
Η ανάλθψθ του Χριςτοφ

“ Ἰδοὺ ἐγὼ μεθ’ ὑμῶν εἰμι…” 
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Πράξ 1,3 Μετά τον κάνατό του (ο
Ιθςοφσ) παρουςιάςτθκε ςε αυτοφσ
ηωντανόσ με πολλζσ αποδείξεισ
εμφανιηόταν ςε αυτοφσ για ςαράντα
μζρεσ3 και τουσ μιλοφςε ςχετικά με τθ
Βαςιλεία του Θεοφ.
4 Ενόςω ιταν μαηί τουσ και ζτρωγε,
τουσ παράγγειλε: "Μθν
απομακρυνκείτε από τα Ιεροςόλυμα,
αλλά να περιμζνετε από τον Πατζρα
τθν εκπλιρωςθ τθσ υπόςχεςθσ, για
τθν οποία ςασ μίλθςα
5 ότι, δθλαδι, ενϊ ο Ιωάννθσ βάπτιηε
με νερό, εςείσ κα βαπτιςτείτε ςε λίγεσ
μζρεσ με το Άγιο Πνεφμα.
8 Θα λάβετε όμωσ δφναμθ όταν κα
'ρκει το Άγιο Πνεφμα ς' εςάσ, και κα
γίνετε μάρτυρεσ δικοί μου ςτθν
Ιερουςαλιμ, ςε όλθ τθν Ιουδαία και
ςτθ αμάρεια και ωσ τα πζρατα τθσ
γθσ".

http://agiosharalabos.blogspot.gr/2014/04/blog-post_5071.html


9 Μόλισ τα είπε αυτά, και ενϊ εκείνοι τον κοίταηαν, ανυψϊκθκε προσ τα 
πάνω, και μια νεφζλθ τον ζκρυψε από τα μάτια τουσ.
10 Και κακϊσ κοίταηαν που ανζβαινε προσ τον ουρανό, ξαφνικά δυο 
άντρεσ εμφανίςτθκαν μπροςτά τουσ, με άςπρο ζνδυμα, 
11 και τουσ είπαν: "Γαλιλαίοι, τι ςτακικατε και κοιτάτε ςτον ουρανό; 
Αυτόσ ο Ιθςοφσ, που αναλιφκθκε από ανάμεςά ςασ ςτον ουρανό, ζτςι κα 
'ρκει πάλι, με τον ίδιο τρόπο που τον είδατε να πθγαίνει εκεί". 
Λκ 24,52 Αυτοί τότε, αφοφ τον προςκφνθςαν, γφριςαν (από το όροσ των 
Ελαιϊν) ςτθν Ιερουςαλιμ με μεγάλθ χαρά. 
Πραξ 1,13 Και όταν μπικαν ςτθν πόλθ, ανζβθκαν ςτο ανϊγι4 όπου 
ζμεναν: ο Πζτροσ, ο Ιωάννθσ, ο Ιάκωβοσ και ο Ανδρζασ, ο Φίλιπποσ και ο 
Θωμάσ, ο Βαρκολομαίοσ και ο Ματκαίοσ, ο Ιάκωβοσ του Αλφαίου, ο 
ίμων ο Ηθλωτισ και ο Ιοφδασ του Ιακϊβου. 
14 Όλοι αυτοί με μια ψυχι ιταν αφοςιωμζνοι ςτθν προςευχι και τθ 
δζθςθ προσ τον Θεό. Μαηί τουσ ιταν και γυναίκεσ, κακϊσ και θ Μαρία, 
μθτζρα του Ιθςοφ5, και τα αδζρφια του. 
Λκ 24, 53 ... και ζμεναν ςυνεχϊσ ςτον Ναό6 υμνολογϊντασ και 
δοξολογϊντασ τον Θεό. 



Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, 
Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν
χαροποιήσας τοὺς μαθητὰς
τῇ ἐπαγγελίᾳ τοῦ ἁγίου
Πνεύματος· 
βεβαιωθέντων αὐτῶν διὰ τῆς
εὐλογίας
ὅτι σὺ εἶ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, 
ὁ λυτρωτὴς τοῦ κόσμου. 

http://clubs.pathfinder.gr/agiografia/39791?zoom=12&album=17709
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Επεξεργασία
1. Παρατθριςτε τθν εικόνα τθσ Ανάλθψθσ και περιγράψτε τα ςυναιςκιματα που
εκφράηουν όλα τα πρόςωπα τθσ εικόνασ.

τθν εικόνα τθσ Αναλιψεωσ ο Κφριοσ με φωτεινά ενδφματα και κυριαρχικι ςτάςθ,
εικονίηεται μζςα ςε «δόξα», που είναι άλλοτε ςτρογγυλι, όπωσ ςτθν εικόνα μασ
και άλλοτε ελλειψοειδισ. Κάκεται ςε ουράνιο τόξο ευλογϊντασ με το ζνα του το
χζρι και κρατϊντασ όρκιο ειλθτάριο με το άλλο. Σο ειλθτάριο είναι ςφμβολο του
διδαςκάλου.
Σθ «δόξα», μζςα ςτθν οποία βρίςκεται ο Κφριοσ υποβαςτάηουν δφο άγγελοι.
υμβολίηουν και εκφράηουν τθ κεία μεγαλειότθτα και εξουςία. «Ο Κφριοσ ωσ
παντοδφναμοσ δεν είχε ανάγκθ τουσ αγγζλουσ για να αναλθφκεί ςτουσ
ουρανοφσ). ε μερικζσ εικόνεσ τθσ Αναλιψεωσ οι άγγελοι δεν ανακρατοφν το
δίςκο τθσ δόξασ, αλλά ατενίηουν τον Κφριο ςε ςτάςθ προςευχισ. Όπωσ λζνε τα
τροπάρια τθσ εορτισ, αποροφν και καυμάηουν, γιατί ο Χριςτόσ αναλιφκθκε όχι
μόνον ωσ Θεόσ, αλλά και ωσ άνκρωποσ, δθλαδι με το άφκαρτο και δοξαςμζνο
ςϊμα του.
Άλλοτε οι άγγελοι εικονίηονται να ςαλπίηουν ςφμφωνα με το ψαλμικό
ςτίχο «ἀνέβη ὁ Θεός ἐν ἀλαλαγμῷ, Κύριος ἐν φωνῇ σάλπιγγος» (Ψαλμ. 46,
6). Ο ςτίχοσ αυτόσ αναφζρεται αυτοφςιοσ ςτθν υμνολογία τθσ Αναλιψεωσ,
γιατί «ἡ εἰς οὐρανούς ἄνοδος διά τούτων (των λέξεων) τοῦ Κυρίου
σημαίνεται» (Μ. Ακανάςιοσ, ΒΕΠ 32, 116).



β) Οι απόςτολοι. Χωριςμζνοι κάτω ςε δφο ομίλουσ
ζχοντασ τθν Παναγία ςτθ μζςθ «κεωροφν τον
αναλαμβανόμενο Κφριο με χειρονομίεσ και ςτάςεισ που
δθλώνουν ζκπλθξθ, αμθχανία, κάμβοσ και ταραχι».
Πίςω τθσ βρίςκονται δφο λευκοφορεμζνοι άγγελοι,
που δείχνουν με υψωμζνο το χζρι τον αναλαμβανόμενο
Κφριο. Ωσ αγγελιοφόροι του Θεοφ διαβεβαιϊνουν και
παρθγοροφν τουσ παριςτάμενουσ πωσ ο Κφριοσ κα
επανζλκει κατά τθ Δευτζρα παρουςία του.



το κείμενο τθσ Αγίασ Γραφισ (Λουκ. 24, 50-52. Πραξ. 1, 9-11) που αναφζρεται ςτθν
Ανάλθψθ, θ Θεοτόκοσ δεν είναι ανάμεςα ςτα πρόςωπα που παραβρίςκονται ςτο
γεγονόσ. Για τθν παρουςία τθσ μασ πλθροφορεί θ ιερά παράδοςθ, όπωσ τθ βλζπουμε
άλλωςτε ςτα τροπάρια του εςπερινοφ τθσ εορτισ και το ςυναξάριο τθσ θμζρασ∙ «τήν
γάρ ἐν τῷ πάθει σου μητρικῶς πάντων ὑπεραλγήσασαν (=που πόνεσε πιο
πολύ), ἔδει καί τῇ δόξῃ τῆς σαρκός σου ὑπερβαλλούσης ἀπολαῦσαι
χαρᾶς» Δοξαςτικό τθσ λιτισ. Άξια προςοχισ είναι θ κζςθ και θ ςτάςθ τθσ Θεοτόκου
ςτθν εικόνα. Βρίςκεται ακριβϊσ κάτω από τον υιό τθσ και είναι άξονασ τθσ όλθσ
ςφνκεςθσ. «Η κάκετθ γραμμι που ενώνει το κεφάλι του Σωτιροσ με εκείνο τθσ
Θεοτόκου μοιράηει το ςφνολο ακριβώσ ςε δφο όμοια μζρθ, διαςταυρώνεται με τθν
οριηόντια γραμμι και ςχθματίηει ζνα τζλειο ςταυρό» (Π. Ευδοκίμωφ). Οι απόςτολοι
με τισ χειρονομίεσ τουσ και ζχοντασ τα κεφάλια τουσ ςτραμμζνα προσ τον Κφριο
ζρχονται ςε αντίκεςθ με τθν ατάραχθ κα ιρεμθ μορφι τθσ Παναγίασ. Θ θρεμία τθσ,
όπωσ ειπϊκθκε, εκφράηει τθν αναλλοίωτθ αλικεια τθσ Εκκλθςίασ. Ο αγιογράφοσ τθσ
εικόνασ μασ κζλθςε με τουσ αποςτόλουσ που κυκλϊνουν τθν Παναγία να
παρουςιάςει τθν Εκκλθςία, ςτθν οποία ο Κφριοσ κα ζςτελνε τθν Πεντθκοςτι το Άγιο
Πνεφμα για να τθν ηωοποιιςει και κινθτοποιιςει. Για τθν αποςτολι του Αγίου
Πνεφματοσ ςτουσ μακθτζσ και τθσ επιδθμίασ του ςτον κόςμο μιλοφν και τα τροπάρια
τθσ Αναλιψεωσ.«Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, ὁ τῶν Ἀγγέλων βασιλεύς, τόν
Παράκλητον ἡμῖν ἐκ τοῦ Πατρός ἀποστεῖλαι» (αϋτροπάριον, ωδι δϋ). Ζτςι τα
δφο κοςμοςωτιρια και κοςμοϊςτορικά γεγονότα, τθσ Αναλιψεωσ και τθσ
Πεντθκοςτισ, ςυνδζονται άρρθκτα μεταξφ τουσ.



Δεξιά από τθ Θεοτόκο, το πρϊτο πρόςωπο που βλζπει
ςτον ουρανό με το χζρι μπροςτά ςτα μάτια του, είναι ο
απόςτολοσ Παφλοσ. Φυςιολογικά δεν ζχει κζςθ μεταξφ
των αποςτόλων, γιατί θ μεταςτροφι του ζγινε μετά τθν
Ανάλθψθ. Στθν εικόνα τοποκετείται ςυμβολικά. Θα
γίνει κι αυτόσ μζλοσ τθσ Εκκλθςίασ και μάλιςτα εκλεκτό.
Ο ορκόδοξοσ αγιογράφοσ αποςπά τον Παφλο από τθν
εποχι του και τον ςυγκαταρικμεί μεταξφ των
αποςτόλων. Ζτςι και θ κζςθ του Ιοφδα αναπλθρϊκθκε
και θ παράςταςθ τθσ Εκκλθςίασ ζγινε δυναμικι,
εκφραςτικι και ςυμβολικι.



Σα υψωμζνα ςε δζςθ χζρια τθσ Παναγίασ κυμίηουν τον
ρόλο τθσ κοντά ςτον Τιό τθσ. Είναι αυτι που παρακαλεί
και μεςιτεφει. Όπωσ ψάλλει θ Εκκλθςία μασ, «ἄλλην γάρ
οὐκ ἔχομεν, ἁμαρτωλοί πρός Θεόν, ἐν κινδύνοις καί
θλίψεσιν, ἁεί μεσιτείαν». Παρακαλοφμε τον Χριςτό να
μασ ςϊςει και ελειςει «ταῖς πρεσβίαις τῆς
Παναχράντου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί
ἁειπαρθένου Μαρίας».
τθν εικόνα θ Θεοτόκοσ εικονίηεται ορκοςτθμζνθ,
αλφγιςτθ. Με τθν ακινθςία τθσ φαίνεται να εκφράηει τα
αμετακίνθτα δόγματα τθσ Εκκλθςίασ. Από το άλλο μζροσ
οι απόςτολοι με τισ διάφορεσ χειρονομίεσ τουσ
ςυμβολίηουν τισ διάφορεσ γλϊςςεσ και τα ποικίλα μζςα,
με τα οποία ςπζρνεται ο λόγοσ του Θεοφ ςτισ καρδιζσ των
ανκρϊπων.



Θ Ανάλθψθ. Φορθτι εικόνα, 
Ι. Μονι Διονυςίου, Άγ. Όροσ, 
16οσ αι.

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B118/106/849,3187/


2. Οι μακθτζσ μετά τθν Ανάλθψθ "επζςτρεψαν ςτα Ιεροςόλυμα με μεγάλθ
χαρά" (Λκ 24, 52). Πάνω ςε τι ςτθρίηεται αυτι τουσ θ χαρά; (βλ. και φμνουσ).

Αναλιφκθκεσ ζνδοξα 

Αναλιφκθκεσ ζνδοξα,
Χριςτζ, Θεζ μασ, 
και γζμιςεσ χαρά τουσ μακθτζσ
με τθν υπόςχεςθ ότι κα ςτείλεισ
το Πνεφμα το Άγιο. 
Ακόμθ τουσ βεβαίωςεσ, 
ευλογϊντασ τουσ, 
ότι ςυ είςαι ο Τιόσ του Θεοφ,
ο ελευκερωτισ του κόςμου. 

Απολυτίκιο τθσ γιορτισ



http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2017/05/blog-post_71.html


3. Εκτόσ από τα παραπάνω και ςε ποια άλλα ςτθρίγματα κα βαςιςτεί θ χαρά και
ο ενκουςιαςμόσ των μακθτϊν για τθν επιτυχία του ζργου που τουσ ανζκεςε ο
Χριςτόσ για όλο τον κόςμο; Θυμθκείτε γεγονότα και διδαςκαλίεσ του Ιθςοφ από
τθν κοινι ηωι τουσ επί τρία χρόνια.

Εγϊ είμαι μαηί ςασ

Αφοφ τελείωςεσ το ζργο 
για τθ ςωτθρία μασ
και ζνωςεσ όςα βρίςκονται 
ςτθ γθ με τον ουρανό, 
αναλιφκθκεσ ζνδοξα,
Χριςτζ, Θεζ μασ, 
χωρίσ κακόλου να 
χωριςτείσ από μασ, 
αλλά μζνοντασ κοντά μασ
και φωνάηοντασ
προσ όςουσ ς' αγαποφν: 
"Εγϊ είμαι μαηί ςασ 
και επομζνωσ κανείσ 
δεν είναι εναντίον ςασ".

Κοντάκιο τθσ γιορτισ 

Η ανοιχτι πόρτα

"Ο Χριςτόσ ερχόμενοσ 
ςτον κόςμο μάσ άνοιξε 
τθσ αιϊνιασ ηωισ τθν 
πόρτα. Μετά τθν Ανάλθψι 
του δεν τθν ζκλειςε πίςω 
του, αλλά τθν άφθςε
ανοιχτι, για να τθ 
διαβοφμε εμείσ". 

Ν. Καβάςιλασ μεγάλοσ κεολόγοσ του 14ου αι. 



Βαςικά ςτοιχεία του μακιματοσ

 Πριν τθν Ανάλθψι του ο Ιθςοφσ υποςχζκθκε να
είναι για πάντα κοντά ςτουσ πιςτοφσ του.

 Αναλιφκθκε ωσ Θεόσ και άνκρωποσ μαηί, ωσ
Θεάνκρωποσ. Μαηί του ςυνανυψϊκθκαν τόςο
πολφ και οι άνκρωποι.

 Κάκε άνκρωποσ ζχει τθν ελπίδα να πλθςιάςει πολφ
κοντά ςτον Θεό, αν με τθ ηωι του γίνει άξιοσ αυτισ
τθσ μεγάλθσ τιμισ.



Η Ανάλθψθ του Χριςτοφ.
Εικόνα που βρίςκεται ςτο 

Όροσ των Ελαιϊν ςτα 
Ιεροςόλυμα.
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Ρωςικι εικόνα του 16ου αιϊνα από
το Μοναςτιρι Malo-Kirillov ςτθν
περιοχι Novgorod τθσ Ρωςίασ

http://www.orthodoxos.com.gr/phpBB3/viewtopic.php?f=45&t=1621

