
ΙΕΡΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ   ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ   ΚΑΙ   ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ   ΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ   ΜΕΣΟΓΑΙΑΣΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ   ΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ   ΜΕΣΟΓΑΙΑΣΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ   ΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ   ΜΕΣΟΓΑΙΑΣΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ   ΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ   ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 

 
Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η  Τ Ω Ν  Μ Υ Ρ Ο Φ Ο Ρ Ω Ν 

 
Η ανάσταση του σώματος 

(ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15,35-58) 
 

 

 
 

ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Τ. Κ. 19003 
ΤΗΛ. ΚΑΙ FAX: 22990 40040, e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr 

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΝΑΟΥ: www.agnikolaosmark.gr 



ΙΕΡΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ   ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ   ΚΑΙ   ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ   ΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ   ΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ   ΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ   ΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ    

 

Κ  Υ  Ρ  Ι  Α  Κ  Η      3 0      Α  Π  Ρ  Ι  Λ  Ι  Ο  Υ      2 0 1 7 

� «ΤΤΤΤῶν ����γίων µµµµυροφόρων γγγγυναικῶν, ����τι δδδδὲ ����ωσὴφ ττττοῦ 				ξ 

       



ριμαθαίας κκκκαὶ ττττοῦ ννννυκτερινοῦ µµµµαθητοῦ ΝΝΝΝικοδήμου». 
�   Ἰακώβου ἀποστόλου, ἀδελφοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου (44). 

�    Κλήμεντος ὁσίου, Δονάτου ἐπισκόπου Εὐροίας,  

       Ἀργυρῆς νεομάρτυρος τῆς ἐν Πικριδίῳ (1725). 
 

Η ανάσταση του σώματος 
Αλλά ίσως ρωτήσει κάποιος: Πώς ανασταίνονται οι νεκροί; 

και με τι σώμα έρχονται ξανά στη ζωή; Ανόητε! Ο σπόρος που ρί-
χνεις εσύ στο χωράφι, δεν παίρνει ζωή αν πρώτα δεν πεθάνει. Κι ε-
κείνη την ώρα δεν σπέρνεις το σώμα του φυτού που πρόκειται να 
φυτρώσει, αλλά ένα γυμνό κόκκο είτε σταριού είτε κάποιου άλλου 
είδους. Ο Θεός δίνει σε κάθε σπόρο το σώμα του φυτού που έχει ο-
ρίσει. Κάθε είδος σπόρου έχει δικό του είδος σώματος. Κάθε ζωντα-
νό πράγμα δεν έχει την ίδια σύσταση· άλλη σύσταση σώματος έχουν 
οι άνθρωποι, άλλη τα κτήνη, άλλη τα πτηνά και άλλη τα ψάρια. Ε-
ξάλλου, υπάρχουν σώματα πάνω στον ουρανό και σώματα πάνω στη 
γη· άλλη όμως είναι η λαμπρότητα των ουράνιων και άλλη των επί-
γειων σωμάτων. Άλλη η λάμψη του ήλιου, άλλη της σελήνης και άλ-
λη των άστρων· αλλά και μεταξύ των άστρων, άλλη η λάμψη του ε-
νός και άλλη του άλλου. 
 Το ίδιο θα συμβεί και με την ανάσταση των νεκρών: Όταν το 
σώμα σαν το σπόρο μπαίνει στη γη, είναι φθαρτό· θα αναστηθεί ό-
μως άφθαρτο. Θάβεται άδοξο, θα αναστηθεί όμως ένδοξο· ενταφιά-
ζεται ανίσχυρο, θα αναστηθεί όμως δυνατό. Ενταφιάζεται σώμα που 
ήταν εμψυχωμένο από ζωική φυσική δύναμη, θ’ αναστηθεί όμως 
ζωοποιημένο από το Πνεύμα του Θεού. Όπως υπάρχει φυσικό σώ-
μα, υπάρχει και πνευματικό. Πραγματικά, έτσι διδάσκει και η Γρα-
φή: Στον Αδάμ, τον πρώτο άνθρωπο, δόθηκε η φυσική ζωή. Αντίθε-
τα, στον έσχατο Αδάμ, το Χριστό, δόθηκε το Πνεύμα, και έγινε πη-
γή ζωής. Πρώτα έρχεται το φυσικό, έπειτα το πνευματικό, όχι το α-
ντίστροφο.   Ο   πρώτος   άνθρωπος   προέρχεται   από   τη   γη   και  είναι  χω- 

Κυριακή των Μυροφόρων 



ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Μάρκ.(Μάρκ.(Μάρκ.(Μάρκ. ιε΄ 43 ιε΄ 43 ιε΄ 43 ιε΄ 43----ις΄ 8)ις΄ 8)ις΄ 8)ις΄ 8) 
    Τ    Τ    Τ    Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθὼν Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ Ἀριμαθαίας, εὐσχήμων βουλευ-

τής, ὃς καὶ αὐτὸς ἦν προσδεχόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, τολμήσας εἰ-

σῆλθε πρὸς Πιλᾶτον καὶ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. Ὁ δὲ Πιλᾶτος ἐθαύ-

μασεν 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 ἀ-

ρώματα ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν. Καὶ λίαν πρωῒ τῆς 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 εἰσελθοῦ-

σαι εἰς τὸ μνημεῖον εἶδον νεανίσκον καθήμενον ἐν τοῖς δεξιοῖς, περιβεβλημέ-

νον στολὴν λευκήν, καὶ ἐξεθαμβήθησαν. Ὁ δὲ λέγει αὐταῖς· Μὴ ἐκθαμβεῖ-

σθε· 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 ὄψε-

σθε, καθὼς εἶπεν ὑμῖν. Καὶ ἐξελθοῦσαι ἔφυγον ἀπὸ τοῦ μνημείου· εἶχε δὲ 

αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκστασις, καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπον· ἐφοβοῦντο γάρ.  
 
 

ματένιος· ο δεύτερος άνθρωπος, ο Κύριος, προέρχεται από τον ου-
ρανό. Όπως είναι ο Αδάμ, που είναι χωματένιος, έτσι είναι και όσοι 
ανήκουν στον παλιό κόσμο· κι ό,τι λογής είναι ο ουράνιος άνθρω-
πος, ο Χριστός, τέτοιας λογής είναι κι όσοι περιμένουν τον ουράνιο 
κόσμο. Όπως τώρα είμαστε όμοιοι με τον άνθρωπο που πλάστηκε α-
πό γη, αργότερα θα μοιάσουμε μ’ εκείνον που ήρθε από τον ουρανό. 
 Να τι θέλω να πω, αδερφοί μου: Άνθρωποι από σάρκα και αί-
μα δεν μπορούν να πάρουν μέρος στη βασιλεία του Θεού, ούτε αυτό 
που είναι φθαρτό μπορεί να κληρονομήσει την αφθαρσία. Θα σας 
αποκαλύψω ένα μυστήριο: δε θα πεθάνουμε όλοι· θα μεταμορφω-
θούμε όμως όλοι, σε μια στιγμή, όσο θέλει το μάτι για ν’ ανοιγο-
κλείσει, όταν ηχήσει η σάλπιγγα των έσχατων καιρών. Θ’ ακουστεί 
ο ήχος της σάλπιγγας, κι αμέσως οι νεκροί θα επιστρέψουν στη ζωή 
άφθαρτοι,   κι   εμείς   οι   ζωντανοί   θ’   αλλάξουμε   το   παλιό   με   ένα   νέο  
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Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η ΣΜ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η ΣΜ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η ΣΜ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η Σ    
    

    Ε    Ε    Ε    Εκείνον τον καιρόν, ήλθε ο Ιωσήφ, ο από Αριμαθαίας, ο οποίος ήτο σημαί-
νων βουλευτής που επερίμενε και αυτός την βασιλείαν του Θεού. Αυτός ετόλ-
μησε και ήλθε εις τον Πιλάτον και εζήτησε το σώμα του Ιησού. Ο Πιλάτος εξε-
πλάγη όταν άκουσε ότι είχε ήδη πεθάνει. Και εκάλεσε τον εκατόνταρχον και 
τον ερώτησε εάν είχε πεθάνει προ πολλού. Και όταν επληροφορήθηκε από τον 
εκατόνταρχον, εδώρησε το σώμα εις τον Ιωσήφ. Αυτός δε αγόρασε σινδόνι και 
τον κατέβασε, τον ετύλιξε με το σινδόνι και τον έθεσε εις μνήμα, που ήτο λα-
ξευμένον εις βράχον και εκύλισε ένα λίθον εις την πόρτα του μνήματος. Η δε 
Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία του Ιωσή παρατηρούσαν πού τον βάζουν. Ό-
ταν επέρασε το Σάββατον, η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία του Ιακώβου 
και η Σαλώμη αγόρασαν αρώματα διά να έλθουν να τον αλείψουν. Και πολύ 
πρωί, την πρώτην ημέραν της εβδομάδος, έρχονται εις το μνήμα, αφού είχε α-
νατείλει ο ήλιος, και έλεγαν μεταξύ τους, «Ποιος θα μας κυλίση τον λίθον από 
την πόρτα του μνημείου;». Και όταν εσήκωσαν τα μάτια τους, βλέπουν ότι ο λί-
θος είχε κυλισθή. Ήτο δε πάρα πολύ μεγάλος. Και όταν εμπήκαν εις το μνήμα, 
είδαν ένα νέον με λευκήν στολήν να κάθεται εις τα δεξιά και κατελήφθησαν α-
πό φόβον. Αυτός δε λέγει εις αυτάς, «Μη τρομάζετε. Τον Ιησούν ζητάτε τον 
Ναζαρηνόν τον σταυρωμένον; Αναστήθηκε, δεν είναι εδώ. Να ο τόπος όπου 
τον έβαλαν. Αλλά πηγαίνετε και πέστε εις τους μαθητάς του και εις τον Πέτρον, 
“Πηγαίνει πριν από σας εις την Γαλιλαίαν, εκεί θα τον ιδήτε, καθώς σας είπε”». 
Και εβγήκαν και έφυγαν από το μνημείον διότι τας κατείχε τρόμος και έκπλη-
ξις. Και σε κανένα δεν είπαν τίποτε, διότι εφοβούντο. (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Απ. Δ.) 
 
 

σώμα. Πρέπει αυτό που είναι φθαρτό να μεταμορφωθεί σε άφθαρτο, 
κι αυτό που είναι θνητό να γίνει αθάνατο. Όταν αυτό το φθαρτό με-
ταμορφωθεί σε άφθαρτο και το θνητό μεταμορφωθεί σε αθάνατο, 
τότε θα πραγματοποιηθεί ο λόγος της Γραφής: Ο θάνατος αφανί-
στηκε· η νίκη είναι πλήρης! Θάνατε, πού είναι το κεντρί της δύναμής 
σου; Άδη, πού είναι η νίκη σου; Τη δύναμη να πληγώνει θανάσιμα 
την παίρνει ο θάνατος από την αμαρτία, κι η αμαρτία παίρνει τη 
δύναμή της από το νόμο. Ας ευχαριστήσουμε όμως το Θεό που μας 
χάρισε τη νίκη διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Λοιπόν, αγα-
πητοί μου αδερφοί, να γίνεστε όλο και πιο σταθεροί και αμετακί-
νητοι στην πίστη, και να έχετε πάντοτε όλο και περισσότερο ζήλο 
για την εκπλήρωση του έργου του Κυρίου, αφού ξέρετε ότι ο κόπος 
που καταβάλλετε για χάρη του Κυρίου δεν είναι μάταιος. 

(ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15,35-58) 
Κυριακή των Μυροφόρων 



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)      ֠        ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ        ֠ 
Δευτέρα 1η Μαΐου 2017, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00π.μ. 
Τρίτη 2 Μαΐου 2017, Ι. Ν. Αγίου Θωμά Μαρκ/λου 7:00π.μ. 
Παρασκευή 5 Μαΐου 2017, Παρεκκλήσι Υπαπαντής 
                                              (στο ισόγειο του Ιερού Ναού μας) 7:00π.μ. 
Σάββατο 6 Μαΐου 2017, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00π.μ. 
2)                   ΓΙΟΡΤΗ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

Αγαπητοί μας γονείς, 
 

Σας προσκαλούμε 
την Κυριακή 7 Μαΐου 2017 

και ώρα 5.00 μ.μ. 
στον Ι. Ν. Αγ. Νικολάου Μαρκοπούλου 

στη Γιορτή Νεότητας 
με ένα πλούσιο, 

ψυχαγωγικό πρόγραμμα 
για όλη την οικογένεια! 

 

Σας περιμένουμε με χαρά! 
Το Γραφείο Νεότητας 

� � � 
Πρόγραμμα Γιορτής Νεότητας  

 

5.00 μ.μ.: Περιήγηση στη Δωροέκθεση:  
                 Χειροτεχνίες, κατασκευές,  γλυκά από τα Κατηχητικά μας 
 

6.00 μ.μ.: Ομιλία για τους Γονείς με θέμα “Καρδιά Μάνας” , από την κ. 
                 Μαρία Μουρζά, φιλόλογο - νηπιαγωγό - συγγραφέα 
 

                 Φύλαξη παιδιών: Προσχολικής ηλικίας 
                 Ομαδικά παιχνίδια για παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου 
 

7.15 μ.μ.: Ύμνοι - Τραγούδια - Παραδοσιακοί Χοροί από τα Κατηχητικά μας 
 

8.15 μ.μ.: Κλήρωση με πλούσια δώρα! 
3)         � ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ  ΤΗΣ  Ε.Φ.Α. � 
α) Τη Δευτέρα 15 Μαΐου 2017 η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του 
Ιερού Ναού μας διοργανώνει Απογευματινό Προσκύνημα στην Ιερά 
Μονή Παναγίας Φανερωμένης Σαλαμίνας. 
β) Τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2017 η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του 
Ιερού Ναού μας διοργανώνει Απογευματινό Προσκύνημα στον Ιερό  
Ναό Αγίας Βαρβάρας Αιγάλεω, στο Ιερό Σκήνωμα της Αγίας Ελένης. 

         ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Τ.Κ. 19003, ΤΗΛ. ΚΑΙ FAX: 22990 40040,  
e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr, ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΝΑΟΥ: www.agnikolaosmark.gr 
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