνια ηωὴ τοῦ ἐγερκζντοσ, τὴ κεϊκὴ ηωι.
Δὲν κὰ φοβοφμαςταν τότε τὸ κάνατο ἤ τὸ μαρτφριο, δὲν κὰ φοβοφμαςταν τίποτα
ςτὸν κόςμο διότι τὴ ηωὴ ἐκείνθ κανεὶσ δὲν μπορεῖ νὰ μᾶσ τὴν πάρει. Θὰ
πορευόμαςταν τότε ςτὸ δρόμο τῆσ ηωῆσ γεμάτοι ςφρίγοσ ὡσ νικθτὲσ καὶ ὡσ
πειςτικοὶ μάρτυρεσ τῆσ Ἀνάςταςθσ τοῦ Χριςτοῦ ἐφ’ ὅςον οἱ ἄλλοι κὰ ἔβλεπαν ς’
ἐμᾶσ ἀνκρϊπουσ ποὺ ἔχουν μάκει νὰ ἀγαπᾶνε, ἔςτω κι ἂν χρειαςτεῖ νὰ κυςιάςουν
τὴν ἐπίγεια ηωι, ποὺ ἔχουν μάκει νὰ πιςτεφουν ςτὸν ἄνκρωπο μὲ τὸν τρόπο ποὺ ὁ
Θεὸσ γνωρίηει νὰ τὸν πιςτεφει, νὰ ἐλπίηουν γιὰ τὰ πάντα καὶ νὰ ὑπερνικοῦν τὸ κάκε

τι μὲ τὸ νὰ δίνουν ἀνεπιφφλακτα τὸν ἑαυτό τουσ ςτὴν εὐφροςφνθ καὶ τὴ νίκθ τοῦ
Κυρίου.
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