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ριμαθαίας κκκκαὶ ττττοῦ ννννυκτερινοῦ µµµµαθητοῦ ΝΝΝΝικοδήμου». 
�    Βασιλέως ἐπισκόπου Ἀμασείας ἱερομάρτυρος, 

�    Γλαφύρας καὶ Ἰούστας ὁσίων. 
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ΚΚΚΚαι ιδού. Οι Ευαγγελιστές παρατηρούν, ότι οι Μυροφόρες 
έρχονται στο µνηµείο. Προχωρούν για το ευλαβικό προσκύνηµα 
στον τάφο του Κυρίου. Μετατρέπουν, δηλαδή, τα σχέδια σε έργα. 
Και ξεκινούν, νικώντας την αδυναµία της γυναικείας φύσεως. ∆εν 
περιορίζονται σε λόγια µόνο. Είναι εκείνο, που έγραφε ο Ευαγγε-
λιστής Ιωάννης: «…Μή ἀγαπῶμεν λόγῳ μηδέ τῇ γλώσσῃ, ἀλλ᾿ 

ἐν ἔργῳ καί ἀληθείᾳ» (Α΄ Ιωάν. γ΄ 18). Και οι Μυροφόρες προ-
χωρούν µέσα στο σκοτάδι της νύχτας. Χωρίς συνοδό. Την καρδιά 
τους έχουν µονάχα συντροφιά. «∆εν σκεφτόµουν. Αισθανόµουν». 
Έγραφε µια ωραία ψυχή. Και βαδίζουν οι Μυροφόρες σε ξένο µέ-
ρος. Είπαµε, πως ήταν από τη Γαλιλαία. Βγαίνουν έξω από την 
πόλη, από τα τείχη της Ιερουσαλήµ. Εκεί που ήταν το µνήµα. 
Προχωρούν θαρραλέες, άτροµες. 

 

 ΑΑΑΑλλά µε τον τρόπο αυτό ρίχνουν τον εαυτό τους σε χίλιους 
δυο κινδύνους. Με πήδηµα στο κενό µοιάζει το διάβηµα των Μυ-
ροφόρων. Τα αγριεµένα πλήθη, το πηχτό σκοτάδι, η ερηµιά. Όλα 
αυτά θα τα υπολόγιζε ο καθένας µας. Οι Μυροφόρες όµως τα α-
ψηφούν. Και προχωρούν στον επικίνδυνο ανήφορο του υψηλού 
χρέους. Έρχονται προς τον τάφο. Πότε; Όταν ο Ιουδαϊκός όχλος 
πανηγύριζε για τη νίκη του, για το θάνατο του Ιησού. Όταν ο α-
γώνας είχε πλέον κριθεί. Και οι Μαθητές είχαν κρυφτεί. Και 
στρατιώτες φύλαγαν το µνηµείο. Να έλειπε άραγε η σύνεση από 
τις Μυροφόρες; Α! Όχι. ∆εν λείπει η σύνεση. Περισσεύει η τόλ-
µη. Αγία τόλµη και ανδρεία, που στηρίζεται σε γερό βάθρο, θεµε-
λιωµένο πάνω στην αγάπη προς το Χριστό. Γι’ αυτό και δεν λογα- 
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    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 αὐτόν, 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 Μαγδα-

ληνή, καὶ Μαρία Ἰωσῆ ἐθεώρουν ποῦ τίθεται. Καὶ διαγενομένου τοῦ Σαβ-

βάτου, Μαρία ἡ Μαγδαληνή, καὶ Μαρία ἡ τοῦ Ἰακώβου, καὶ Σαλώμη, ἠγό-

ρασαν ἀρώματα, 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 εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖον, εἶδον νεανίσκον καθήμενον ἐν 

τοῖς δεξιοῖς, περιβεβλημένον στολὴν λευκήν· καὶ ἐξεθαμβήθησαν. Ὁ δὲ λέ-

γει αὐταῖς· Μὴ ἐκθαμβεῖσθε· Ἰησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυ-

ρωμένον· ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε· ἴδε, ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν. Ἀλλ᾿ ὑ-

πάγετε, εἴπατε τοῖς Μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ, ὅτι προάγει ὑμᾶς εἰς 

τὴν Γαλιλαίαν· ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε, καθὼς εἶπεν ὑμῖν. Καὶ ἐξελθοῦσαι ἔφυ-

γον ἀπὸ τοῦ μνημείου· εἶχε δὲ αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκστασις, καὶ οὐδενὶ οὐ-

δὲν εἶπον· ἐφοβοῦντο γάρ.  
 
 

ριάζουν τους κινδύνους οι Μυροφόρες. Απεναντίας. Είναι έτοιµες 
για τον Κύριο τα πάντα να θυσιάσουν. Τα αισθήµατα της αγάπης τους προς τον 

Εσταυρωµένο γίνονται γι’ αυτές πηγές ηρὠσµού. Κι αναδεικνύονται ηρωικότε-
ρες των ηρώων. «Το ασθενέστερο γένος ανδρειότερον εφάνη τό-
τε», παρατηρεί ο ιερός Χρυσόστοµος. Και ένας σύγχρονος χρι-
στιανός συγγραφέας γράφει: «Μια ιστορία αγάπης και λατρείας 
είναι η ιστορία των Μυροφόρων. Ιστορία µιας αγάπης, που κλεί-
νει όλο τον ηρωϊσµό. Και ενός ηρωϊσµού, που κλείνει όλη την α-
γάπη». Όταν τους παλµούς της καρδιάς τούς ρυθµίζει η υπερκό-
σµια αγάπη και λατρεία προς τον Κύριο, τότε τα εµπόδια εκµηδε-
νίζονται. ∆εν στέκουν ικανά να κόψουν το δρόµο προς το καθή-
κον. Κίνδυνοι και θυσίες δεν υπολογίζονται τότε. Καµιά δύναµη 
δεν   µπορεί   να   αποµακρύνει    την    ψυχή    από    το    Σωτήρα    της.    Αυτό   
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τονίζει ο θείος Παύλος όταν γράφει προς τους Ρωµαίους: «Τίς 

ἡμᾶς χωρίσει ἀπό τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ…»; (Ρωµ. η΄ 35). 

Οι σεµνές Μυροφόρες, που αψήφισαν κάθε κίνδυνο και πήγαν τη 
νύχτα του Σαββάτου στο µνηµείο, έγιναν οι πρόδροµοι και οι πρωτοπόροι 
των µαρτύρων και των ηρώων της πίστεως. Εκείνων, που σύρθηκαν στα 
αµφιθέατρα των ειδωλολατρών. Το παράδειγµά τους το αντιγρά-
φουν κάθε τόσο οι γενναίοι και οι εκλεκτοί, που γίνονται τα µεγά-
λα θύµατα και κρατάνε µέσα στο πλήθος των δειλών τις αξίες της ζωής. 

    

 «…����ρχονται ἐπί τό μνημεῖον…» οι Μυροφόρες. Και η 
ηρωϊκή τους αυτή πράξη λέει: Όχι καλοζωϊσµός και καλοπέραση 
και ταπεινό βόλεµα. Αλλά πνεύµα θυσίας. Και σε κινδύνους θα υπο-
βάλλει τον εαυτό του – όταν το καλέσει η ανάγκη – εκείνος, που 
θέλει να εκπληρώσει τους ιερούς του πόθους. Και µε το θάνατο 
θα µονοµαχήσει. «Γίνου πιστός ἄχρι θανάτου…» (Αποκ. β΄ 10). 
Είναι θεία παραγγελία. Η πίστη µας, τα ιδανικά µας, αξίζουν πε-
ρισσότερο από τη ζωή µας, θέλει να πει. Φέρουµε µέσα µας κάτι 
τι πιο µεγάλο από τον εαυτό µας. Η αποστολή µας είναι ανώτερη 
από την αξία της ζωής µας.  
 

 ΠΠΠΠόσο όµως απέχουµε από το ηρωϊκό αυτό πνεύµα! Μια 
παράξενη νοοτροπία έχουν τόσοι και τόσοι στις ηµέρες µας. Είναι 
οι οπαδοί «τῆς ἥσσονος προσπαθείας». Εκείνοι που ζητούν τις 
εύκολες λύσεις. Αποφεύγουν κάθε τι το δύσκολο και το ηρωϊκό. 
Κι ανάµεσα στους χριστιανούς βρίσκεις την τάση του ευδαιµονι-
σµού, του ωφελιµισµού. Έλειψε το αρχαίο ηρωϊκό πνεύµα, που 
διέκρινε τους πρώτους Χριστιανούς. Οι πολλοί στις ηµέρες µας 
θέλουν το Χριστιανισµό, χωρίς το «ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν». ∆ί-
χως θυσία. Ζητάνε να κόψουν τη θρησκεία στα µέτρα τους. Αντί 
να προσαρµόσουν τη ζωή τους στις επιταγές του Ευαγγελίου. Θα 
ήθελαν να ακολουθήσουν το Χριστό µέχρι το Μυστικό ∆είπνο. 
∆εν φτάνουν όµως και µέχρι το Γολγοθά. Αλλά λησµονήσαµε. Ο 
Χριστιανισµός δεν µπορεί να γίνει η θεωρία της πολυθρόνας. ∆εν 
είναι λιµάνι, αλλά µέτωπο. Η Εκκλησία δεν είναι κοιτώνας για κεί-
νους   που   νυστάζουν,   αλλά    αγρός   για  κείνους   που  θέλουν  να  εργασθούν.   Τα 
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πιστεύω µας δεν µπορεί να αποτελέσουν ένα µαλακό µαξιλάρι, 
για σιγουριά και καλοπέραση. Οι αληθινοί Χριστιανοί κύριο χα-
ρακτηριστικό τους έχουν τη θυσία. Και την προσφορά των όλων, για την από-
κτηση του Ενός.  
 

 ΑΑΑΑυτό σηµαίνει και κάτι άλλο. Ότι ο Χριστιανός δεν θα 
συσχηµατίζεται µε το φρόνηµα του αιώνος τούτου (πρβλ. Ρωµ. 
ιβ΄ 2). Μη λησµονούµε, ότι το µεγαλύτερο αµάρτηµα της εποχής 
µας είναι το ότι πολλά πράγµατα πάψαµε να τα θεωρούµε αµαρ-
τήµατα. Και είναι αυτό τόσο επιζήµιο για την πνευµατική µας υ-
πόσταση. Μη ζητάµε, λοιπόν, να συµβιβάσουµε τα ασυµβίβαστα. 
Αλλά µε κάθε τρόπο να επιδιώκουµε την κατά Χριστόν τελείωσή 
µας, η οποία και αγώνες και θυσίες απαιτεί. Όπως οι Μυροφόρες, 
που και ολοκληρωµένες προσωπικότητες ήταν και προχώρησαν 
προς τον τάφο του Ιησού χωρίς δισταγµό ή αργοπορία.   
Επισκόπου Νικηφόρου, Μητροπολίτου Λευκάδος και Ιθάκης, από το βιβλίο 
«ΟΙ ΜΥΡΟΦΟΡΕΣ», σελ. 34 - 37, ∆΄ Έκδοση, Έκδοση Ιερά Μονή Φανερωµένης Λευκάδος 

�  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1) � Προβολή των ταινιών «Τα Παιδιά της Χορωδίας» &  «Οι κότες το ’σκασαν» � 
Σήµερα, Κυριακή 26 Απριλίου 2015 και ώρα 7:00 µ.µ. στο Πνευµατικό 
Κέντρο του Ναού µας θα προβληθούν παράλληλα οι ταινίες, «Τα Παιδιά της 
Χορωδίας» για τους µεγάλους και για τα µικρά µας παιδιά «Οι κότες το 
’σκασαν». ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΜΕ ΠΟΛΥ ΧΑΡΑ! 
2)                           ֠  ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ֠ 
Κάθε Τετάρτη απόγευµα στις 6:30 µ.µ. θα γίνεται στο Ναό µας Εσπερινό Εσπερινό Εσπερινό Εσπερινό 

Κήρυγµα από τον Αρχιµ. π. Νικόδηµο Ηλιόπουλο Κήρυγµα από τον Αρχιµ. π. Νικόδηµο Ηλιόπουλο Κήρυγµα από τον Αρχιµ. π. Νικόδηµο Ηλιόπουλο Κήρυγµα από τον Αρχιµ. π. Νικόδηµο Ηλιόπουλο µε επίκαιρο θέµα. 
3)            ֠  Π Π Π ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΘΘΘΕΙΩΝ  ΛΛΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΕΕΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ ֠ 
Πέµπτη 30 Απριλίου 2015,    Άγιος ΝΆγιος ΝΆγιος ΝΆγιος Νικόλαοςικόλαοςικόλαοςικόλαος Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου 7:00π.µ. 
Παρασκευή 1η Μαΐου 2015, Άγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος Νικόλαος Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου 7:00π.µ.        
Σάββατο 2 Μαΐου 2015,    Άγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος Νικόλαος Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου 7:00π.µ. 
4)  �  ∆ΙΗΜΕΡΗ  ΕΚ∆ΡΟΜΗ  ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ  Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΟΣ  � 
∆ευτέρα 11 - Τρίτη 12 Μαΐου 2015 η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα 
του Ναού µας διοργανώνει ∆ιήµερη Προσκυνηµατική Εκδροµή στην Τήνο. 
Ώρα αναχώρησης 6:30 π.µ. της ∆ευτέρας της 11ης Μαΐου 2015 από τον Άγιο 
Νικόλαο. Τιµή εισιτηρίου 115 € (στην τιµή συµπεριλαµβάνονται µετακινή-
σεις, ξενοδοχείο και πρωινό). Πρωί της Τρίτης: ֠ Όρθρος και Θ. Λειτουργία 
στην Παναγία. Επιστροφή το βράδυ της Τρίτης της 12ης Μαΐου 2015. 
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