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�«ΤΤΤΤὰ ����γκαίνια ττττῆς (κκκκαθ᾿ ����βδομάδα ����νακυκλουμένης) ����ορτῆς    

       ττττῆς ττττοῦ ΧΧΧΧριστοῦ ����ναστάσεως κκκκαὶ ���� ττττοῦ ����ποστόλου ΘΘΘΘωμᾶ  

       σσσσωτήριος ����μολογία».  
�   Ἐπιφανίου ἐπισκόπου Κωνσταντίας Κύπρου (403403403403),  
�    Γερμανοῦ Κωνσταντινουπόλεως (11 Μα�ου 74011 Μα�ου 74011 Μα�ου 74011 Μα�ου 740). 
�   Θεοδώρου ὁσίου τοῦ ἐν Κυθήροις. 

�   Τῶν ἐκ Σαμοθράκης 5555 νεομαρτύρων (1835183518351835).  
 
Η ∆ΥΣΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 

Anthony Bloom (Αντωνίου Μπλουµ) Μητροπολίτου του Σουρόζ 
(20ος - 21ος αι., γεν. το 1914 στη Λωζάννη - πέθ. το 2003 σε ηλικία 89 ετών) 

(Ο π. Anthony Bloom χειροτονήθηκε το 1957 Επίσκοπος και πέντε χρόνια αργότερα διορίστηκε από το Πατριαρχείο Μόσχας 
Αρχιεπίσκοπος και Έξαρχος ∆. Ευρώπης, ενώ το 1966 ο θρόνος του ανυψώθηκε σε Μητροπολιτικός.) 

�� 
(απόσπασµα) 

 ΣΣΣΣήµερα είναι η Κυριακή του Αποστόλου Θωµά(*). Πολύ συ-
χνά τον θεωρούµε δύσπιστο και όντως είναι εκείνος, ο οποίος αµφι-
σβήτησε το µήνυµα των Αποστόλων, όταν του είπαν: «Ἑωράκαμεν 

τὸν Κύριον» ‒ Τον είδαµε ζωντανό! 
 ΟΟΟΟ Θωµάς όµως δεν παρέµεινε δύσπιστος σε όλη του τη ζωή 
ούτε άπιστος προς το πλήρωµα της θείας αποκαλύψεως του Χριστού. 
Μην ξεχνάµε, ότι όταν οι Απόστολοι και ο Κύριος έµαθαν για την α-
νάσταση του Λαζάρου, ο Χριστός είπε: «Ας επιστρέψουµε στην Ιερου-
σαλήµ». Οι άλλοι είπαν: «Μα οι Ιουδαίοι σε αναζητούν για να σου κά-
νουν κακό. Γιατί πρέπει να επιστρέψουµε;». Και µόνον ο Απόστολος 
Θωµάς απάντησε: «Ας πάµε µαζί Του και ας πεθάνουµε µαζί µ’ Αυ-
τόν» (Ιω. ια΄, 1 - 44). Ήταν προετοιµασµένος όχι µόνο να Τον ακο-
λουθεί όπως ακολουθεί κανείς ένα δάσκαλο, αλλά και να πεθάνει µα-
ζί Του, όπως πεθαίνει κανείς µε ένα φίλο ή και για χάρη ενός φίλου, 
αν χρειαστεί. Ας θυµόµαστε λοιπόν το µεγαλείο του, την πιστότητα 
και την ακεραιότητά του. 
(*) Οµιλία που εκφωνήθηκε στις 30 Απριλίου του 1995. 

Κυριακή του Αντίπασχα (του Θωµά) 



 
ΤΤΤΤι συνέβη όµως όταν, µετά την Ανάσταση του Χριστού, οι Α-

πόστολοι είπαν στο Θωµά που ήταν απών από τη συντροφιά τους, ότι 
είχαν δει τον Αναστηµένο Χριστό; Γιατί δε δέχτηκε τη µαρτυρία 
τους; Γιατί την αµφισβήτησε; Γιατί είπε ότι ήθελε χειροπιαστές, α-
πτές αποδείξεις; Επειδή κοιτάζοντάς τους, τους είδε µεν χαρούµενους 
που ο Χριστός δεν ήταν νεκρός, που ο Χριστός ήταν ζωντανός, χα-
ρούµενους που η νίκη είχε κερδηθεί, αλλά δεν είδε καµία διαφορά σ’ 
αυτούς, καµία αλλοίωση… Ήταν οι ίδιοι άνθρωποι, µόνο που ήταν χα-
ρούµενοι και όχι φοβισµένοι. Και ο Θωµάς είπε: «Αν δεν το δω, αν 
δεν πιστοποιήσω την Ανάσταση, δεν µπορώ να σας πιστέψω».  
 ΜΜΜΜα το ίδιο δε θα έλεγε και σε µας καθένας που θα µας συνα-
ντούσε; Πριν από λίγες µέρες διακηρύξαµε την Ανάσταση του Χρι-
στού µε πάθος, µε ειλικρίνεια, µε βεβαιότητα. Πιστεύουµε σ’ Αυτήν 
µε όλο µας το είναι·  όταν όµως συναντούµε τους ανθρώπους στο σπί-
τι µας, στο δρόµο, στη δουλειά, οπουδήποτε, άραγε λένε όταν µας 
βλέπουν: Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι; Τι τους έχει συµβεί; 
 ΟΟΟΟι Απόστολοι είχαν δει τον Αναστηµένο, αλλά η Ανάσταση 
δεν είχε γίνει µέρος της δικής τους εµπειρίας. ∆εν είχαν περάσει από 
το θάνατο στην αιώνια ζωή. Το ίδιο κι εµείς· εκτός από τους αγίους, 
τους οποίους όταν τους βλέπουµε, ξέρουµε ότι το µήνυµά τους είναι 
αληθινό. 
 ΤΤΤΤι υπάρχει στο µήνυµά µας που δεν ακούγεται; Είναι ότι µιλά-
µε, αλλά δεν είµαστε. Θα έπρεπε να είµαστε τόσο διαφορετικοί από 
τους ανθρώπους που δεν έχουν γευθεί την εµπειρία του ζωντανού 
Χριστού, του αναστηµένου, που µοιράστηκε τη ζωή Του µαζί µας, 
που µας έστειλε το Άγιο Πνεύµα! 

ΑΑΑΑς κάνουµε όµως αυτό που χρειάζεται, ώστε η ζωή µας να αλ-
λάξει, ώστε όποιος µας συναντά, να µπορεί να µας βλέπει και να λέει: 
Τέτοιους ανθρώπους δεν έχουµε ξαναδεί. Υπάρχει κάτι σ’ αυτούς 
που δεν το έχουµε δει σε κανέναν. Τι είναι αυτό; Και να µπορούµε να 
απαντήσουµε: Είναι η ζωή του Χριστού που την απολαµβάνουµε ά-
φθονη. Είµαστε µέλη Του. Είναι η ζωή του Πνεύµατος µέσα µας. 
Είµαστε ναός Του!   

      (από το βιβλίο «Στο φως της Κρίσης του Θεού» του π. Anthony Bloom)  
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ΟΟΟΟὔσης ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων, καὶ 

τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ συνηγμένοι     

διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων, ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ 

μέσον, καὶ λέγει αὐτοῖς· Εἰρήνη ὑμῖν. Καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν 

αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τὴν πλευρὰν αὐτοῦ. Ἐχάρησαν οὖν οἱ 

μαθηταὶ ἰδόντες τὸν Κύριον. Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς πάλιν· 

Εἰρήνη ὑμῖν. Καθὼς ἀπέσταλκέ με ὁ Πατήρ, κἀγὼ πέμπω ὑ-    

μᾶς. Καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησε καὶ λέγει αὐτοῖς· Λάβετε 

Πνεῦμα ἅγιον· ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐ-    

τοῖς, ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται. Θωμᾶς δὲ εἷς ἐκ τῶν 

δώδεκα, ὁ λεγόμενος Δίδυμος, οὐκ ἦν μετ᾿ αὐτῶν ὅτε ἦλθεν ὁ 

Ἰησοῦς. Ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταί· Ἑωράκαμεν τὸν 

Κύριον· Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ      

τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τύ-   

πον τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὴν χεῖρά μου εἰς τὴν πλευρὰν αὐ-    

τοῦ, οὐ μὴ πιστεύσω. Καὶ μεθ᾿ ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ 

μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ Θωμᾶς μετ᾿ αὐτῶν. Ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς τῶν 

θυρῶν κεκλεισμένων, καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ εἶπεν· Εἰρήνη   

ὑμῖν. Εἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ· Φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴ-      

δε τὰς χεῖράς μου, καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ βάλε εἰς τὴν 

πλευράν μου, καὶ μὴ γίνου ἄπιστος, ἀλλὰ πιστός. Καὶ ἀπεκρί-    

θη Θωμᾶς καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου. Λέ-      

γει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ὅτι ἑώρακάς με, πεπίστευκας· μακάριοι οἱ    

μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες. Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα σημεῖα 

ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς ἐνώπιον τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ἃ οὐκ ἔστι 

γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ· ταῦτα δὲ γέγραπται ἵνα πι-

στεύσητε ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ Χριστὸς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, καὶ ἵνα 

πιστεύοντες ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. 
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 ΤΤΤΤην ίδια εκείνη µέρα, δηλαδή την πρώτη µέρα µετά το 
Σάββατο, όταν βράδιασε κι ενώ οι µαθητές ήταν συγκεντρωµένοι 
κάπου µε κλειστές τις πόρτες, επειδή φοβούνταν τις ιουδαϊκές αρ-  
χές, ήρθε ο Ιησούς, στάθηκε στη µέση και τους λέει: «Ειρήνη σ’ 
εσάς». Κι όταν το είπε αυτό, τους έδειξε τα χέρια και την πλευρά   
του. Οι µαθητές χάρηκαν που είδαν τον Κύριο. Ο Ιησούς τους εί-             
πε πάλι: «Ειρήνη σ’ εσάς! Όπως ο Πατέρας έστειλε εµένα, έτσι 
στέλνω κι εγώ εσάς». Έπειτα από τα λόγια αυτά, φύσηξε στα πρό-
σωπά τους και τους λέει: «Λάβετε Πνεύµα Άγιο. Σε όποιους συγ-
χωρήσετε τις αµαρτίες, θα τους είναι συγχωρηµένες· σε όποιους       
τις κρατήσετε ασυγχώρητες, θα κρατηθούν έτσι». Ο Θωµάς όµως, 
ένας από τους δώδεκα µαθητές, που λεγόταν ∆ίδυµος, δεν ήταν      
µαζί τους όταν ήρθε ο Ιησούς. Του έλεγαν λοιπόν οι άλλοι µαθη-   
τές: «Είδαµε τον Κύριο µε τα µάτια µας». Αυτός όµως τους είπε: 
«Εγώ αν δεν δω στα χέρια του τα σηµάδια από τα καρφιά, κι αν      
δεν βάλω το δάχτυλό µου στα σηµάδια από τα καρφιά, και δεν     
βάλω το χέρι µου στη λογχισµένη πλευρά του, δεν θα πιστέψω». 
Οχτώ µέρες αργότερα οι µαθητές ήταν πάλι µέσα στο σπίτι, µαζί  
τους κι ο Θωµάς. Έρχεται λοιπόν ο Ιησούς, ενώ οι πόρτες ήταν 
κλειστές, στάθηκε στη µέση και είπε: «Ειρήνη σ’ εσάς». Έπειτα    
λέει στον Θωµά: «Φέρε εσύ το δάχτυλό σου εδώ και δες τα χέρια 
µου, φέρε και το χέρι σου και βάλ’ το στην πλευρά µου. Μην αµ-
φιβάλλεις και πίστεψε». Ο Θωµάς τότε του αποκρίθηκε: «Είσαι ο 
Κύριός µου και ο Θεός µου». Του λέει τότε ο Ιησούς: «Πείστηκες 
επειδή µε είδες µε τα µάτια σου·  µακάριοι εκείνοι που πιστεύουν 
χωρίς να µ’ έχουν δει!» Ο Ιησούς έκανε βέβαια και πολλά άλλα 
θαύµατα µπροστά στους µαθητές του, που δεν είναι γραµµένα σ’ 
αυτό εδώ το βιβλίο. Αυτά όµως γράφτηκαν για να πιστέψετε πως       
ο Ιησούς είναι ο Χριστός ο Υιός του Θεού, και πιστεύοντας να έ-     
χετε δι’ αυτού τη ζωή. (ΕΚΛΟΓΑ∆ΙΟΝ) 
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                ΓΓΓΓια τον ιερό Χρυσόστοµο ως λειτουργό κύρια µαρτυρία αποτε-
λούν τα συγγράµµατά του. Μιλώντας για τη διακονία του ιερέως στο 
άγιο θυσιαστήριο αποκαλύπτει, χωρίς να το θέλει, τα βιώµατά του.  

ΟΟΟΟ πραγµατικός λειτουργός της θ. Λειτουργίας είναι ο Χριστός: 
Εκείνος ο οποίος ιερούργησε την Ευχαριστία «σ’ εκείνο το ∆είπνο 
(το µυστικό), Αυτός τελεί και τώρα τα µυστήρια αυτά. Εµείς οι ιερείς 
έχουµε θέση υπηρετών… Η τράπεζα αυτή (της θ. Λειτουργίας) είναι η 
ίδια µε την τράπεζα εκείνη (του µυστικού δείπνου) και τίποτε λιγότε-
ρο δεν έχει. Γιατί δεν τη δηµιουργεί εκείνη ο Χριστός και αυτήν άν-
θρωπος· αλλά και αυτήν ο Ίδιος» (ΕΠΕ 12, 217). Όπως τονίζει και ο 
ιερός Καβάσιλας, ο Χριστός «οὐχ ἅπαξ ἑαυτὸν προσαγαγὼν καὶ θύ-

σας, ἐπαύσατο τῆς ἱερωσύνης, ἀλλὰ διηνεκῆ ταύτην λειτουργεῖ τὴν 

λειτουργίαν ἡμῖν, καθ᾿ ἣν καὶ παράκλητος ἡμῖν ἐστι πρὸς τὸν Θεὸν 

δι᾿ αἰῶνος» (Μigne, P. G. 150, 428 Β). Στη θ. Λειτουργία λοιπόν στο 
πρόσωπο του λειτουργού βλέπουµε το Χριστό: «Όταν θα δεις τον ιε-
ρέα να σου προσφέρει (το άγιο Σώµα και Αίµα του Κυρίου), µη νοµί-
σεις ότι ο ιερεύς το κάνει, αλλά πίστευε ότι το χέρι που απλώνεται εί-
ναι του Χριστού… Ο ιερεύς δανείζει (στο Χριστό) τη γλώσσα του και 
προσφέρει το χέρι του» (Μigne, P. G.  58, 507 – ΕΠΕ 14, 716).  

ΟΟΟΟ ιερεύς, λέει ο άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, στέκεται µαζί µε 
τους αγγέλους, ιερουργεί µαζί µε το Χριστό. Ο ιερεύς βρίσκεται στη 
γη και κινείται στον ουρανό. Στέκεται ανάµεσα στον άνθρωπο και το 
Θεό: «Μέσος τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς τῶν ἀνθρώπων φύσεως ἕστηκεν ὁ 

ἱερεύς, τὰς ἐκεῖθεν τιμὰς κατάγων πρὸς ἡμᾶς, καὶ τὰς παρ᾿ ἡμῶν ἱ-

κετηρίας ἀνάγων ἐκεῖ» (Μigne, P. G.  56, 131). Η τέλεση της θ. Ευ-
χαριστίας τοποθετεί το λειτουργό στον ουρανό: «ὁ τῆς ἱερωσύνης θρό-

νος ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἵδρυται [=έχει τοποθετηθεί]» γράφει ο θεοφόρος 
Χρυσόστοµος. «Γιατί, όταν βλέπεις τον Κύριο θυσιασµένο και το-
ποθετηµένο (πάνω στην αγία Τράπεζα), και  τον ιερέα να εύχεται σκυµ- 
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µένος επάνω στο θύµα και όλους τους παρευρισκοµένους να κοκκινί-
ζουν από το πολύτιµο εκείνο αίµα, άραγε ακόµα νοµίζεις ότι βρίσκε-
σαι µε ανθρώπους και στέκεσαι στη γη, και δε µεταφέρεσαι στους ου-
ρανούς, και βγάζοντας κάθε σαρκική σκέψη από την ψυχή, δε βλέπεις 
τα ουράνια µε γυµνή την ψυχή και το νου καθαρό;… Όταν ο ιερεύς κα-
λεί το Άγιο Πνεύµα και επιτελεί την τόσο φρικώδη αυτή θυσία και 
συνεχώς αγγίζει το ∆εσπότη όλων, πού να τον κατατάξουµε, πες µου; 
Και πόση καθαρότητα και ευλάβεια πρέπει να απαιτήσουµε από αυ-
τόν;»(Μigne,P.G.). Από το λειτουργό απαιτείται καθαρότητα αγγελική. 
 ΟΟΟΟ άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος µας έδωσε την εικόνα του ου-
ρανοφάντορος Βασιλείου ως λειτουργού, όπως την είδε ο αιρετικός 
βασιλιάς Ουάλης την ηµέρα που επέστρεψε στην ποίµνη του Χριστού: 
«Όταν µπήκε (ο Ουάλης) µέσα στο ναό και είδε τη λαοθάλασσα, και 
όλη την ιεροπρέπεια κοντά στο άγιο Βήµα και εκεί γύρω αγγελική 
µάλλον παρά ανθρώπινη· και είδε εκείνον (το Μ. Βασίλειο) όρθιο 
µπροστά από το λαό, ασάλευτο και στο σώµα και στο βλέµµα και στο 
νου… στηλωµένο, να πει κανείς, στο Θεό και στο Βήµα, και τους 
γύρω του να στέκονται µε φόβο και σεβασµό…, µε τίποτε άλλο δεν 
µπορούσε να συγκρίνει τα όσα έβλεπε» (Βιβλ. Ελλ. Πατέρων 60, 162). 
 ´Ε´Ε´Ε´Ετσι λειτουργούν οι Άγιοι. Έτσι και ο θείος Χρυσόστοµος, 
στηλωµένος στο Θεό και στο άγιο Βήµα, ιερουργούσε «τὸ θαῦμα 

τῶν μυστηρίων». Μπροστά στο άγιο θυσιαστήριο ζούσε το µυστήριο 
της αγάπης του Θεού. ∆εχόταν τη θεία Αγάπη από τον Ουρανό και 
την προσέφερε στα παιδιά του στη γη. Και η ζωή του και ο λόγος του 
και το µαρτύριό του είναι η καλύτερη ερµηνεία της θ. Λειτουργίας. 
Γιατί η θ. Λειτουργία, δηλ. ο Χριστός, ήταν η ζωή του. Και η ζωή 
του ήταν µια διαρκής θ. Λειτουργία και Ευχαριστία του Θεού.  

(από την εισαγωγή του βιβλίου ‘Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – Σχόλια του Ιεροµονάχου Γρηγορίου’, εκδ. Περιοδικό «Σύναξη», Αθήνα 1982) 
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