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Ἕλα θάζε κήλα. 

 

Ἀγαπεηνί κνπ ἐλνξίηεο, 

Βξηζθόκαζηε ἀθόκε ζηήλ ἀλαζηάζηκε θαί ραξκόζπλε πεξίνδν 

ηνῦ Πεληεθνζηαξίνπ. Ὁ Κύξηνο Ἰεζνῦο Χξηζηόο εἶλαη δσληαλόο, 

εἶλαη ἀλαζηεκέλνο, κεηά ηήλ ζηαύξσζε θαί ηήλ ηαθή ηνπ, θαί 

ἐκθαλίδεηαη πνιιέο θνξέο ζηνύο καζεηέο ηνπ θαί ζέ ἄιινπο 

ἀλζξώπνπο, ὅηαλ αὐηόο ηό θξίλεη. Τειεπηαία θνξά ἐκθαλίδεηαη 

θαηά ηήλ ηεζζαξαθνζηή ἡκέξα κεηά ηήλ Ἀλάζηαζή ηνπ, κπξνζηά 

ζέ πεξηζζόηεξνπο ἀπό (500) πεληαθόζηνπο ἀλζξώπνπο. Ἐλῶ 

ζπδεηνῦζαλ θη ἐλῶ ηόλ ἔβιεπαλ κπξνζηά ηνπο, ἄξρηζε λά 

ἀλέξρεηαη ζηγά - ζηγά πξόο ηόλ νὐξαλό, ὥζπνπ ηόλ ἔραζαλ ἀπό ηά 

κάηηα ηνπο. Δύν ἄγγεινη πνύ ἐκθαλίζζεθαλ ἐθεῖ, ηνύο βεβαίσζαλ 

ὅηη, «αὐηόο ὁ ἴδηνο ὁ Ἰεζνῦο, ὁ ἀλαιεθζείο εἰο ηόλ νὐξαλόλ, κέ 

ηόλ ἴδην ηξόπν ζά μαλαέιζεη ἀπό ηόλ νὐξαλό».    

 Τό γεγνλόο αὐηό, ηῆο Ἀλαιήςεσο ηνῦ Ἰεζνῦ Χξηζηνῦ, καδί κέ 

ὅια ηά ὑπόινηπα κεγάια γεγνλόηα ηῆο δσῆο ηνπ, ὀλνκάδνληαη θαί 

εἶλαη γεγνλόηα πνηεηηθά ηῆο ζσηεξίαο ηῶλ ἀλζξώπσλ. 

Γεγνλόηα πνύ ἔθεξαλ ηήλ ζσηεξία ζηό ἀλζξώπηλν γέλνο. Καί αὐηά 

εἶλαη ἡ ζύιιεςή Σνπ ἐθ Πλεύκαηνο Ἁγίνπ θαί ηῆο Παξζέλνπ 

Μαξίαο, ἡ γέλλεζή Σνπ, ἡ πεξηηνκή, ἡ βάπηηζε, ἡ 

κεηακόξθσζή Σνπ, ηά πάζε, ἡ ζηαύξσζε, ἡ ηαθή, ἡ ἀλάζηαζε, 

ἡ ἀλάιεςε, ὁ ἐξρνκόο ηνῦ Ἁγίνπ Πλεύκαηνο ηήλ πεληεθνζηή 

ἡκέξα ἀπό ηήλ ἀλάζηαζή Σνπ θαί ἡ δεύηεξε παξνπζία Σνπ ζηό 

ηέινο ηῆο ἱζηνξίαο. Ὅια αὐηά εἶλαη ηά αἴηηα ηῆο ζσηεξίαο καο.  

 Ἐπεηδή εἶλαη γεγνλόηα ζεαλζξώπηλα, κεγάιεο θαί 

ἀλππνιόγηζηεο ἀμίαο, ἔπξεπε λά ηεθκεξησζνῦλ, λά θαηνρπξσζνῦλ 

κέ πνιιέο ἀπνδείμεηο. Ὁ εὐαγγειηζηήο Λνπθᾶο ἀλαθέξεη ζρεηηθά γηά 

ηόλ ἀλαζηεκέλν Ἰεζνῦ ζηό βηβιίν ηῶλ Πξάμεσλ ηῶλ ἀπνζηόισλ 



ηά ἑμῆο: «Οἷο θαί παξέζηεζελ ἑαπηόλ δῶληα κεηά ηό παζεῖλ 

αὐηόλ ἐλ πνιινῖο ηεθκεξίνηο». (Πξάμ. Α΄ 3) 

 Ἄλ θαί ὁ ρξηζηηαληζκόο εἶλαη πίζηε ζηήλ ἀπνθάιπςε ηνῦ Θενῦ, 

νἱ ἀπνδείμεηο ἔρνπλ ζρέζε πέξα γηά πέξα κέ ηήλ ὕιε θαί ηόλ ρξόλν. 

Ὁ Ἰεζνῦο γηά λά πηζηνπνηήζεη ηήλ ἀιήζεηα ηῶλ γεγνλόησλ 

ρξεζηκνπνηεῖ ηξεῖο βαζηθέο ἀλζξώπηλεο αἰζζήζεηο ζηνύο καζεηέο 

ηνπ. Τήλ ὅξαζε, ηήλ ἀθνή θαί ηήλ ἁθή. Σεκεηώλεη ραξαθηεξηζηηθά ὁ 

εὐαγγειηζηήο Ἰσάλλεο: «Ὅ ἦλ ἀπ’ ἀξρῆο, ὅ ἀθεθόακελ, ὅ 

ἑσξάθακελ ηνῖο ὀθζαικνῖο ἡκῶλ, ὀ ἐζεαζάκεζα θαί αἱ ρεῖξεο 

ἡκῶλ ἐςειάθεζαλ, πεξί ηνῦ Λόγνπ ηῆο δσῆο». (Α΄ Ἰσάλ. Α΄ 1)  

Ἐπί 40 ἡκέξεο ὁ Ἰεζνῦο ἦηαλ «Ὀπηόκελνο αὐηνῖο θαί ιέγσλ 

ηά πεξί 

ηῆο Βαζηιείαο ηνῦ Θενῦ.» Καί ηόλ εἶδαλ θαί ηόλ ἄθνπζαλ θαί ηόλ 

ἔπηαζαλ, ἐθηόο ἀπό ηνύο καζεηέο ηνπ, θαί πνιινί ἄιινη, κεηά ηήλ 

Ἀλάζηαζε.  

Τήλ ηειεπηαία θνξά ἦηαλ ζπγθεληξσκέλνη πεξηζζόηεξνη ἀπό 

πεληαθόζηνπο (500) ἄλζξσπνη. (Α΄ Κνξ. ΙΓ΄ 5) Ἕλαο ἐμ αὐηῶλ ἦηαλ 

θαί ὁ Ἅγηνο Ἰγλάηηνο ὁ Θενθόξνο, ὁ ὁπνῖνο γξάθεη ζέ κία 

ἐπηζηνιή ηνπ πξόο ηνύο πηζηνύο ηῆο Σκύξλεο: «Καί ἐγώ κεηά ηήλ 

Ἀλάζηαζε ηόλ εἶδα ζσκαηηθά!… Καί ὅηαλ ἦξζε ζηή ζπληξνθηά 

ηνῦ Πέηξνπ, ηνύο εἶπε: Λάβεηε, ςειαθήζαηέ κε θαί ἴδεηε, ὅηη 

νὐθ εἰκί δαηκόληνλ (πλεῦκα) ἀζώκαηνλ. Καί ἀκέζσο ηόλ 

ἄγγημαλ θαί πίζηεςαλ… Γη’ αὐηό πεξηθξόλεζαλ θαί ηόλ 

ζάλαην, θαί ηόλ πάηεζαλ». 

 Ἀιιά θαί ιίγν πξό ηῆο Ἀλαιήςεσο, ζπδεηνῦλ νἱ καζεηέο κέ ηόλ 

Ἰεζνῦ Χξηζηό, ηνύο δίλεη ἐληνιέο θαί ηνύο ιέγεη, «ἔζεζζέ κνη 

κάξηπξεο ἔλ ηε Ἱεξνπζαιήκ, θαί ἐλ πάζε ηῆ Ἰνπδαία θαί 

Σακαξεία θαί ἕσο ἐζράηνπ ηῆο γῆο». (Πξάμ. Α΄ 8) 

Ὁ Γὐαγγειηζηήο Λνπθᾶο, ἐπίζεο, πεξηγξάθεη κία ἀπό ηίο 

ἐκθαλίζεηο ηνῦ Κπξίνπ, πνιύ παξαζηαηηθά.  

 «Σαῦηα δέ αὐηῶλ ιαινύλησλ, αὐηόο ὁ Ἰεζνῦο ἔζηε ἐλ 

κέζσ αὐηῶλ θαί ιέγεη αὐηνῖο, εἰξήλε ὑκῖλ. Πηνεζέληεο δέ θαί 

ἔκθνβνη γελόκελνη ἐδόθνπλ πλεῦκα ζεσξεῖλ, θαί εἶπελ αὐηνῖο, 



ηί ηεηαξαγκέλνη ἐζηέ θαί δηαηί δηαινγηζκνί ἀλαβαίλνπζηλ ἐλ 

ηαῖο θαξδίαηο ὑκῶλ; Ἴδεηε ηάο ρείξαο κνπ θαί ηνύο πόδαο κνπ, 

ὅηη αὐηόο ἐγώ εἰκί, ςειαθήζεηέ κε θαί ἴδεηε, ὅηη πλεῦκα, 

ζάξθα θαί ὀζηέα νὐθ ἔρεη, θαζώο ἐκέ ζεσξεῖηε ἔρνληα. Ἔηη δέ 

ἀπηζηνύλησλ ἀπό ηῆο ραξᾶο θαί ζαπκαδόλησλ, εἶπελ αὐηνῖο, 

ἔρεηέ ηη βξώζηκνλ ἐλζάδε; Οἱ δέ ἐπέδσθαλ αὐηῶ ἰρζύνο ὀπηνῦ 

κέξνο θαί ἀπό κειηζζίνπ θεξίνπ, θαί ιαβώλ ἐλώπηνλ αὐηῶλ 

ἔθαγελ», (Λνπθ. ΚΔ΄ 36-43). Τόλ ἔβιεπαλ, ηνύο ὁκηινῦζε θαί ηόλ 

ἄθνπγαλ, ηόλ ςειάθεζαλ, ηνύο δήηεζε θάηη θαγώζηκν θαί ἔθαγε 

κπξνζηά ηνπο ςάξη ςεκέλν θαί θεξήζξα κέ κέιη. Ὅια αὐηά 

κπξνζηά ζέ ὅινπο! 

 Ἐπίζεο, ὁ ἴδηνο Γὐαγγειηζηήο Λνπθᾶο, ζηό βηβιίν ηῶλ Πξάμεσλ 

ηῶλ ἀπνζηόισλ πεξηγξάθεη ηήλ Ἀλάιεςε ηνῦ Ἰεζνῦ Χξηζηνῦ ζηό 

ὅξνο ηῶλ ἐιαηῶλ ιεπηνκεξέζηαηα θαί ιέγεη: «Καί ηαῦηα εἰπώλ, 

βιεπόλησλ αὐηῶλ ἐπήξζε, θαί λεθέιε ὑπέιαβελ αὐηόλ ἀπό 

ηῶλ ὀθζαικῶλ αὐηῶλ. Καί ὡο ἀηελίδνληεο ἦζαλ εἰο ηόλ 

νὐξαλόλ, πνξεπνκέλνπ αὐηνῦ, θαί ἰδνύ ἄλδξεο δύν 

παξεηζηήθεηζαλ αὐηνῖο ἐλ ἐζζῆηη ιεπθῆ, νἵ θαί εἶπνλ· Ἄλδξεο 

Γαιηιαῖνη, ηί ἐζηήθαηε ἐκβιέπνληεο εἰο ηόλ νὐξαλόλ; Οὗηνο ὁ 

Ἰεζνῦο ὁ ἀλαιεθζείο ἀθ’ ὑκῶλ εἰο ηόλ νὐξαλόλ, νὕησο 

ἐιεύζεηαη, ὅλ ηξόπνλ ἐζεάζαζζε αὐηόλ πνξεπόκελνλ εἰο ηόλ 

νὐξαλόλ.» (Πξάμ. Α΄ 9-11) 

Τόλ ἔβιεπαλ ζπλερῶο, λά ἀλεβαίλεη ζηγά – ζηγά πξόο ηόλ 

νὐξαλό. Καί 

αὐηή ἡ εἰθόλα ηνύο ἔκεηλε γηά ὅιε ηνπο ηή δσή. Σεκάδεςε δσεξά ηή 

δσή ηνπο. 

 Ὑπάξρνπλ θαί ἄιιεο πνιιέο ἀπνδείμεηο, πνιιά ηεθκήξηα, 

θαηαγεγξακκέλα ζηήλ Καηλή Δηαζήθε, ὅκσο ὁ θόζκνο δέλ πηζηεύεη. 

Δέλ ζέιεη λά πηζηέςεη. Δέλ κπνξεῖ λά πηζηέςεη. Γηαηί ἄξαγε; Γἶλαη 

ἐπεηδή ηνύο ιείπεη θάηη.   

Σηό γεγνλόο ηῆο ηειεπηαίαο ἐκθαλίζεσο, πνύ πεξηγξάθεη ὁ 

Λνπθᾶο, ζεκεηώλεη θάηη πνιύ ζεκαληηθό, ηό ὁπνῖν πηζαλῶο δέλ ηό 

δίλνπκε θαί ηόζε ζεκαζία. Γξάθεη ὁ Λνπθᾶο: «ηόηε δηήλνημελ (ὁ 



Ἰεζνῦο) αὐηῶλ ηόλ λνῦλ, ηνῦ ζπληέλαη ηάο γξαθάο». (Λνπθ. ΚΔ΄ 

45) Τνύο ἄλνημε ηό λνῦ ηνπο, (ζάλ λά ἦηαλ θάπνπ θιεηζκέλνο θαί 

ζθνηεηλόο) γηά λά θαηαιάβνπλ ηίο Ἅγηεο Γξαθέο, ηί ἔγξαθαλ νἱ 

πξνθῆηεο ζηήλ Παιαηά Δηαζήθε, γηά ηόλ ἐξρόκελν Μεζζία.   

Καί ηό ἔθαλε αὐηό ὁ Ἰεζνῦο, ἐπεηδή ἔβιεπε ηήλ ἀδνιόηεηα ηῆο 

θαξδηᾶο ηνπο, ηήλ θαζαξόηεηα ηῆο ςπρῆο ηνπο, ηήλ ἀγαζή 

πξναίξεζή ηνπο. Θά ξσηνῦζε θάπνηνο, γηαηί δέλ ηό ἔθαλε θαί ζηνύο 

Φαξηζαίνπο θαί ηνύο ἄιινπο ἄπηζηνπο ηῆο ἐπνρῆο ἐθείλεο; Δέλ ηό 

ἔθαλε, ἐπεηδή εἶραλ πνιιή θαθία θαί κῖζνο θαί θζόλν. Ἐπεηδή 

γλώξηδε ὅηη δέλ ζά πίζηεπαλ, θαί κέ ηήλ ζπλερηδόκελε ἀπηζηία ηνπο 

ζά ἐπηβάξπλαλ πεξηζζόηεξν ηόλ ἑαπηό ηνπο θαί ἡ θόιαζε ζά ἦηαλ 

ὀδπλεξόηεξε. Μέ ηήλ ζηάζε ηνπο αὐηή δέλ ἦηαλ δεθηηθνί ηνῦ ζείνπ 

θσηηζκνῦ θαί ηνῦ ἐξρνκνῦ ηνῦ Ἁγίνπ Πλεύκαηνο.  

Ὁ ἄλζξσπνο κέ ηίο δηθέο ηνπ δπλάκεηο εἶλαη ἀλίθαλνο λά 

θαηαλνήζεη ἐθεῖλα πνύ ηνῦ ἀπνθαιύπηεη ὁ Θεόο. Ἄλ, ἀγαπεηνί κνπ, 

δέλ ἀλνίμεη ὁ Θεόο ηό λνῦ καο, θαί ἄλ δέλ ἔιζεη ὁ θσηηζκόο ηνῦ 

Ἁγίνπ Πλεύκαηνο, δέλ κπνξνῦκε λά θαηαλνήζνπκε ηίπνηα ἀπό ηά 

ζεῖα πξάγκαηα, ὅζεο ἀπνδείμεηο θη ἄλ ἔρνπκε. 

Σά πνηεηηθά ηῆο ζσηεξίαο καο, ηά γεγνλόηα ηῆο 

ἐλαλζξσπήζεσο ηνῦ Θενῦ Λόγνπ, ηά γεγνλόηα ηῆο δσῆο ηνῦ 

Υξηζηνῦ, ἀπό Γέλλεζή ηνπ ὡο ηήλ Ἀλάιεςή ηνπ ζηόλ νὐξαλό 

θαί ηόλ ἐξρνκό ηνῦ Ἁγίνπ Πλεύκαηνο ζηόλ θόζκν εἶλαη 

θαηαηεζεκέλα ζηήλ Ἁγία Γξαθή, εἶλαη ηεθκεξησκέλα κέ πνιιέο 

ἀπνδείμεηο. Καί κέζα ζηνύο αἰῶλεο, δύν ρηιηάδεο ρξόληα, κέζα 

ζηόλ ἅγην ρῶξν ηῆο Ἐθθιεζίαο, δηά ηῶλ ἁγίσλ κπζηεξίσλ θαί 

δηά ηῆο πίζηεσο ζ’ αὐηά,  ἔρνπλ ζσζεῖ ἑθαηνκκύξηα 

ἀλζξώπσλ. 

Αὐηό πνύ κέλεη, γηά λά ζσζνῦκε θη ἐκεῖο, εἶλαη λά εἴκαζηε 

ἄλζξσπνη πηζηνί κέζα ζηόλ ρῶξν ηῆο Ἐθθιεζίαο, ἔρνληαο ἀγαζή 

πξναίξεζε, θαί θαζαξή θαί ἄδνιε θαξδηά. 

    

Τό εὔρνκαη γηά ὅινπο κέ πνιιή ἐλ Χξηζηῶ ἐπηζπκία 

ὁ Πξσηνπξεζβύηεξνο Βαζίιεηνο Λ. Βαζηιείνπ 
 


