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"Κυριακή των Μυροφόρων." 

 

Κατά ένα παλαιό λειτουργικό έθιμο της Εκκλησίας μας, την 

επομένη των μεγάλων εορτών τελείται η «Σύναξις», πανηγυρική 

δηλαδή συνάθροιση των πιστών, προς τιμήν των ιερών προσώπων, 

πού διεδραμάτισαν ένα σπουδαίο ρόλο στο εορτασθέν γεγονός. 

Έτσι την επομένη των Χριστουγέννων εορτάζουμε την Σύναξη της 

Υπεραγίας Θεοτόκου. Την επομένη των Θεοφανείων την Σύναξη 

του Προδρόμου. Την επομένη του Ευαγγελισμού την Σύναξη του 

αρχαγγέλου Γαβριήλ κλπ. 

Στο ίδιο προφανώς αίτιο οφείλεται και ο εορτασμός την δευ-

τέρα Κυριακή μετά το Πάσχα δύο ομάδων προσώπων πού υπηρέ-

τησαν στο γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου, αφ’ ενός δηλαδή 

του Ιωσήφ του από Αριμαθαίας και του Νικοδήμου, που έθαψαν το 

σώμα του Κυρίου, αφ’ ετέρου δε των Μυροφόρων γυναικών, που 

ήλθαν να αλείψουν με μύρα το σώμα και πρώτες άκουσαν το ευαγ-

γέλιο της Αναστάσεως και πρώτες είδαν τον αναστάντα Κύριο. 

Η κοινή λοιπόν αυτή εορτή εορτάζεται προς δόξα και τιμή 

της Αναστάσεως του Χριστού. Είναι δηλαδή μία ανακίνηση, μία 



ανανέωση του αναστάσιμου πανηγυρισμού με νέο κέντρο, τα πρό-

σωπα που άμεσα συνδέθηκαν με αυτόν. 

Ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος κατείχαν υψηλά αξιώματα στην 

Ιουδαϊκή κοινωνία. Ήταν μέλη του Μεγάλου Συνεδρίου, της Βου-

λής. Ο πρώτος, ο Ιωσήφ ο από Αριμαθαίας, πόλεως των Ιουδαίων 

(Λουκ.23,51), «άνθρωπος πλούσιος» (Ματθ.27,57), «ευσχήμων βου-

λευτής» (Μάρκ.15,43), «μαθητής κεκρυμμένος δια τον φόβον των 

Ιουδαίων» (Ιω.19,38. & Ματθ.27,57), πού «προσεδέχετο την βασιλεί-

αν του Θεού» (Λουκ.23,51. & Μάρκ.15,43) και δεν συγκατετίθετο με 

τα λοιπά μέλη του Συνεδρίου στην κατά του Χριστού βουλή και 

πράξη των (Λουκ.23,51), κατά τις πληροφορίες των Ευαγγελίων, 

αναλαμβάνει τον τολμηρό ρόλο να ζητήσει για ταφή το σώμα του 

εκτελεσθέντος ως επαναστάτη κατά της Ρωμαϊκής αρχής βασιλέ-

ως των Ιουδαίων. Προσέρχεται στον Πιλάτο και ζητεί το σώμα. 

Λαμβάνει την άδεια της ταφής, του αποδίδει πρόχειρες νεκρικές 

τιμές και το θάπτει στο κενό μνημείο, πού είχε ετοιμάσει για τον 

εαυτό του. 

Στο έργο του αυτό, βοηθείται και από έναν άλλον άρχοντα 

των Ιουδαίων, τον Νικόδημο, φαρισαίο (Ιω.3,1), μέλος και αυτόν 

του Συνεδρίου, που παλαιότερα είχε έλθει μία νύκτα να συναντή-

σει τον Χριστό για να ακούσει την διδασκαλία Του (Ιω.3,1) και είχε 

επιχειρήσει να τον υπερασπίσει αργότερα στο Συνέδριο (Ιω.7,50). 

Αυτός φέρνει και μία μεγάλη ποσότητα αρωμάτων «μίγμα σμύρ-

νης και αλόης ωσεί λίτρας εκατόν» για να ενταφιάσουν τον Χριστό 

κατά τα Ιουδαϊκά έθιμα (Ιω.19,39-40). 

Τα δύο λοιπόν αυτά σοβαρά και ευϋπόληπτα πρόσωπα 

προσάγονται από την Εκκλησία σαν δύο αψευδείς μάρτυρες του 

θανάτου και της ταφής του Χριστού. Αυτοί Τον είδαν νεκρό, ζήτη-

σαν το σώμα από την Ρωμαϊκή αρχή, το κατέβασαν από τον Σταυ-

ρό, το άλειψαν με τα αρώματα και το τύλιξαν στα σάβανα, το μετέ-

φεραν και το έθαψαν και προσεκύλησαν «λίθον μέγαν» στη θύρα 

του μνημείου. Και εδώ μάρτυρες του θανάτου του Χριστού δεν 

είναι μόνο οι στρατιώτες του εκτελεστικού αποσπάσματος, ο εκα-

τόνταρχος, ο Πιλάτος, οι παριστάμενες γυναίκες. Αλλά και δύο άρ-



χοντες των Ιουδαίων. Δύο κοινώς ανεγνωρισμένα και τιμώμενα 

πρόσωπα. 

Αν λοιπόν ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος είναι οι μάρτυρες του 

θανάτου και της ταφής, οι μυροφόρες γυναίκες είναι οι πρώτοι 

μάρτυρες της Αναστάσεως. Αυτές που επεθύμησαν να συμπληρώ-

σουν τις ελλείψεις της εσπευσμένης ταφής. Αλλά αντί να αλεί-

ψουν με μύρα το νεκρό σώμα, αντί να κλάψουν για τον νεκρό, 

έγιναν οι πρώτοι θεατές του κενού τάφου και πρώτες αυτές 

άκουσαν από το στόμα του λευκοφόρου αγγέλου το χαρούμενο και 

παράδοξο μήνυμα της Αναστάσεως. Αυτές έγιναν από Μυροφόροι 

ευαγγελίστριες και έφεραν το ευαγγέλιο της εγέρσεως στους 

μαθητές και στον κόσμο. 

Και πάλι, λοιπόν, σήμερα Κυριακή των Μυροφόρων δοξολο-

γείται  ο νικητής του θανάτου και του Άδου. Δοξολογείται ο νεκρός 

– το βεβαιώνουν ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος, που έγινε ζων–το βεβαι-

ώνουν οι Μυροφόρες. Δοξολογείται «η ζωή η αθάνατος» που κατέ-

βηκε στο βασίλειο του Άδου και νέκρωσε τον Άδη με το ανέσπερο 

φως Του, με την αστραπή της Θεότητός Του. Δοξολογείται Αυτός 

που ανέστησε τους πεθαμένους από τα σκοτεινά μνήματα. Δοξο-

λογείται ο Ζωοδότης, που με την Ανάστασή Του σύναψε σε ατελεύ-

τητο  δοξολογία τις δυνάμεις των ουρανών και τους λαούς της γης. 

Δοξολογείται Αυτός που πέθανε και κατέβηκε στον Άδη, για να 

μας ανεβάσει με την έγερσή Του στους ουρανούς. 

Αυτό ακριβώς ψάλλει ο υμνῳδός του αναστάσιμου απολυ-

τικίου του β΄ ήχου, που ακούμε σήμερα, Κυριακή των Μυροφόρων 

στους ναούς μας: 

«Ὅτε κατῆλθες πρός τόν θάνατον, ἡ ζωή ἡ ἀθάνατος, τότε 

τόν Ἅδην ἐνέκρωσας τῇ ἀστραπῇ τῆς Θεότητος· ὅτε δέ καί τούς 

τεθνεῶτας ἐκ τῶν καταχθονίων ἀνέστησας, πᾶσαι αἱ δυνάμεις τῶν 

ἐπουρανίων ἐκραύγαζον· Ζωοδότα Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, δόξα σοι». 

 

Χριστός Ανέστη! 

Αληθώς Ανέστη ο Κύριος! 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 



Ω! Τι χαρά ανεκλάλητη νοιώθει όποιος πιστεύει στην Ανά-

σταση του Χριστού! Ποιό πράγμα λυπηρό μπορεί πια να τον πικρά-

νει, αφού έχει μέσα του την αθανασία! Αληθινά καινούργιο πιοτό 

ήπιε ο άνθρωπος από τον Τάφο του Χριστού, γιατί ποτέ άλλη φορά 

δεν τόπιε, από τότε πού διώχτηκε από τον Παράδεισο, κι είχε πάρει 

την πικρή απόφαση πως είναι σαν το χορτάρι που ξεραίνεται και 

γίνεται σκόνη. 

Όλη η ανθρωπότητα που δεν πιστεύει στην Ανάσταση του 

Χριστού, είναι χωρίς ελπίδα, και ξεγελιέται με ψεύτικες ευτυχίες! 
 

Φώτης Κόντογλου. 
    

 

 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 

Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμο σου. 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 
 

Καθημερινά.   7π.μ. Όρθρος.  

                           7μ.μ. Εσπερινός. 

Τρίτη  2/5.        7π.μ. Όρθρος & Θεία Λειτουργία. 

Σάββατο 6/5.   7π.μ. Όρθρος & Θεία Λειτουργία. 
 

ΙΕΡΑ  ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Κάθε Δευτέρα & Πέμπτη από τις 7.30μ.μ. στον Ι.Ν. Αγ. Στεφάνου, 

ή κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως με τον π. Παΐσιο. 
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