
Πρίν ξεκινήσουμε τό μάθημα, θά μπορούσαμε νά μάθουμε στά
παιδιά ἕνα ἀπό τ’ ἀναστάσιμα τραγούδια (βλ. «Πνευματικές Ὠδές

Α´», ἔκδ. θ´, σ. 208-214), γιά νά δημιουργηθεῖ ἕνα εὐφρόσυνο κλί -
μα γιά τή χαρά τῆς ἀνάστασης τοῦ Κυρίου μας.

Εἶναι ἡ τρίτη μέρα ἀπό τήν Παρασκευή ἐκείνη πού οἱ Ἰουδαῖοι
σταύρωσαν τόν Χριστό πάνω στόν Γολγοθᾶ. Μόλις προχθές, νωρίς
τό ἀπόγευμα, οἱ δύο εὐλαβεῖς μαθητές, ὁ Ἰωσήφ καί ὁ Νικόδημος,
Τόν ἔβαλαν στό μνῆμα. Μέ μιά μεγάλη πέτρα σφράγισαν τόν τάφο
Του.

Οἱ ἄλλοι μαθητές τοῦ Χριστοῦ, ποῦ νά βρίσκονται ἄραγε; Εἶναι
ὅλοι μαζί σ᾿ ἕνα σπίτι μέ βαρειά καρδιά ἀπό τή θλίψη, ἀλλά καί μέ
κλειστές τίς πόρτες, καλά ἀσφαλισμένες, γιατί φοβοῦνται. Ἄν
ἔρθουν νά τούς συλλάβουν κι αὐτούς οἱ ἐχθροί τοῦ Χριστοῦ; Μέσα
σ’ ἕνα βράδυ συνέλαβαν τόν ἀγαπημένο τους Διδάσκαλο καί τόσο
ἄδικα τόν ἔσυραν στά δικαστήρια, τόν συκοφάντησαν, τόν καταδί-
κασαν σάν κακοῦργο σέ σταυρικό θάνατο... Πῶς, λοιπόν, νά μή
φοβοῦνται τώρα κι αὐτοί; Κινδυνεύει ἴσως καί ἡ δική τους ἡ ζωή.
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Ἡ ἐμφάνιση τοῦ ἀναστημένου Χριστοῦ
στούς Ἀποστόλους

Λκ 24,36-49
Ἰω 20,19-29
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Ἀπό ὥρα σέ ὥρα οἱ γραμματεῖς καί οἱ φαρισαῖοι ἴσως τούς ἀναζη-
τήσουν, ἴσως τούς ὁδηγήσουν κι αὐτούς στόν θάνατο.

Οἱ μαθήτριες τοῦ Χριστοῦ, βέβαια, λίγο πρίν ἦρθαν καί τούς
ξάφνιασαν. Πῆγαν πρωί πρωί νά προσφέρουν μ’ ὅλη τους τήν ἀγά -
πη τά πιό ἐκλεκτά μύρα στόν νεκρό τους Διδάσκαλο, ἀλλά βρῆκαν
ἄδειο τόν τάφο! Κι ὄχι μόνο αὐτό, ἀλλά ἕνας ἄγγελος εἶπε σ᾽ αὐτές
ὅτι ὁ Χριστός ἀναστήθηκε! Καί τό συγκλονιστικότερο, κα θώς ἐπέ -
στρε φαν τίς συνάντησε ὁ ἴδιος Χριστός ἀναστημένος! «Τόν εἴδαμε
μέ τά μάτια μας, μᾶς χαιρέτησε, μᾶς μίλησε», ἔλεγαν χαρούμενες
οἱ Μυροφόρες.

Οἱ μαθητές ὅμως δέν μποροῦσαν νά τίς πιστέψουν. Μά εἶναι δυ-
νατόν; Αὐτοί ἦταν βέβαιοι ὅτι ὁ Χριστός πέθανε πάνω στόν σταυρό.
Ἤξεραν ὅτι τόν ἔβαλαν στόν τάφο κι ὁ τάφος ἔκλεισε μέ μιά μεγάλη
πέτρα. Τί εἶναι αὐτά τώρα πού λένε οἱ μαθήτριες; Μᾶλλον ἀπό τόν
πόνο τους καί ἀπό τή μεγάλη τους ἀγάπη πρός τόν Διδάσκαλο τά
φαντάστηκαν ὅλα ὅσα διηγοῦνται. Ἔτσι νόμισαν οἱ μαθητές.

Ἀλλά ἐνῶ ἦταν ὅλοι τους συγκεντρωμένοι, καί παρόλο πού οἱ
πόρτες ἦταν κλειστές, ξαφνικά ἐμφανίζεται ἀνάμεσά τους ὁ Χριστός!
«Εἰρήνη σέ σᾶς», τούς χαιρετᾶ μέ τόν γνωστό χαιρετισμό πού ἀντάλ-
λασσαν τότε οἱ Ἰουδαῖοι. Τρόμαξαν μόλις Τόν εἶδαν. Φοβήθηκαν.
Μήπως βλέπουν φάντασμα; Μήπως εἶναι ὄνειρο; Ἀλλά ὄχι! Εἶναι
ἀλήθεια! Ἀκοῦν τή γλυκιά θεϊκή Του φωνή: «Γιατί ταραχτήκατε; Γιατί
ἔχετε μέσα σας σκέψεις ἀμφιβολίας; Δεῖτε τά χέρια καί τά πόδια
μου γιά νά βεβαιωθεῖτε ὅτι στ’ ἀλήθεια ἐγώ εἶμαι. Ἐλᾶτε νά μέ ψη-
λαφίσετε. Τό φάντασμα δέν ἔχει σάρκα καί ὀστᾶ, ὅπως βλέπετε ἐγώ
νά ἔχω». Καί λέγοντας αὐτά, τούς ἔδειξε τά σημάδια ἀπό τά καρφιά
πού εἶχε στά χέρια καί στά πόδια Του. Τούς ἔδειξε καί τήν πλευρά
Του, πού τήν εἶχε τρυπήσει ἡ λόγχη τοῦ στρατιώτη πάνω στόν
σταυρό.

Οἱ μαθητές κοιτοῦν καί ἀποροῦν. Πῶς νά πιστέψουν σ’ αὐτή τήν
ἀνέλπιστη χαρά, ὅτι ὁ Χριστός ἀναστήθηκε; Ἀλλά καί πῶς πλέον ν’
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ἀμφιβάλλουν; Τόν βλέπουν μέ τά ἴδια τους τά μάτια, Τόν ἀκοῦν,
Τόν ψηλαφοῦν!

«Ἔχετε ἐδῶ κάτι νά φάω;», τούς ρωτᾶ ὁ Χριστός, θέλοντας νά
τούς δώσει κι ἄλλες ἀποδείξεις τῆς ἀνάστασής Του. Τοῦ φέρνουν
ἀμέσως ψημένο ψάρι καί κηρήθρα μέ μέλι. Τά πῆρε ὁ Χριστός κι
ἔφαγε μπροστά τους. Κι ἐκεῖνοι σιγά σιγά συνειδητοποιοῦσαν τή
μεγάλη ἀλήθεια, ὅτι εἶναι ζωντανός! Ὅταν σέ λίγο χάθηκε ἀπό ἀνά-
μεσά τους, εἶχαν μείνει ἐκεῖ τά κόκαλα ἀπό τό ψάρι καί τό κερί τῆς
κηρήθρας. Ἔτσι κανείς δέν θά μποροῦσε νά πεῖ: «Μήπως ἦταν
ὄνειρο; Μήπως τό φανταστήκαμε;».

Ἀπό τή συντροφιά τῶν μαθητῶν, ὡστόσο, ἔλειπε ἐκείνη τήν ὥρα
ὁ Θωμᾶς. Ὅταν ἐπέστρεψε, οἱ ἄλλοι μαθητές τοῦ ἔλεγαν χαρούμε-
νοι: «Εἴδαμε τόν Κύριο!». Αὐτός ὅμως δέν μποροῦσε νά τούς πι-
στέψει. «Ἄν δέν δῶ στά χέρια Του τά σημάδια ἀπό τά καρφιά»,
ἔλεγε, «κι ἄν δέν βάλω τό δάχτυλό μου στά σημάδια ἀπό τά καρφιά,
κι ἄν δέν βάλω τό χέρι μου στήν πλευρά Του, δέν θά πιστέψω».

Ἀκριβῶς μιά ἑβδομάδα μετά, οἱ μαθητές ἦταν στό ἴδιο μέρος
συγκεντρωμένοι. Αὐτή τή φορά εἶχαν μαζί τους καί τόν Θωμᾶ. Ἔρχε-
ται ὁ Ἰησοῦς -ἐνῶ ἦταν πάλι κλειστές οἱ πόρτες- καί στέκεται ἀνά-
μεσά τους. «Εἰρήνη σέ σᾶς», τούς χαιρετᾶ καί στρέφεται στόν Θωμᾶ:

- Ἔλα, Θωμᾶ, φέρε τό δάχτυλό σου ἐδῶ καί δές τά χέρια μου,
φέρε τήν παλάμη σου καί βάλ’ την στήν πλευρά μου, γιά νά μήν
εἶσαι ἄπιστος ἀλλά πιστός.

Συγκλονίστηκε ὁ Θωμᾶς. « Ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου!»,
ἀναφωνεῖ μέ πίστη.

Ἄκουσε ὁ Κύριος ὅλα ὅσα εἶχε πεῖ ὁ Θωμᾶς καί ἦρθε τώρα νά
τόν βεβαιώσει μέ ἀτράνταχτες ἀποδείξεις γιά τήν ἀνάστασή Του.
Ναί, στό ἑξῆς δέν μπορεῖ νά εἶναι ἄπιστος ὁ Θωμᾶς. Εἶναι πλέον
βέβαιος ὅτι ὁ Χριστός ἀναστήθηκε! Κι εἶναι, ἐπίσης, βέβαιος ὅτι
ἀφοῦ ὁ Χριστός ἀναστήθηκε, ἀφοῦ νίκησε τόν θάνατο, δέν μπορεῖ
νά εἶναι ἕνας ἁπλός ἄνθρωπος· εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θεός!
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Νά, παιδιά, γιατί ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι τό πιό μεγάλο
γεγονός τῆς ἱστορίας καί ἡ πιό λαμπρή γιορτή τῆς Ἐκκλησίας μας.
Γιατί μᾶς βεβαιώνει ὅτι ὁ Χριστός μας δέν εἶναι μόνο ἄνθρωπος,
ἀλλά ὁ ἀληθινός Θεός καί ὁ νικητής τοῦ θανάτου.

Ποιά θλίψη στό ἑξῆς μπορεῖ νά κλέψει τή χαρά μας; Ἀφοῦ νι-
κήθηκε κι ὁ πιό μεγάλος μας ἐχθρός, ὁ θάνατος! Ἀναστήθηκε ὁ
Χριστός καί μιά μέρα θά μᾶς ἀναστήσει ὅλους, γιά νά ζοῦμε
αἰώνια κοντά Του στή χαρά τοῦ παραδείσου! Γι’ αὐτό οἱ πιστοί δέν
χορταίνουν νά ψάλλουν: 

«Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν
θανάτῳ θάνατον πατήσας
καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι

ζωὴν χαρισάμενος».
(Τό ἐξηγοῦμε στά παιδιά καί τό ψάλλουμε μαζί τους. Τούς μοι-

ράζουμε, τέλος, τήν ἀναστάσιμη προσευχή, βλ. ἐποπτικό ὑλικό, δί-
νοντας μιά σύντομη ἐξήγηση.

Ἀντί ἄλλου παιχνιδιοῦ, μποροῦμε μετά τό μάθημα νά χωρίσουμε
τά παιδιά σέ ὁμάδες καί νά τά παροτρύνουμε νά φτιάξουν τήν ἀκρο-
στιχίδα ἤ μεσοστιχίδα «Χριστός ἀνέστη», χρησιμοποιώντας λέξεις
ἀπό τό μάθημα).

«Χριστὸς ἀνέστη» τραγουδῶ,
σάν τόν Θωμᾶ ἀναφωνῶ:

Εἶναι Θεός καί Κύριός μου
ὁ ἀναστημένος ὁ Χριστός μου!
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1. Ἡ ἀναστάσιμη προσευχή.
2. Κατασκευή: Κορνίζα.


