
Η Ανάληψη 
  

  Πολλές φορές ο Κύριος παρουσιάστηκε στους μαθητές του κι 

εκείνοι τον έβλεπαν και χαίρονταν αυτές τις εμφανίσεις του. Τους 

ευλογούσε κάθε φορά που φανερωνόταν και τους έλεγε χρήσιμες 

συμβουλές. 

 Μα εκείνη τη μέρα, η οποία ήταν η τεσσαρακοστή από το 

Πάσχα η συνάντηση ήταν διαφορετική. Ο Κύριος φανερώθηκε στους 

μαθητές του και τους οδήγησε όλους στο Όρος των Ελαιών, έξω 

από τα Ιεροσόλυμα. Σε όλο το δρόμο τους συμβούλευε. «Μη 

λυπάστε. Δε θα σας αφήσω μόνους. Θα σας στείλω τον Παράκλητο, 

δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, να σας φωτίζει και να σας παρηγορεί. Να 

πάτε σε όλα τα έθνη και να κηρύξετε όλα όσα ακούσατε» 

 Οι μαθητές τον περιτριγύριζαν και τον άκουγαν με συγκίνηση. 

Καταλάβαιναν πως ήταν οι τελευταίες στιγμές της επίγειας 

παρουσίας του Χριστού. Έφτασαν στο Όρος των Ελαιών. Την ώρα 

που τους μιλούσε, ο Κύριος σήκωσε τα χέρια και τους ευλόγησε. Και 

ενώ τους ευλογούσε, οι μαθητές τον έβλεπαν με θαυμασμό ν’ 

ανεβαίνει όλο και ψηλότερα, ώσπου ένα φωτεινό σύννεφο τον πήρε 

και τον ανέβασε στον ουρανό, για να καθίσει στα δεξιά του Πατέρα 

του. Οι μαθητές έμειναν άφωνοι σ’ αυτό το θέαμα. 

 Και να! Σε λίγο φάνηκαν δυο λευκοφορεμένοι άγγελοι και τους 

είπαν: «Τι βλέπετε στον ουρανό; Ο Κύριος που έφυγε, θα γυρίσει 

πάλι με τον ίδιο τρόπο». 

 Οι απόστολοι ένιωσαν μέσα στην καρδιά τους μια ανεξήγητη 

χαρά. Η υπόσχεση που τους έδωσε ο Χριστός πως θα τους στείλει 

το Άγιο Πνεύμα, τους γέμιζε την καρδιά μ’ αυτή την ουράνια χαρά. 

 Γύρισαν λοιπόν χαρούμενοι πίσω στα Ιεροσόλυμα. Ποτέ δε θα 

ήταν μόνοι. Ο Παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα, σε λίγο θα βρισκόταν 

μαζί τους. Είχαν αρχίσει κιόλας να νιώθουν τη θεία του χάρη. 
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Αντιγράφω και συμπληρώνω το πιο κάτω κείμενο στο τετράδιο των θρησκευτικών μου. 
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