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Κάθε ημέρα, στο 
διάστημα  

04.00—06.00 μ.μ.,  
Ό πατήρ Αθανάσιος        
και ο πατήρ Έφραίμ 
βρίσκονται στο ναό         

για εξομολόγηση             
και κάθε πνευματική 

ανάγκη. 

6 Όκτωβρίου : Ο Άγιος Θωμάς 

 

Ο Άγιος Θωμάς ο Απόστολος ήταν μεταξύ των δώδεκα μαθητών του Κυρίου και ανήκε σε 

οικογένεια αλιέων. Ο Θωμάς, λοιπόν, μετά την Ανάσταση του Χριστού και την πρώτη 

εμφάνισή Του στους μαθητές, δυσπιστούσε σ' αυτά που του έλεγαν αυτοί. Αλλά ο Κύριος 

επανεμφανίστηκε στους μαθητές μέσα στο υπερώον, όταν μεταξύ τους βρισκόταν και ο 

Θωμάς. Τότε ο Κύριος προέτρεψε το Θωμά να ψηλαφήσει τις πληγές από τα καρφιά που 

Τον σταύρωσαν, και να μη γίνεται άπιστος, αλλά πιστός. Εκθαμβωμένος ο Θωμάς, 

προσκύνησε και ανεβόησε: «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Η δε απάντηση του Κυρίου ήταν 

τέτοια, που θα διδάσκει όλους όσους θέλουν να δυσπιστούν στην αλήθεια του Ευαγγελίου. 

Είπε, λοιπόν, ο Κύριος: «ότι εώρακάς με, πεπίστευκας, μακάριοι οι μη ιδόντες και 

πιστεύσαντες». Δηλαδή, λέει ο Κύριος στο Θωμά, πίστεψες επειδή με είδες. Μακαριότεροι και 

περισσότερο καλότυχοι είναι εκείνοι, που αν και δεν με είδαν, πίστεψαν. 
 

Η παράδοση αναφέρει ότι ο Θωμάς μετά την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος πήγε και 

κήρυξε το Ευαγγέλιο στους Πέρσες, Μήδους και τους Ινδούς. Στην Ινδία, συνελήφθηκε από 

τον Βασιλία Mισδαίο, γιατί κατήχησε και βάπτισε τον γιό του Aζάνη, την γυναίκα του Tερτία 

και της κόρες του Mυγδονία και Nάρκα. Αφού τον φυλάκισε τον παρέδοσε σε πέντε 

στρατιώτες, οι οποίοι αφού τον ανέβασαν σε κάποιο βουνό τον θανάτωσαν δια λογχισμού. 

Έτσι, τον αξίωσε ο Θεός όχι μόνο να κηρύξει το Ευαγγέλιό Του, αλλά και να δώσει τη ζωή 

του γι' Αυτόν. 
 

Ο Άγιος Θωμάς στην Ινδία 

Πληροφορίες για το βίο του Αγίου Θωμά λαμβάνουμε από το αρχαίο χριστιανικό έργο 
Πράξεις Θωμά ένα χριστιανικό έργο, μάλλον του 3

ου
 αι., αποδεκτό από την Εκκλησία. Το 

ελληνικό χειρόγραφο που περιέχει τις πράξεις του Αγίου Θωμά στην Ινδία, σώζεται στην Ιερά 
Μονή της Μεγίστης Λαύρας. 
 

Σύμφωνα με την παράδοση, μετά την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος και την προτροπή 
του Χριστού «πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ 
κτίσει.» (Μαρκ. ιστ΄ 15) ο Απόστολος Θωμάς κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Περσία και τη χώρα 
των Ινδιών. 
 

Μετά από Θεία Παρέμβαση, ο Άγιος Θωμάς ταξίδεψε στην Ινδία, ως δούλος του εμπόρου 
Αμβανή. Ο Αμβανής είχε σταλεί 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. Κατά την διάρκεια του ταξιδιού, ο Άγιος 
Θωμάς ξεκίνησε το ιεραποστολικό του έργο, βαπτίζοντας Χριστιανούς πολλούς 
ειδωλολάτρες. 
 

Ο Άγιος Θωμάς παρουσιάστηκε στον βασιλιά Γουνδιαφόρο και 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 

"Ό,τι αποστρέφεσαι, μήν 

το κάνεις στον άλλο. 

Αποστρέφεσαι το να πει 
κάποιος λόγια εναντίον 

σου;  
Μήν κακολογήσεις κι εσύ 

κάποιον. 

Αποστρέφεσαι το να σε 
εξευτελίσει κάποιος ή να 

σε εξυβρίσει ή να 

αρπάξει κάτι από τα 
υπάρχοντά σου ή ό,τι 

άλλο παρόμοιο μπορεί 
να συμβεί;  

Και εσύ ούτε ένα 

απ΄αυτά μήν κάνεις σε 
άλλον. 

Όποιος μπορεί να 

κρατήσει αυτόν τον 
λόγο, του αρκεί για να 

σωθεί". 

- Άποφθέγματα Αγίων 
Πατέρων  



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, έφτασε στα αυτιά του Γουνδιαφόρου, ο οποίος τον κάλεσε 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 φυλάκισή 
του. Η Θεία Πρόνοια όμως οδήγησε έτσι τα πράγματα ώστε ο βασιλιάς πείστηκε για την αλήθεια των λόγων του Αγίου. 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, η 
Μιγδονία. Αυτή 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. Στην πόλη Μαλιαπούρ στρατιώτες του Μισδίου θανάτωσαν τον Άγιο Θωμά δια 
λογχισμού. Η χρονολογία του θανάτου του υπολογίζεται στα 72 μ.Χ. 
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Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός απεκάλυψε πολλές υπέροχες αλήθειες, άγνωστες μέχρι τότε. Πολλές από αυτές 
αφορούν στην συμπεριφορά μας με τους ανθρώπους, που επικοινωνούμε είτε μέσα στο σπίτι μας είτε έξω στην 
κοινωνία. 

  
Ίσως κανείς δυσκολεύεται να θυμάται όλα όσα πρέπει να τηρεί κατά την συναναστροφή του με τους άλλους 
ανθρώπους. Γι' αυτόν τον λόγο, ο Ιησούς, ως σοφός Διδάσκαλος μας έδωσε σήμερα έναν Κανόνα ζωής, που 
ονομάστηκε, για την μεγάλη αξία που έχει, «Χρυσός Κανόνας». Τι γράφει αυτός ο Κανόνας;» Όπως θέλετε να σας 
συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να τούς συμπεριφέρεσθε κι εσείς» (Λουκ. 6,31). Λόγια απλά, εύκολα, 
κατανοητά, σύντομα, που μπορεί καθένας να τα θυμάται. 
 
Στην Παλαιά Διαθήκη διαβάζουμε: «ό μισείς μηδενί ποιήσεις» (Τωβίτ 4,15). Υπήρξαν αρχαίοι φιλόσοφοι που δίδαξαν 
παρόμοια· «ό συ μισείς εταίρω μη ποιήσεις». Να μη κάνεις στον άλλον ό,τι δεν θέλεις να σου κάνουν εκείνοι. Είναι η 
αρνητική άποψη του θέματος. 
 
Ο Ιησούς προχώρησε σε κάτι ανώτερο και υψηλότερο: αυτό που θέλεις να σου κάνουν κάνε το εσύ στους 
άλλους. Βλέπεις τον άλλον να στερείται ακόμα και το φαγητό του και να πεινούν τα παιδιά του. Εσύ, αν ήσουν στη θέση 
του, δεν θα ήθελες κάποιος να σε βοηθήσει; Έ, λοιπόν, κάνε και συ κάτι να τον βοηθήσεις, να μη πεθάνει από την 
πείνα! Δεν έχεις κι εσύ την δυνατότητα να του δώσεις κάποια τρόφιμα; Κινήσου, δραστηριοποιήσου μεταξύ των 
γνωστών σου, να γίνει μια ομαδική προσπάθεια, ώστε να βρεθεί τρόπος να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. 
 
Αλλά εκείνο που μας συμβαίνει συχνά είναι: αν αυτός που στερείται είναι συγγενής ή φίλος μας, πρόσωπο που 
αγαπάμε, ενδιαφερόμαστε να βοηθήσουμε με κάθε τρόπο. Για άλλους όμως, παραέξω πρόσωπα, αδιαφορούμε, γιατί 
δεν αισθανόμαστε αγάπη γι αυτούς. Τους θεωρούμε ξένους. Αυτό έρχεται να διορθώσει ο Κύριος και μας λέει: «Αν 
αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό; Αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που 
τους αγαπούν» (στίχ. 32). Εκείνο που έχει αξία είναι, «εσείς να αγαπάτε τους εχθρούς σας» (στίχ. 35). Ο Κύριος θέλει 
να αγαπάμε όχι μόνον άσχετους με μας και έξω από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον μας, αλλά ακόμη και 
εχθρούς μας. 
 
Αυτή είναι η βασική διαφορά χριστιανού και μή χριστιανού. Ο μη χριστιανός δεν θα αγαπήσει τον εχθρό του· θα 
εφαρμόσει το «οφθαλμόν αντί οφθαλμού» αν δεν του κάνει και κάτι χειρότερο και το «μισήσεις τον εχθρόν σου» (Ματθ. 
5,38. 43). Ο χριστιανός όμως καλείται να εφαρμόσει τη νέα εντολή της αγάπης, που έδωσε ο Χριστός, και την οποία 
ποτέ κανείς δεν είχε διανοηθεί: Να αγαπάτε όλον τον κόσμο χωρίς διάκριση αν είναι φίλος ή εχθρός· αν σας αγαπά ή 
σας μισεί. Και όχι αισθηματικά και με λόγια να δείχνετε ότι τους αγαπάτε, αλλά και με έργα: «να τους ευεργετείτε», 
ακόμα και τους εχθρούς! 
Βέβαια το να ευεργετούμε ακόμα και αυτούς που μας έχουν στενοχωρήσει δεν είναι καθόλου εύκολο. Γι αυτό ο Ιησούς 
φέρνει ως υπόδειγμα τον Θεό ο Οποίος «είναι ευεργετικός και ωφέλιμος ακόμα και σε ανθρώπους αχάριστους και 
κακούς». Και εφόσον μιμηθούμε στην αγάπη τον Θεό, είπε ο Ιησούς, ο Θεός «θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και 
θα σας κάνει παιδιά Του» (στίχ. 35). 
 
Αν μπορούσαμε, αδελφοί μου, να αντιληφθούμε πόσο ψηλά μας ανεβάζει η έμπρακτη αγάπη προς όλους, ασφαλώς 
θα κάναμε ό,τι περισσότερο μπορούμε για να αξιωθούμε αυτής της ύψιστης τιμής, να γίνουμε παιδιά του Ύψιστου 
Θεού! Υπάρχει μεγαλύτερη τιμή; Αξίζει να καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια. Και η μέθοδος που θα ενεργούμε απλή: Να 
εφαρμόζουμε τον Χρυσό Κανόνα: Προκύπτει κάποιο θέμα με τον άλλον· αν έχουμε απορία πώς να ενεργήσουμε, να 
ρωτήσουμε τη συνείδησή μας: Αν θα ήμουν εγώ στη θέση του, τι θα ήθελα να μου κάνει ο άλλος; Αμέσως θα μας 
έρχεται η απάντηση και να κάνουμε ακριβώς αυτό που μας λέει η συνείδησή μας. Αρκεί, βέβαια, η συνείδησή μας να 
είναι υγιής και αγαθή και να φωτίζεται από το Άγιο Πνεύμα. 
 
Είθε, λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, εφαρμόζοντας καθημερινά στις συναναστροφές μας τον Χρυσόν Κανόνα του 
Κυρίου μας, να αξιωθούμε να αναγνωριστούμε από τον Θεό Πατέρα ως παιδιά Του. 
- Μητροπολίτης Πισιδίας Σωτήριος Τράμπας 


