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 Ἀνδρέου μεγαλοµάρτυρος (δ΄ αἰ.).  
 Τιµοθέου, Εὐτυχιανοῦ, Στρατηγίου μαρτύρων (304).   

 

[…]. α λοιπόν το ερώτημα: Απατήθηκαν οι μαθητές; Έ-
πεσαν θύματα παραίσθησης ή ψευδαίσθησης; 

λλά τι είναι οι παραισθήσεις ή ψευδαισθήσεις; 
Οι ψευδαισθήσεις, οι παραισθήσεις και οι φαντασιώσεις είναι 

ένα θέμα που σήμερα η ιατρική επιστήμη το έχει μελετήσει εξα-
ντλητικά, χρόνια πολλά, και σε πολλές χιλιάδες περιπτώσεις. 

Ας ιδούμε τα πορίσματά της: 
α. Ψευδαισθήσεις μπορεί να έχουν άνθρωποι μιας ωρισμένης 

κατηγορίας που έχουν προδιάθεση για αυτές. 
β. Οι ψευδαισθήσεις τους αποτελούν προέκταση διαθέσεων 

και επιθυμιών τους των οποίων επιθυμούν πολύ την πραγματοποίηση. 
γ. Όταν πολλά άτομα επιρρεπή σε ψευδαισθήσεις έχουν μια 

ταυτόχρονη ψευδαίσθηση, η ψευδαίσθησή τους έχει στον καθένα 
διαφορετικό περιεχόμενο. 

δ. Οι ψευδαισθήσεις επέρχονται κάτω από συνθήκες (τόπο, 
χρόνο, περιστάσεις) που δημιουργούν προδιάθεση και υποβάλλουν 
τον άνθρωπο.  

ε. Όταν επαναλαμβάνωνται, παρουσιάζονται μετά από πο-
λύ χρονικό διάστημα. 

ς ιδούμε τώρα, αν μπορεί να εφαρμοσθούν αυτά στους μα-
θητές, για να μπορέσωμε να συμπεράνωμε, αν είναι δυνατόν να εί-
ναι η πίστη στην ανάσταση του Χριστού καρπός ψευδαισθήσεων. 
 1. Οι μαθητές δεν είχαν καμμιά σχετική προδιάθεση. Πριν 
ιδούν οι ίδιοι τον Χριστό, τους είχαν ειπεί άλλοι ότι Τον είδαν, και 
εκείνοι δεν τους επίστευαν. Γι’ αυτό και ο Κύριος ήλεγξε τήν ἀπι-
στίαν αὐτῶν καί σκληροκαρδίαν, ὅτι τοῖς θεασαμένοις αὐτόν ἐγη-
γερμένον οὐκ ἐπίστευσαν (Μαρκ. 16, 14)!   
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Α΄ Κορ. ιε΄ 1-11) 
 

    ᾽Αδελφοί, γνωρίζω ὑμῖν τὸ εὐαγγέλιον ὃ εὐηγγελισάμην ὑμῖν, ὃ καὶ 
παρελάβετε, ἐν ᾧ καὶ ἑστήκατε, δι᾿ οὗ καὶ σώζεσθε, τίνι λόγῳ εὐηγγε-
λισάμην ὑμῖν εἰ κατέχετε, ἐκτὸς εἰ μὴ εἰκῆ ἐπιστεύσατε. Παρέδωκα γὰρ 
ὑμῖν ἐν πρώτοις, ὃ καὶ παρέλαβον, ὅτι Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ τῶν ἁ-
μαρτιῶν ἡμῶν κατὰ τὰς γραφάς, καὶ ὅτι ἐτάφη, καὶ ὅτι ἐγήγερται τῇ 
τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς γραφάς, καὶ ὅτι ὤφθη Κηφᾷ, εἶτα τοῖς δώδεκα· 
ἔπειτα ὤφθη ἐπάνω πεντακοσίοις ἀδελφοῖς ἐφάπαξ, ἐξ ὧν οἱ πλείους 
μένουσιν ἕως ἄρτι, τινὲς δὲ καὶ ἐκοιμήθησαν· ἔπειτα ὤφθη Ἰακώβῳ, εἶ-
τα τοῖς ἀποστόλοις πᾶσιν· ἔσχατον δὲ πάντων ὡσπερεὶ τῷ ἐκτρώματι 
ὤφθη κἀμοί. Ἐγὼ γάρ εἰμι ὁ ἐλάχιστος τῶν ἀποστόλων, ὃς οὐκ εἰμὶ ἱ-
κανὸς καλεῖσθαι ἀπόστολος, διότι ἐδίωξα τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ· 
χάριτι δὲ Θεοῦ εἰμι ὅ εἰμι· καὶ ἡ χάρις αὐτοῦ ἡ εἰς ἐμὲ οὐ κενὴ ἐγενήθη, 
ἀλλὰ περισσότερον αὐτῶν πάντων ἐκοπίασα, οὐκ ἐγὼ δέ, ἀλλ᾿ ἡ χά-
ρις τοῦ Θεοῦ ἡ σὺν ἐμοί. Εἴτε οὖν ἐγὼ εἴτε ἐκεῖνοι, οὕτω κηρύσσομεν 
καὶ οὕτως ἐπιστεύσατε. 
 
 

 Άρα οι μαθητές όχι μόνο δεν είχαν σχετική προδιάθεση, αλλά 
ήσαν και αρνητικά προδιατεθειμένοι! 
 2. Ψυχολογική ανάλυση των μαθητών δείχνει ότι δεν ήσαν 
καθόλου επιρρεπείς σε ψευδαισθήσεις. Ούτε ο Ματθαίος ο τελώ-
νης, ούτε ο Θωμάς, που έδειξε τόση δυσπιστία και τόσο σκεπτικι-
σμό. Ούτε ο Πέτρος, που ήταν πάντοτε τόσο τρομερά ρεαλιστής, 
ώστε να βλέπη την μεταμόρφωση και η πρώτη του αντίδραση να 
ήταν ότι, για να μείνη κανείς στο Θαβώρ με οποιεσδήποτε συνθή-
κες, χρειάζεται κατάλυμα, σκηνές! 
 3. Οι εντυπώσεις των μαθητών του Χριστού από τις εμφα-
νίσεις του Χριστού ήσαν πάντοτε οι ίδιες σε όλους, παρ’ ότι έγι-
ναν πολλές φορές και ήσαν πολλά πρόσωπα την κάθε φορά παρό-
ντα (2, 11, 100 και 500 πρόσωπα ταυτόχρονα!). Είναι ποτέ δυνατόν 
και οι 11 μαθητές και οι 500 να ανήκαν στον ίδιο τύπο ανθρώπου 
που έχει προδιάθεση για ψευδαισθήσεις, ώστε να ιδούν απολύτως τα 
ίδια πράγματα; Και θυμηθήτε ότι:  
 • Ιατρικά είναι βέβαιο, ότι οι ψευδαισθήσεις είναι διαφο-
ρετικές σε κάθε άνθρωπο με διαφορετικό χαρακτήρα· 
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 • σήμερα είναι ιατρικά βέβαιο, ότι οι μαθητές είχαν πολύ 
διαφορετικό ψυχολογικό χαρακτήρα ο καθένας! Οι χαρακτήρες 
των μαθητών του Χριστού αποτελούν ένα φάσμα, που καλύπτει ό-
λους τους ψυχολογικούς τύπους των ανθρώπων. 
 

 Και όμως όλοι οι μαθητές είχαν τις ίδιες πάντοτε εντυπώ-
σεις από τις εμφανίσεις του Χριστού, πράγμα που ιατρικά - επι-
στημονικά δεν επιτρέπει να λέμε ότι είναι δυνατόν οι εμπειρίες 
τους αυτές να ήσαν ψευδαισθήσεις.  
 

 4. Ως προς τις συνθήκες (χώρο, χρόνο, περιστάσεις) πρέπει 
να μη λησμονούμε ποτέ, ότι οι εμφανίσεις του Χριστού γίνονται σε 
τόπους που δεν ευνοούν καθόλου ψευδαισθήσεις: 
 

 • Στον δρόμο προς Εμμαούς, σε ένα κήπο, σε ένα χωράφι, 
στη λίμνη Γεννησαρέτ, μεσημέρι, απόγευμα, ενώ εκείνοι περιπα-
τούν συνομιλώντας, ενώ ψαρεύουν αμέριμνοι, τους αναλύει επί ώ-
ρες την αγία Γραφή, τους ψήνει ψάρια στα κάρβουνα, τρώει μπρο-
στά τους ψάρι και κερήθρα με μέλι, τους ελέγχει, τους επιτιμά, 
τους κάνει ψυχρολουσία, τους κάνει να αισθάνωνται άσχημα! 
 

 5. Οι ψευδαισθήσεις 
 • ή επαναλαμβάνονται σε όλο και αραιότερα διαστήματα, 
μέχρι που σβήνουν·  

• ή γίνονται όλο και συχνότερες, μέχρι που να καταλήξουν 
σε νευρική κρίση. 

 

Μα αντίθετα στους μαθητές οι εμπειρίες της αναστάσεως 
επαναλαμβάνονται επί 40 ημέρες στον ίδιο ρυθμό. Τις βλέπουν 
πάντοτε πολλοί μαζί και διαρκούν ώρες. Δημιουργούν πάντοτε γα-
λήνη, χαρά και ακλόνητη πεποίθηση, ότι ο Χριστός ζη και βασιλεύει 
εις τους αιώνας. 

Όλα αυτά είναι αδύνατο να συμβιβασθούν με όσα δέχεται 
η ιατρική επιστήμη για τις ψευδαισθήσεις σήμερα.  

ι συνθήκες κάτω από τις οποίες έβλεπαν οι μαθητές τον 
Κύριο, τους έπεισαν (και πείθουν και μας), ότι η επικοινωνία 
τους με τον αναστάντα Ιησού ήταν μια ολοκάθαρη εμπειρία αι-
σθήσεων. 
 Εμπειρία αισθήσεων είχαν· για εμπειρία αισθήσεων μιλάνε. 
 Λόγια     σαφή.     Ξεκάθαρα.     Που     αντέχουν    σε    κάθε    έλεγχο    λογι- 
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κό και ψυχολογικό. 
 Ας ιδούμε τι λένε οι ίδιοι: 

α. Ο Πέτρος. «Τον είδαμε με τα ίδια μας τα μάτια. Δεν 
σας λέμε φιλοσοφίες και συλλογισμούς. Μιλάμε για γεγονότα, 
που έγιναν μπροστά μας!» (Β΄ Πέτρου 1, 16). 

β. Ο Ιωάννης. «Μιλάμε για πράγματα, που τα είδαμε με 
τα μάτια μας. Τα ακούσαμε με τα αυτιά μας. Τα ψηλαφήσαμε με 
τα χέρια μας. Δεν μιλάμε για ιδέες, αλλά για χειροπιαστή πραγ-
ματικότητα (Α΄ Ιωάν. 1, 1-3). Μπροστά μας ο Χριστός έκαμε 
πολλά θαύματα. Όχι μόνο αυτά που γράφομε. Γράφομε λίγα. Μό-
νο όσα ενομίσαμε πως αρκούν, να Σας βοηθήσουν να καταλάβε-
τε, ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, για να αποκτήσετε στο Όνομά 
Του την αληθινή ζωή» (Ιω. 20, 30). 

γ. Ο Λουκάς. «Αυτά που κηρύττομε, μας τα παρέδωκαν εκεί-
νοι που υπήρξαν σε όλα τα επεισόδια της ζωής Του αυτόπτες μάρ-
τυρες. Αυτοί είναι οι κήρυκες της πίστης μας (Λουκ. 1, 1-3). Ο Χρι-
στός, αφού εσταυρώθη και ετάφη, μετά παρουσιάστηκε πολλές φο-
ρές στους μαθητές Του. Τους έδειξε με τρόπο αδιαμφισβήτητο, 
πως είναι ζωντανός. Τους το έδειξε με πολλές και πολλών ειδών 
ενέργειές Του σε διάστημα όχι μιας ή δύο, αλλά σαράντα ολο-
κλήρων ημερών» (Πράξ. 1, 3). […]. 
Μελετίου, Μητροπολίτου Νικοπόλεως, από το βιβλίο «ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙ-
ΣΤΟΣ;», σελ. 123-128, Θ΄ Έκδοση 2016, Έκδοση Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως 

   
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  

Δευτέρα 20 Αυγούστου 2018, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Πέμπτη 23 Αυγούστου 2018, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Σάββατο 25 Αυγούστου 2018, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
2)    ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Ε.Φ.Α.    

Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ιερού Ναού μας διοργανώ-
νει την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2018 μονοήμερη προσκυνηματική εκ-
δρομή στο Ιερό Ησυχαστήριο Αγίας Τριάδος - Αγίου Νεκταρίου και 
στο Ιερό Ησυχαστήριο Αγίου Μηνά στην Αίγινα. Ώρα αναχώρησης 
6:30 π.μ. από τον Άγιο Νικόλαο. Τιμή εισιτηρίου 35 €.  

      ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Τ.Κ. 19003, ΤΗΛ. / FAX: 22990 40040,  
email: ag.nikolaosmark@yahoo.gr, ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΑΟΥ: www.agnikolaosmark.gr 
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