Ο Άγιος Απόστολος Θωμάς

Ο Άγιος Θωμάς έζησε στα χρόνια του
Ιησού Χριστού. Ήταν Ιουδαίος στην καταγωγή και ασκούσε το
επάγγελμα του ψαρά. Όταν ο Ιησούς κάλεσε τον Θωμά να τον
ακολουθήσει, εκείνος το έκανε αμέσως και έτσι από φτωχός ψαράς
έγινε ένας από τους μαθητές του Χριστού.
Παρόλο που ήταν από τους πιο θερμούς μαθητές του Ιησού,
πίστεψε ότι ο Δάσκαλος του αναστήθηκε μόνο όταν μπόρεσε να
ψηλαφίσει τις πληγές Του, κατά την διάρκεια της δεύτερης
εμφάνισης του Χριστού, στους μαθητές, μετά την Ανάσταση Του.
Όπως αναφέρουν οι γραφές κατά την πρώτη εμφάνιση του Ιησού
στους μαθητές, ο Άγιος Θωμάς απουσίαζε.
Μετά την Πεντηκοστή και την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος, ο
Άγιος Θωμάς, όπως και όλοι οι υπόλοιποι απόστολοι, ακολούθησε
την επιθυμία του Δημιουργού και ταξίδεψε μεταφέροντας τον Θείο
Λόγο σε μακρινούς τόπους. Μετά από Θεία Παρέμβαση, ο Άγιος
Θωμάς ταξίδεψε ως την Ινδία, ως δούλος του εμπόρου Αμβανή. Ο
Αμβανής είχε σταλθεί 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 από τον Αμβανή. Κατά την διάρκεια του
ταξιδιού, ο Άγιος Θωμάς ξεκίνησε το ιεραποστολικό του έργο,
προσηλυτίζοντας και βαπτίζοντας Χριστιανούς πολλούς
ειδωλολάτρες.

Το ταξίδι όμως τελείωσε κάποια
στιγμή και ο Άγιος Θωμάς παρουσιάστηκε στον βασιλιά
Γουνδιαφόρο. 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 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 Θωμά, έφτασε στα αυτιά του
Γουνδιαφόρου, ο οποίος κάλεσε τον Άγιο 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
φυλάκιση του Αγίου. Η Θεία Πρόνοια όμως οδήγησε έτσι τα
πράγματα ώστε ο βασιλιάς πείστηκε για την αλήθεια των λόγων
του Αγίου Θωμά. 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. Αυτό 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. Έτσι κι έγινε. Πάνω σε ένα βουνό οι στρατιώτες του
Μισδίου θανάτωσαν τον Άγιο Θωμά.

Το σώμα του έθαψαν οι Χριστιανοί της περιοχής
και στον τάφο του γίνονταν πολλά θαύματα. Το ιερό λείψανο του
Αγίου Θωμά, παρέμεινε εκεί έως ότου ο γιος του Μεγάλου
Κωνσταντίνου το μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη. Το 1204 μ.Χ.
το λείψανο μεταφέρθηκε στην Ρώμη, μαζί με τα λείψανα άλλων
Αγίων που είχαν συγκεντρωθεί στην Βασιλεύουσα. Την μνήμη του
Αγίου Θωμά εορτάζουμε στις 6 Οκτωβρίου.
Απολυτίκιο του Αγίου Θωμά:
Ως Θείος Απόστολος, θεολογίας κρουνούς, ενθέως εξήντλησας, εκ
λογχονύκτου πλευράς Χριστού του Θεού ημών όθεν της ευσεβείας,
κατασπείρας τον λόγον, έλαψας, εν Ινδία, ως ακτίς ουρανία,
Θωμά των Αποστόλων το Θείον αγλάϊσμα.

