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Αναστάσεως μαρτυρία

“Ηγόρασαν αρώματα  ίνα
ελθούσαι αλείψωσιν αυτόν”

ριστός Ανέστη. 
H Εκκλησία μας παρουσιάζει σήμερα τα πρόσωπα
εκείνα που συνδέονται με μια μαρτυρία ζωής για τη
Σταυρική Θυσία και την Ανάσταση του Κυρίου. Έχουμε

πρώτα τα πρόσωπα του ευσχήμονα βουλευτή Ιωσήφ του από
Αριμαθαίας και του Νικόδημου που ήταν κρυφός μαθητής του
Χριστού. Έπειτα, τρεις άγιες γυναικείες μορφές, η Μαρία η
Μαγδαληνή, η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και η Σαλώμη, η μητέρα
των υιών του Ζεβεδαίου, του Ιωάννου και του Ιακώβου.        
Όλες αυτές οι μορφές που παρελαύνουν μέσα από τη διήγηση του
Ευαγγελίου υπήρξαν μάρτυρες, ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος της ταφής
και οι Μυροφόρες της Αναστάσεως. Για τις τελευταίες, ο ιερός συνα-
ξαριστής σημειώνει: «Η του Θεού Εκκλησία ταύτας παρέλαβεν εορ-
τάζειν: α) ως ιδούσας πρώτας Χριστόν εκ νεκρών, β) τοις πάσι
καταγγειλάσας το σωτήριον κήρυγμα και γ) την κατά Χριστόν πολι-
τείαν μετελθούσαν αρίστως και μαθητευθείσαις Χριστώ».                              

Η αγάπη των Μυροφόρων
Ας δούμε ειδικότερα την περίπτωση των Μυροφόρων γυναι-

κών, από την οποία αντλούμε βαθύτατες αλήθειες. Οι Μυροφόρες
άφησαν την καρδιά τους να πυρποληθεί από την αγάπη του
Διδασκάλου. Αυτό ακριβώς το άνοιγμα της καρδιάς, τους έδινε τη
βεβαιότητα και τις στερέωνε στην πίστη ότι Χριστός Ανέστη εκ
νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και τοις εν τοις μνήμασι ζωήν
χαρισάμενος. Γι αυτό και δεν έχουν αναστολές να σπεύσουν στο
μνημείο.   

Επιθυμία που τις φλέγει είναι να δείξουν έμπρακτα την αγάπη
που πλημμυρίζει όλη την ύπαρξη τους. Έτσι «διαγενομένου του
Σαββάτου Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η του Ιακώβου και Σαλώμη
ηγόρασαν αρώματα ίνα ελθούσαι αλείψωσιν αυτόν». Όταν αγαπάς

Ἅγιος Δημήτριος



ένα πρόσωπο σημαίνει ότι παραδίδεσαι σ’ αυτό ολοκληρωτικά.
Ιδιαίτερα, η παράδοση του ανθρώπου στην αγάπη του Χριστού, συνι-
στά ταυτόχρονα και υπερύψωσή του. Σ΄ αυτήν ακριβώς την προοπτική
του μεγαλείου της θείας ανάβασης, οι όποιες αδυναμίες ριζοβολούν
στην ψυχή του ανθρώπου, μεταποιούνται σε μια ανυπέρβλητη δύναμη
που τον απογειώνουν σε δυσθεώρητα πνευματικά ύψη. 

Βέβαια, οι Μυροφόρες γυναίκες είχαν την αίσθηση της αδυνα-
μίας: «Τίς αποκυλίσει ημίν τον λίθον εκ της θύρας του μνημείου;». Στη
βάση της λογικής αυτό φάνταζε να είναι αδύνατο. Η δύναμη όμως της
αγάπης που τρέφει ο άνθρωπος στον Κύριο, παρακάμπτει τα οποιαδή-
ποτε εμπόδια που υψώνονται στη ζωή του και τον βάζει σε μια άλλη
προοπτική. Με αυτό τον τρόπο και οι Μυροφόρες γυναίκες τοποθετή-
θηκαν στο χώρο της θαυματουργίας.

Δυστυχώς, από το σημερινό άνθρωπο απουσιάζει η θεία τόλμη
που τροφοδοτείται βέβαια από την αγάπη προς τον Κύριο. Απουσιάζει
αυτό το δυναμικό στοιχείο που τον καταξιώνει σε άλλα επίπεδα ζωής,
γιατί κλείνεται ερμητικά στον εαυτό του. Είναι ακριβώς εδώ που οι
Μυροφόρες μας δείχνουν τον τρόπο της υπέρβασης, την οποία θα πρέ-
πει επιτέλους ν’ αποτολμήσουμε στη ζωή μας. Αυτός, λοιπόν, ο τρό-
πος, παραπέμπει στο άνοιγμα του εαυτού μας. Ένα άνοιγμα που θα
μας καταστήσει αιχμάλωτους στην αγάπη του Χριστού, ώστε να γίνου-
με αληθινά ελεύθεροι άνθρωποι, στολισμένοι με όλα εκείνα τα χαρίσμα-
τα που μας καθιστούν εικόνες του Θεού, μας καθιστούν θεοειδείς υπάρ-
ξεις με ουράνια εμβέλεια.                                                 

Ανεκλάλητη χαρά
Οι Μυροφόρες γυναίκες, ως μάρτυρες της Ανάστασης, δοκίμα-

σαν στην καρδιά τους ανεκλάλητη χαρά. Δοκίμασαν όμως ταυτόχρονα
και «τρόμο και έκσταση». Τις Μυροφόρες πλημμυρίζει το αίσθημα της
χαράς γιατί όχι μόνο ξαναβλέπουν τον Κύριο τους, αλλά γιατί το μεγάλο
γεγονός της Ανάστασης εκπέμπει το πιο ελπιδοφόρο μήνυμα προς τον
κόσμο: ότι δηλαδή ο θάνατος καταργήθηκε.

Η χαρά, βέβαια, των Μυροφόρων είναι ανάμικτη και με ένα
τρόμο. Προέρχεται από την αίσθηση ότι η Ανάσταση του Χριστού χαρί-
ζει μια καινούργια ζωή πέρα από τα όρια της επίγειας ύπαρξής μας.
Είναι το επίπεδο της ζωής του Θεού. Εδώ είναι ακριβώς που ανυψώνε-
ται ο άνθρωπος, γι αυτό και ο Αναστάς Κύριος φανερώνεται «εν ετέρα
μορφή». 

Αγαπητοί αδελφοί, επιβάλλεται όπως ο άνθρωπος ξεπεράσει τις
συνθήκες της παρούσας ζωής και αφήσει τον εαυτό του να υπο-
στεί την καλή αλλοίωση, με το φως και τη δύναμη της
Ανάστασης. Αυτή την προοπτική ανοίγουν μπροστά μας οι
Μυροφόρες γυναίκες. Με αυτό το αισιόδοξο αναστάσιμο μήνυ-
μα, βοηθά η Εκκλησία μας το σημερινό φοβισμένο και απελπι-

σμένο άνθρωπο να υπερβεί τον εαυτό του. Αυτό γίνεται από τη στιγμή
που αποφασίζει ελεύθερα να παραδώσει την ύπαρξή του στην αγάπη
του Αναστάντος Κυρίου. Το παράδειγμά τους μας αφήνουν ο Ιωσήφ, ο
Νικόδημος και οι Μυροφόρες γυναίκες που αξιώθηκαν να είναι οι πρώ-
τοι μάρτυρες της Αναστάσεως.



Ἀποστολικό  Ἀνάγνωσμα

Eὐαγγελικό  Ἀνάγνωσμα

Ἐν ταις ἡμέραις ἐκείναις,πληθυνόντων τῶν μαθητῶν
ἐγένετο γογγυσμὸς τῶν Ἑλληνιστῶν πρὸς τοὺς Ἑβραίους,
ὅτι παρεθεωροῦντο ἐν τῇ διακονίᾳ τῇ καθημερινῇ αἱ χῆραι
αὐτῶν. Προσκαλεσάμενοι δὲ οἱ δώδεκα τὸ πλῆθος τῶν

μαθητῶν εἶπον· Οὐκ ἀρεστόν ἐστιν ἡμᾶς καταλείψαντας τὸν
λόγον τοῦ Θεοῦ διακονεῖν τραπέζαις. Ἐπισκέψασθε οὖν,
ἀδελφοί, ἄνδρας ἐξ ὑμῶν μαρτυρουμένους ἑπτὰ, πλήρεις
Πνεύματος ἁγίου καὶ σοφίας, οὓς καταστήσομεν ἐπὶ τῆς χρείας
ταύτης·  ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου
προσκαρτερήσομεν. Καὶ ἤρεσεν ὁ λόγος ἐνώπιον παντὸς τοῦ
πλήθους· καὶ ἐξελέξαντο Στέφανον, ἄνδρα πλήρη πίστεως καὶ
Πνεύματος ἁγίου, καὶ Φίλιππον καὶ Πρόχορον καὶ Νικάνορα καὶ
Τίμωνα καὶ Παρμενᾶν καὶ Νικόλαον προσήλυτον Ἀντιοχέα,  οὓς
ἔστησαν ἐνώπιον τῶν ἀποστόλων, καὶ προσευξάμενοι
ἐπέθηκαν αὐτοῖς τὰς χεῖρας. Καί  ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ηὕξανε, και
ἐπληθύνετο ὁ ἀριθμὸς τῶν μαθητῶν ἐν Ἱερουσαλὴμ σφόδρα,
πολύς τε ὄχλος τῶν Ἰουδαίων ὑπήκουον τῇ πίστει.

ῶ καιρῶ ἐκείνω ἐλθὼν Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ Ἁριμαθαίας, εὐσχήμων
βουλευτής, ὃς καὶ αὐτὸς ἦν προσδεχόμενος τὴν βασιλείαν
τοῦ Θεοῦ, τολμήσας εἰσῆλθε πρὸς Πιλᾶτον καὶ ᾐτήσατο τὸ
σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. Ὁ δὲ Πιλᾶτος ἐθαύμασεν εἰ ἤδη τέθνηκε, καὶ
προσκαλεσάμενος τὸν κεντυρίωνα ἐπηρώτησεν αὐτὸν εἰ
πάλαι ἀπέθανε· Καὶ γνοὺς ἀπὸ τοῦ κεντυρίωνος ἐδωρήσατο

τὸ σῶμα τῷ Ἰωσήφ. Καὶ ἀγοράσας σινδόνα καὶ καθελὼν αὐτὸν
ἐνείλησε τῇ σινδόνι καὶ κατέθηκεν αὐτὸν ἐν μνημείῳ ὃ ἦν
λελατομημένον ἐκ πέτρας, καὶ προσεκύλισε λίθον ἐπὶ τὴν θύραν
τοῦ μνημείου. Ἡ δὲ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία Ἰωσῆ ἐθεώρουν
ποῦ τίθεται. 

Καὶ διαγενομένου τοῦ σαββάτου Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ
Μαρία ἡ τοῦ Ἰακώβου καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα ἵνα
ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν. Καὶ λίαν πρωῒ τς μιᾶς σαββάτων
ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον, ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου. Καὶ ἔλεγον πρὸς
ἑαυτάς· Τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου;
Καὶ ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν ὅτι ἀποκεκύλισται ὁ λίθος· ἦν γὰρ
μέγας σφόδρα. Καὶ εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖον εἶδον νεανίσκον
καθήμενον ἐν τοῖς δεξιοῖς, περιβεβλημένον στολὴν λευκήν, καὶ
ἐξεθαμβήθησαν. Ὁ δὲ λέγει αὐταῖς· Μὴ ἐκθαμβεῖσθε· Ἰησοῦν ζητεῖτε
τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον· ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε· ἴδε ὁ
τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν. Ἀλλ' ὑπάγετε εἴπατε τοῖς μαθηταῖς
αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ ὅτι προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν· ἐκεῖ αὐτὸν
ὄψεσθε, καθὼς εἶπεν ὑμῖν. Καὶ ἐξελθοῦσαι ἔφυγον ἀπὸ τοῦ
μνημείου· εἶχε δὲ αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκστασις, καὶ οὐδενὶ οὐδὲν
εἶπον· ἐφοβοῦντο γάρ. 



ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ αδελφός Ιωάννου του
Θεολόγου

'Ήταν γιος του Ζεβεδαίου και αδελφός του ευαγγελιστή Ιωάννη.
ο Χριστός τον βρήκε κοντά στη λίμνη της Τιβεριάδος, στο πλοίο
του πατέρα του, να διορθώνει δίχτυα. Εκεί, τον κάλεσε μαζί με
τον αδελφό του Ιωάννη, αφού προηγουμένως είχε καλέσει και
τα άλλα αδέλφια, Ανδρέα και Πέτρο. ο Ιάκωβος είχε ιδιαίτερη
εκτίμηση από τον Κύριο, πού σε πολλές περιπτώσεις τον
έπαιρνε κοντά Του. Μάλιστα, η μητέρα του Ιακώβου και του
Ιωάννη, βλέποντας αυτή την εύνοια πού έδειχνε ο Κύριος στους
γιους της, ζήτησε να καθίσουν τα παιδιά της δεξιά και αριστερά
από το θρόνο Του, την ήμερα της δόξας Του. ο Κύριος μεταξύ
άλλων απάντησε ότι θάρθει καιρός πού θα πιουν το ποτήρι πού
θα πιει Αυτός, εννοώντας, φυσικά, το μαρτύριο Του. Πράγματι, ή
προφητεία για τον Ιάκωβο εκπληρώθηκε μετά 49 χρόνια. Τότε ο
Ιάκωβος ήταν στο Ιεροσόλυμα και κήρυττε στην εκεί Εκκλησία.
ο Ηρώδης Άγρίππας για να ικανοποιήσει το μίσος των
Ιουδαίων, συνέλαβε μαζί με άλλους χριστιανούς τον Ιάκωβο και
τον σκότωσε με μαχαίρι. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Ιάκωβος και
ο Ιωάννης ονομάστηκαν υιοί βροντής, για τη δύναμη του κηρύγ-
ματος τους.

Απολυτίκιο. 
Γόνος άγιος, βροντής υπάρχων, κατεβρόντησας, τη οικουμένη,
την του Σωτήρος Ιάκωβε κένωσιν, και το ποτήριον τούτου έξέ-
πιες, μαρτυρικώς έναθλήσας Απόστολε· όθεν πάντοτε, εξαίτει
τοις σε γεραίρουσι, πταισμάτων ίλασμόν και μέγα έλεος.

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΛΗΜΗΣ ο υμνογράφος
Ήταν Στουδίτης Μοναχός και μαθητής του Θεοδώρου Στουδίτου,
πού μετά τον θάνατο του, αντικατέστησε τον διδάσκαλο του
στην ήγουμενία της Μονής. Υπήρξε ένθερμος οπαδός της προ-
σκύνησης των αγίων εικόνων και πέθανε από κακουχίες στην
εξορία σαν ομολογητής της πίστης μας. Φυσικά είναι γνωστό,
ότι υπήρξε Βυζαντινός Υμνογράφος του 9ου αιώνα (ποιητής των
Κανόνων).

φωτεινές τροχιές
Ο Άγιος Ιάκωβος και ο Άγιος Κλήμης

Επιμέλεια και εκτύπωση Χριστιανικής Κίνησης “Ο Άγιος Δημήτριος”

“Ο Καλός Σαμαρείτης”, και λοιπών φιλανθρωπικών έργων της ενορίας.


