
Ἰδού, ἀγαπητοί μου, νά ἡ συμβουλὴ ποὺ ἀ -
πηύθυνε ὁ ἀναστὰς Κύριός μας σὲ ἕνα ἀ -

πὸ τοὺς μαθητάς του, τὸν δύσπιστο Θωμᾶ.
Μὲ τὴν ἄπειρη συγκατάβασί του τὸν προσ κα-
λοῦσε νὰ μὴ διστάσῃ νὰ τὸν πλησιάσῃ καὶ νὰ
τὸν ψηλαφήσῃ μὲ τὸ ἴδιο του τὸ χέρι, γιὰ νὰ
πεισθῇ, ὅτι εἶνε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος. «Φέρε τὸν
δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου, καὶ
φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν
μου, καὶ μὴ γίνου ἄπιστος, ἀλλὰ πιστός» εἶπε
ὁ Κύριος στὸ Θωμᾶ (Ἰω. 20,27).

* * *
Ἀλλὰ τὴν ἴδια συμβουλή, ἀγαπητοί μου, ὁ

Κύριος ἐξακολουθεῖ νὰ τὴν ἀπευθύνῃ διὰ μέ-
σου τῆς Ἐκκλησίας του καὶ πρὸς ὅλους ἐκεί-
νους τοὺς συνανθρώπους μας ποὺ ὁ χαρα-
κτή ρας τους μοιάζει ὁπωσδήποτε μὲ τὸν χα-
ρακτῆρα τοῦ ἀποστόλου Θωμᾶ. Γιατὶ ὑπάρ-
χουν καὶ σή  μερα μεταξὺ τῶν Χριστιανῶν αὐ -
τοὶ ποὺ δυσ πιστοῦν καὶ ἀμφιβάλλουν. Εἶνε οἱ
σύγχρονοι δύσπιστοι Θω μᾶδες.

Αὐτοὶ μὲ δυσπιστία ἀκοῦνε τὸ κήρυγμα τοῦ
θείου λόγου· μὲ δυσπιστία ἀνοίγουν καὶ δια-
βάζουν ἕ να θρησκευτικὸ βιβλίο· μὲ δυσπιστία
ἀκοῦνε τὶς μαρτυρίες καὶ διαβεβαιώσεις ἄλ -
λων, πιστῶν ἀκολούθων τοῦ Ναζωραίου, γιὰ
τὴν πνευ ματικὴ δύναμι τοῦ Χριστιανισμοῦ.
Αὐτοὶ δὲν ἔχουν τὴν εὐπιστία τῶν μικρῶν
παι   διῶν, ποὺ μὲ τὴν ἀθῴα καρδιά τους δί-
νουν ἀπόλυτη πίστι σὲ ὅσα τοὺς λένε οἱ γο-
νεῖς καὶ οἱ δασκάλοι τους. Αὐτοί, γιὰ νὰ πει-
σθοῦν, θέλουν νὰ δοῦν καὶ νὰ ἐλέγξουν οἱ ἴ -
διοι τὸ κάθε τι· ζητοῦν ἀποδείξεις.

Ἀλλὰ ὁ Χριστιανισμός εἶνε γεμᾶτος ἀπο-
δείξεις. Ὁ Χριστιανισμὸς δὲν ἀρέσκεται, ὅ -
πως κάνουν οἱ θρησκεῖες τοῦ κόσμου, νὰ ζῇ
καὶ νὰ κινῆται στὰ σκοτάδια τῆς ἀμαθείας, ἡ
ὁποία ἀμάθεια ἐκτρέφει κάθε εἶδος δεισιδαι-
μονίας καὶ πλάνης. Δὲν φοβᾶται τὴν ἔρευνα·

ἀγαπᾷ, ὅσο καμμία ἄλλη θρησκεία, τὸ φῶς
τῆς ἀληθείας. Ὁ ἱδρυτὴς τοῦ Χριστι ανισμοῦ
καὶ ἀρχηγὸς τῆς πίστεώς μας δὲν εἶνε ἐκεῖ -
νος ποὺ ὠνόμασε τὸν ἑαυτό του «Φῶς τοῦ
κόσμου» (Ἰω. 8,12); Δὲν εἶνε ἐπίσης ἐκεῖνος ποὺ
εἶπε «Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια
ἐ λευθερώσει ὑμᾶς» (ἔ.ἀ. 8,32); Δὲν εἶνε ἐκεῖνος
ποὺ ζήτησε τὴν ἔρευνα ὡς μέσο γιὰ πλήρη
ἐξ ακρίβωσι τῆς ἀληθείας καὶ γιὰ πληρέστερη
ἐ πίγνωσι τοῦ προσώπου του, ὅταν ἔλεγε «Ἐ -
ρευνᾶτε τὰς γραφάς, ὅτι… ἐκεῖναί εἰσιν αἱ
μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ» (ἔ.ἀ. 5,39);

Ὅσοι λοιπὸν ἔχουν ἀμφιβολίες γύρω ἀπὸ
τὴν πίστι μας, ἂς πλησιάσουν κι αὐτοὶ κοντὰ
ὅ  πως ὁ δύσπιστος Θωμᾶς. Ὁ Χριστὸς –νὰ εἶ -
νε βέβαιοι– δὲν τοὺς διώχνει, ὅπως δὲν ἔδιω-
ξε καὶ τὸ Θωμᾶ. Δέχεται καὶ ὁ ἴδιος καὶ ἡ θρη-
σκεία του νὰ ὑποβληθοῦν σὲ ἔρευνα, ἔρευνα
ὅμως ψύχραιμη, ἀντικειμενική, ἀπροκατάλη-
πτη, ἔρευνα ποὺ μοναδικός της σκοπὸς θὰ
εἶ νε ἡ ἀνακάλυψι τῆς ἀληθείας καὶ εὐθὺς ἀ -
μέσως ἡ συμμόρφωσι ὅλης τῆς ζωῆς τοῦ ἐ -
ρευνητοῦ πρὸς τὴν ἀλήθεια. Ἐὰν μὲ τέτοια
διάθεσι καὶ μὲ τέτοια προοπτικὴ ἐρευνήσῃ ὁ
δύσπιστος τὴν χριστι ανικὴ διδασκαλία, τότε
δὲν θ᾿ ἀργήσῃ νὰ καταλήξῃ στὸ συμπέρασμα
ἐκεῖνο τῆς ἐρεύνης, τὸ ὁποῖο μὲ τόσο ἐνθου-
σιασμὸ καὶ τόσο θαυμασμὸ ἐξέφρασε ὁ ἀπό-
στολος Θωμᾶς φωνάζοντας «Ὁ Κύριός μου
καὶ ὁ Θεός μου» (ἔ.ἀ. 20,28).

Ὦ δύσπιστε ἀδελφέ μου, ὦ Θωμᾶ τῶν νε-
ωτέρων χρόνων! Ἡ διάνοιά σου χρόνια τώρα
παλεύει μὲ τὰ κύματα τῆς ἀπιστίας καὶ τῆς
ἀμ  φιβολίας. Ἡ πάλη αὐτὴ σὲ ἔχει κουράσει.
Ζητᾷς τὴ γαλήνη ἐκείνη τοῦ πνεύματος, τὴν
ὁ  ποία παρέχει ἡ Ἀλήθεια. Ἂν θέλῃς νὰ κατα-
παύσῃ ἡ τρικυμία τῶν λογισμῶν σου, μὴ μέ-
νεις μακριὰ ἀπὸ τὸ Χριστό. Πλησίασέ τον ὅ -
πως ὁ Θωμᾶς. «Φέρε» ὄχι πλέον «τὸν δάκτυ-
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 λόν σου καὶ τὰς χεῖράς σου», ἀλλὰ φέρε ὅλο
τὸν ἑαυτό σου (τὸ νοῦ σου, τὴν καρδιά σου,
τὶς αἰσθήσεις σου) κοντὰ στὸν Κύριο· καὶ ἄρ -
χισε νὰ ἐρευνᾷς τὸ Χριστὸ μὲ ὅλους τοὺς φα-
κοὺς τοῦ πνεύματός σου. Καὶ νὰ εἶσαι ἐκ τῶν
προτέρων βέβαιος ὅτι, ὅσο θὰ ἐξετάζῃς σο-
βαρὰ τὸν ἴδιο καὶ τὴ διδασκαλία του, τόσο καὶ
περισσότερο φῶς θὰ σοῦ ἀποκαλύπτεται ἀπὸ
τὸ πρόσωπό του, τόσο καὶ πιὸ δυνατὰ θὰ ἑλ -
κύεσαι ἀπὸ τὴ μεγάλη αὐτὴ φυσιογνωμία ποὺ
λέγεται Ἰησοῦς Χριστός.

Ἀπορεῖς καὶ διστάζεις ἀκόμη; Λοιπὸν ἄνοι-
ξε τὸ Εὐαγγέλιό του. Ἐκεῖ θ᾿ ἀκούσῃς τὴ γλυ-
κειὰ καὶ αὐθεντικὴ φωνή του. Μελέτησε ὄχι
ἐ πιπόλαια ἀλλὰ προσεκτικὰ τὴ διδασκαλία
του. Σύγ κρινέ την, ἂν ἔχῃς τὸν καιρὸ καὶ τὰ
μέσα, μὲ τὴ διδασκαλία ὁποιουδήποτε ἄλλου
σοφοῦ τῶν ἀρ χαιοτέρων ἢ τῶν νεωτέρων χρό-
 νων. Συνέχισε τὴν ἔρευνά σου παραβάλλον -
τας τὴ διδασκαλία τοῦ Ἰησοῦ μὲ τὴ διδασκα-
λία κάθε ἄλ λης θρησκείας παλαιᾶς ἢ νέας.
Ἀπὸ τὴν ἔρευνά σου αὐτὴ θὰ βγῇ λαμπρότε-
ρος ὁ Χριστός. Καὶ Ἀϊνστάϊν ἀκόμη ἂν εἶσαι
στὸ πνεῦμα καὶ στὴν ἐπιστήμη, θὰ ὁμολογή -
σῃς τὴν ἀλήθεια, ὅτι «ἡ δύναμι τῆς προσωπι-
κότητος τοῦ Ἰησοῦ ἀναβλύζει ἀπὸ κάθε λέξι
του· τὰ λόγια του εἶνε ἀξιοθαύμαστα. Καὶ ἐὰν
ἀκόμη μερικὰ ἀπὸ τὰ λόγια του εἰπώθηκαν
πρὶν ἀπὸ αὐτὸν μὲ τὸν ἴδιο τρόπο, κανένας ὅ -
μως λόγος του δὲν ἐκστομίστηκε μὲ τόσο θε-
ϊκὸ τρόπο». Ἀληθινά, θὰ πῇς κ᾽ ἐσὺ ὅπως εἶ -
παν ἐνωρίτερα κάποιοι ἄλλοι, «οὐδέποτε οὕ -
τως ἐλάλησεν ἄνθρωπος, ὡς οὗτος ὁ ἄνθρω-
πος», ποτέ δὲν μίλησε ἄλλος ἄνθρωπος ὅ -
πως ὁ ἄνθρωπος αὐτός (Ἰω. 7,46).

Ἀλλὰ ἐγὼ δὲν σὲ συμβουλεύω νὰ σταματή -
σῃ ὣς ἐδῶ ἡ ἔρευνά σου. Ἐφ᾿ ὅσον ζητᾷς ἀ -
ποδείξεις, ἐγὼ ποτέ δὲν θὰ σοῦ προβάλω τὸ
διαδε δομένο ῥητὸ «πίστευε καὶ μὴ ἐρεύνα».
Τὸ ῥη τὸ αὐτό, ἂν κάνετε τὸν κόπο νὰ τὸ ἀνα-
ζητήσετε, δὲν θὰ τὸ βρῆτε πουθενὰ μέσα
στὴν ἁγία Γραφή· γι᾽ αὐτὸ καὶ δὲν ἐκφράζει
τὸ καθαρὸ καὶ φωτεινὸ πνεῦ μα τοῦ Χριστια-
νισμοῦ. Εἶνε φανερὸ ὅτι τὸ «πίστευε καὶ μὴ
ἐρεύνα» ἀποτελεῖ θρησκευτικὸ παράγγελμα
κοινότητος ποὺ θέλει νὰ διαμορφώσῃ ὀπα-
δοὺς ἄ βου λους, χωρὶς κρίσι, καὶ μὲ τυφλὴ
πειθαρχία στὴν ἡγεσία τοῦ δόγματος.

Ἐγώ, ἀντιθέτως, θὰ σοῦ συστήσω ἔρευνα,
περισσότερη ἔρευνα. Ἐρεύνησε ὄχι μόνο τὴ
διδασκαλία ἀλλὰ καὶ τὴ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ, κα -
θὼς ἐπίσης καὶ τὸ τέλος τοῦ ἐπιγείου βίου
του· κι ὅταν ἐρευνήσῃς, θὰ δῇς μὲ θαυμασμό,
ὅτι τὸ ἠθικὸ ἀνάστημα τοῦ Ἰησοῦ ὑψώνε ται

σὰν μία τεράστια πνευματικὴ στήλη ποὺ φω-
τίζει αἰῶνες τώρα τὸν κόσμο· θὰ δῇς, ὅτι «ἡ
ἀρετή του ἐκάλυψε» καὶ αὐτοὺς τοὺς «οὐρα-
νούς» ὅπως εἶπε ὁ προφήτης (Ἀβ. 3,3).

Ἐὰν καὶ μετὰ ἀπὸ αὐτὰ ὑπολείπωνται ἀκό-
μη μέ σα στὴν ψυχή σου ἀμφιβολίες καὶ διστα -
γμοί, μπρός! συνέχισε τὴν ἔρευνά σου· ῾Ρίξε
τώρα τὸν προβολέα τῆς ἐρεύνης σου ὄχι πιὰ
στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ στὸ ἔργο
ποὺ ἐκεῖνος μὲ τὸ τίμιο αἷμα του θεμελίωσε,
δηλαδὴ στὴν Ἐκκλησία του. Ἐδῶ θὰ βρεθῇς
μπροστὰ σὲ νέες ἐκπλήξεις. Θὰ δῇς τὴν Ἐκ -
κλησία, τὸ αἰώνιο αὐτὸ θεανθρώπινο σῶμα,
νὰ παλεύῃ ἐναντίον μυρίων ἐχθρῶν, νὰ προ-
χωρῇ διὰ μέσου τῶν αἰώνων σὰν πλοῖο, νὰ κλυ-
 δω νίζεται μέ σα στὸν ὠκεανὸ τῆς ἀνθρωπότη -
τος, ἀλλὰ ποτέ νὰ μὴν καταποντίζεται. Θὰ
δῇς ἐπίσης τὴν Ἐκ κλησία σὰν ἰατρεῖο καὶ θε-
ραπευτήριο, ποὺ παρέχει φάρμακα καὶ κατα-
πολεμεῖ τὰ πάθη. Θὰ δῇς τὴν Ἐκκλησία ἀ κό-
μη σὰν ἀπαράμιλλο σχολεῖο, ποὺ ἐργάζεται
γιὰ τὴν πνευματικὴ καὶ ἠθικὴ ἀναμόρφωσι λα -
ῶν καὶ ἀτόμων, σὰν μοναδικὸ κέντρο ἁγια-
σμοῦ καὶ ψυχικῆς λυτρώσεως. Θὰ δῇς ἀκόμη
τὴν Ἐκκλησία καὶ σὰν προμαχῶνα κατὰ τῆς
βαρβαρότητος, σὰν ἄφθαστο πολιτιστικὸ φο-
ρέα ποὺ ἐξευγενίζει τὰ ἤθη καὶ τὴ ζωὴ τῆς ἀν -
θρωπότητος. Θὰ δῇς τὴν Ἐκκλησία καὶ σὰν ἀ -
κατάλυτο φρούριο καὶ «πύργον ἰσχύος» (Ψαλμ. 60,3),
μέσα στὸν ὁποῖο φυλάσσονται τὰ ὑ ψηλότερα
ἰδανικὰ καὶ οἱ κατακτήσεις τοῦ κόσμου. Θὰ
δῇς τέλος τὴν Ἐκκλησία σὰν τὴ νέα κιβωτό,
ἡ ὁποία διασῴζει ὅ,τι πολυτιμότερο ὑπάρχει
ἀπὸ τὰ δημιουργήματα τοῦ Κτίστου, τὶς ἀθά-
νατες ψυχές, γιὰ νὰ τὶς φέρει ἀλώβητες στὸ
λιμάνι τῆς οὐρανίου βασιλείας τοῦ Χριστοῦ.

* * *
Ὦ δύσπιστοι τοῦ σημερινοῦ αἰῶνος, μὴ μέ-

νετε στὴν ἀπιστία σας. Πόσο εὐτυχέστεροι ἀ -
πὸ τὸ Θωμᾶ εἶστε! Ἐκεῖνος τότε μποροῦσε νὰ
ἐρευνήσῃ μόνο τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ, αὐτὸ ἦ -
ταν τὸ ἀντικείμενο τῆς ἐρεύνης του. Ἐσεῖς
τώ ρα ἔχετε ἕνα ἀπέραντο πεδίο ἐρεύνης, τὸ
ὁποῖο δημιούργησε μία γόνιμη ἱ στορία 20 αἰ -
ώ νων Χριστιανισμοῦ. Μὴ διστάσετε λοιπόν.
Ζητῆστε τὸ Χριστὸ καὶ ἐρευνῆ στε τον διὰ μέ-
σου τῆς ἱστορίας. Θὰ τὸν δῆτε νὰ ξεπροβάλλῃ
σὰν ὁλόλαμπρος ἥλιος ἀπὸ κάθε της σελίδα.
Μπροστὰ στὸ θεϊκό του φῶς ἐλ πίζω ὅτι κ᾽ ἐ -
σεῖς τελικά, ὅπως καὶ τόσοι ἄλ λοι, θὰ ἑνώσε-
τε τὴ φωνή σας μαζὶ μὲ τὴ φωνὴ τοῦ Θωμᾶ καὶ
θὰ κάνετε τὴν μακαρία ὁμολογία «Ὁ Κύριός
μου καὶ ὁ Θεός μου».
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