
"Put your finger here, and see my hands; and put out your hand, and 

place it in my side; do not be faithless, but believing." Thomas an-

swered him, "My Lord and my God!" Jesus said to him, "Have you 

believed because you have seen me? Blessed are those who have not 

seen and yet believe." 

 Now Jesus did many other signs in the presence of the disci-

ples, which are not written in this book; but these are written that 

you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that 

believing you may have life in his name.  
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 Ὁ πανηγυρισμός τοῦ 

Πάσχα συνεχίζεται καθ᾽ ὅλην τήν 

ἑβδομάδα πού τό ἀκολουθεῖ, τήν 

Διακαινήσιμο, τήν νέα ἑβδομάδα. 

Ὅλη αὐτή λογίζεται ὡς μία 

πασχάλιος ἡμέρα, κατά τήν ὁποία 

«αὐτήν τήν ζωηφόρον ἀνάστασιν 

ἑορτάζομεν τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί 

ωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Φριστοῦ», 

κατά τό συναξάριο. Καί ἡ ἑβδομάς 

κατακλείεται μέ τήν ὀγδόη ἡμέρα, 

τήν Νέα Κυριακή, τήν ἄλλως 

λεγομένη Κυριακή τοῦ Θωμᾶ ἤ τοῦ 

Ἀντίπασχα. 

 Αὐτή εἶναι ὁ τύπος τῆς ὀγδόης ἡμέρας τοῦ μέλλοντος 

αἰῶνος, «ὅτι εἰς εἰκόνα τάττεται τῆς ἀπεράντου ἐκείνης ἡμέρας, 

τῆς ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι, ἥτις καί πρώτη καί μία ἔσται πάντως, 

μή νυκτί διακοπτομένη», κατά τό συναξάριο. 

 Δέν εἶναι ὅμως ἡ Κυριακή τοῦ Θωμᾶ ἐξεικόνισμα τοῦ 

μέλλοντος αἰῶνος ἁπλῶς καί μόνο γιατί εἶναι ἡ ὀγδόη ἡμέρα 

ἀπό τοῦ Πάσχα. Ἀλλά καί γιατί εἶναι ἡ ἡμέρα τῆς παρουσίας 

τοῦ Φριστοῦ στό μέσον τοῦ κύκλου τῶν ἕνδεκα μαθητῶν, τῆς 

διαπιστώσεως τοῦ γεγονότος τῆς ἀναστάσεως, τῆς ἄρσεως 
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κάθε ἀμφιβολίας, τῆς προσωπικῆς κοινωνίας καί τῆς 

ψηλαφήσεως τοῦ ἀναστάντος. Ἀκριβῶς δέ ἡ παρουσία αὐτή 

καί ἡ ψηλάφησις εἶναι τύπος τῆς αἰωνίου παρουσίας τοῦ 

Φριστοῦ κατά τόν μέλλοντα αἰῶνα ἐν τῷ μέσῳ τῆς Ἐκκλησίας 

Σου. Σότε τίποτε δέν θά ἐμποδίσῃ τήν ποθητή θέα τοῦ Θεοῦ, 

τοῦ Φριστοῦ, καί τήν προσωπική κοινωνία μέ Αὐτόν. Σότε τά 

φράγματα τῆς δυσπιστίας θά πέσουν καί μαζί μέ τόν Θωμᾶ ὁ 

λαός τοῦ Θεοῦ θά ὁμολογῇ τήν σωτήριο ὁμολογία: «Ὁ Κύριός 

μου καί ὁ Θεός μου» (Ἰω. 20, 28). 

 Ἀπό τήν ὑμνογραφία τῆς ἑορτῆς σταχυολογοῦμε τό 

δοξαστικό τοῦ ἑσπερινοῦ τοῦ πλ. β’ ἤχου. Ἀναφέρεται στήν 

εἴσοδο τοῦ Φριστοῦ κεκλεισμένων τῶν θυρῶν κατά τήν 

Κυριακή τοῦ Πάσχα στό ὑπερῷο τῆς ιών. Ὁ Θωμᾶς 

ἀπουσίαζε καί μέ δυσπιστία ἐκφράζεται γιά τό γεγονός τῆς 

ἀναστάσεως. Θέλει γιά νά βεβαιωθῇ νά ἴδῃ μέ τά ἴδια του τά 

μάτια τόν Κύριο. Νά ἴδῃ τήν πλευρά, ἀπό τήν ὁποία ἔρρευσε τό 

αἷμα καί τό ὕδωρ, ὁ τύπος τοῦ βαπτίσματος. Νά ἴδῃ τήν πληγή, 

ἀπό τήν ὁποία ἰάθη ἡ μεγάλη πληγή, ὁ ἄνθρωπος. Νά ἴδῃ ὅτι ὁ 

ἀναστάς δέν εἶναι πνεῦμα, φάντασμα, ἀλλά ἄνθρωπος μέ 

σάρκα καί ὀστᾶ. Καί αὐτόν τόν ἀναστάντα Κύριο, πού πάτησε 

τόν θάνατο καί πληροφόρησε τήν ἀλήθεια τῆς ἀναστάσεώς 

Σου στόν δύσπιστο Θωμᾶ δοξολογεῖ ὁ ποιητής τοῦ ὕμνου. 

 «Σῶν θυρῶν κεκλεισμένων ἐπέστης, Φριστέ, πρός τούς 

μαθητάς. Σότε ὁ Θωμᾶς οἰκονομικῶς οὐχ εὑρέθη μετ᾽ αὐτῶν. 

Ἔλεγε γάρ· Οὐ μή πιστεύσω, ἐάν μή ἴδω κἀγώ τόν δεσπότην· 

ἴδω τήν πλευράν, ὅθεν ἐξῆλθε τό αἷμα, τό ὕδωρ, τό βάπτισμα· 

ἴδω τήν πληγήν, ἐξ ἧς ἰάθη τό μέγα τραῦμα, ὁ ἄνθρωπος· ἴδω 

πῶς οὐκ ἦν ὡς πνεῦμα, ἀλλά σάρξ καί ὀστέα. Ὁ τόν θάνατον 

πατήσας καί Θωμᾶν πληροφορήσας, Κύριε, δόξα σοι». 

 τό τέλος παρουσιάζουμε τήν ἐνάτη ᾠδή τοῦ κανόνος 

τῆς ἡμέρας, ποίημα τοῦ Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ. Ὁ εἰρμός 

δοξολογεῖ τήν Θεοτόκο, τήν μητέρα τοῦ ἀναστάντος. Σά τρία 

τροπάρια ἀναφέρονται στήν ἐμφάνισι τοῦ Φριστοῦ στούς 

μαθητάς, στήν ψηλάφησι τοῦ Θωμᾶ καί στήν βεβαίωσι τῆς 

θείας ἀναστάσεως. Εἶναι ἀπό τά ὡραιότερα τροπάρια τῆς Νέας 

Κυριακῆς: 

 «έ τήν φαεινήν λαμπάδα καί μητέρα τοῦ Θεοῦ, 

τήν ἀρίζηλον δόξαν καί ἀνωτέραν πάντων τῶν ποιημάτων, 

ἐν ὕμνοις μεγαλύνομεν». 

 «οῦ τήν φαεινήν ἡμέραν καί ὑπέρλαμπρον, Φριστέ, 

τήν ὁλόφωτον χάριν, ἐν ᾗ ὡραῖος κάλλει τοῖς μαθηταῖς σου 

ἐπέστης, μεγαλύνομεν». 

 «έ τόν χοϊκή παλάμῃ ψηλαφώμενον πλευράν 

καί μή φλέξαντα ταύτην πυρί τῷ τῆς ἀΰλου θείας οὐσίας, 

ἐν ὕμνοις μεγαλύνομεν». 

 «έ τόν ὡς Θεόν ἐκ τάφου ἀναστάντα Φριστόν, 

οὐ βλεφάροις ἰδόντες, ἀλλά καρδίας πόθῳ πεπιστευκότες, 

ἐν ὕμνοις μεγαλύνομεν». 
 

SUNDAY GOSPEL 
Thomas Sunday 

The Reading is from John 20:19-31 
  

 On the evening of that day, the first day of 

the week, the doors being shut where the disciples 

were, for fear of the Jews, Jesus came and stood 

among them and said to them, "Peace be with you." 

When he had said this, he showed them his hands and 

his side. Then the disciples were glad when they saw 

the Lord. Jesus said to them again, "Peace be with you. As the Father 

has sent me, even so I send you." And when he had said this, he 

breathed on them, and said to them, "Receive the Holy Spirit. If you 

forgive the sins of any, they are forgiven; if you retain the sins of any, 

they are retained." Now Thomas, one of the twelve, called the Twin, 

was not with them when Jesus came. So the other disciples told him, 

"We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see in his 

hands the print of the nails, and place my finger in the mark of the 

nails, and place my hand in his side, I will not believe." 

 Eight days later, his disciples were again in the house, and 

Thomas was with them. The doors were shut, but Jesus came and stood 

among them, and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, 

 
 
 
 

 
 

ΣΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΤΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΪΟΤ 
 

ΥΟΛΙΚΗ ΓΙΟΡΣΗ  
 

Ἀμέσως μετά τήν Θεία Λειτουργία. 

Εἶσθε ὅλοι προσκεκλημένοι. 


