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AΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ AΝΑΓΝΩΣΜΑ
Πράξ. στ΄, 1-7

Ἐν ταῖς ἡμεραῖς 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 ἑπτά, πλήρεις 
πνεύματος ἁγίου καὶ σοφίας, οὓς 
καταστήσωμεν 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 πλήρης 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. Καὶ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ 
ηὔξανεν, καὶ ἐπληθύνετο ὁ ἀριθμὸς 
τῶν μαθητῶν ἐν Ἱερουσαλὴμ σφόδρα, 
πολύς τε ὄχλος τῶν ἱερέων ὑπήκουον 
τῇ πίστει.

EPISTLE READING
Acts 6: 1-7

In those days, when the disciples 
were increasing in number, the 

Hellenists murmured against the 
Hebrews because their widows were 
neglected in the daily distribution. 
And the twelve summoned the body of 
the disciples and said, «it is not right 
that we should give up preaching the 
word of God to serve tables. Therefore, 
brethren, pick out from among you 
seven men of good repute, full of 
the Spirit and of wisdom, whom we 
may appoint to this duty. But we will 
devote ourselves to prayer and to the 
ministry of the word.» And what they 
said pleased the whole multitude, 
and they chose Stephen, a man full of 
faith and of the Holy Spirit, and Philip, 
and Prochoros, and Nicanor, and 
Timon, and Parmenas, and Nicolaos, 
a proselyte of Antioch. These they set 
before the apostles, and they prayed 
and laid their hands upon them. And 
the word of God increased; and the 
number of the disciples multiplied 
greatly in Jerusalem, and a great many 
of the priests were obedient to the 
faith.



ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
Μᾶρκ. ιε΄, 43-47 - ιστ΄, 1-8

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθὼν 
Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ Ἀριμαθαίας, 

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 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 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.

GOSPEL READING
Mark 15: 43-47 - 16: 1-8

At that time, Joseph of Arimathea, a 
respected member of the council, 

who was also himself looking for the 
kingdom of God, took courage and went 
to Pilate, and asked for the body of Jesus. 
And Pilate wondered if he were already 
dead; and summoning the centurion, he 
asked him whether he was already dead. 
And when he learned from the centurion 
that he was dead, he granted the body to 
Joseph. And he bought a linen shroud, 
and taking him down, wrapped him in 
the linen shroud, and laid him in a tomb 
which had been hewn out of the rock; 
and he rolled a stone against the door 
of the tomb. Mary Magdalene and Mary 
the mother of Joses saw where he was 
laid. And when the sabbath was past, 
Mary Magdalene, and Mary the mother 
of James, and Salome, bought spices, so 
that they might go and anoint him. And 
very early on the first day of the week 
they went to the tomb when the sun 
had risen. And they were saying to one 
another, «Who will roll away the stone 
for us from the door of the tomb?» And 
looking up, they saw that the stone was 
rolled back; for it was very large. And 
entering the tomb, they saw a young 
man sitting on the right side, dressed 
in a white robe; and they were amazed. 
And he said to them, «Do not be amazed; 
you seek Jesus of Nazareth, who was 
crucified. He has risen, he is not here; 
see the place where they laid him. But 
go, tell his disciples and Peter that he is 
going before you to Galilee; there you 
will see him, as he told you.» And they 
went out and fled from the tomb; for 
trembling and astonishment had come 
upon them; and they said nothing to 
anyone, for they were afraid.



ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΟΣ

H σημερινή Κυριακή είναι αφιερωμένη στις Μυροφόρες γυναίκες και η ευαγγελική 
περικοπή της ημέρας μας αφηγείται δύο γεγονότα μεγάλης σημασίας, τον ενταφιασμό 

του σώματος του Ιησού από τον Ιωσήφ εξ Αριμαθαίας, και την επίσκεψη των αγίων 
μυροφόρων γυναικών στο κενό μνημείο. Όπως ορθά έχει αναφερθεί, ο ενταφιασμός είναι 
η τελευταία πράξη του δράματος του σταυρού, με την οποία κλείνει ο κύκλος της επίγειας 
δράσεως του Ιησού μας, και η ανάσταση είναι η απαρχή ενός καινούργιου κόσμου που 
προσφέρεται στους ανθρώπους που πιστεύουν. Αν και το δεύτερο γεγονός που μας αφηγείται 
το σημερινό ευαγγέλιο αποτελεί το επίκεντρο όλης της περικοπής, ας στρέψουμε λίγο την 
προσοχή μας στο πρόσωπό του Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ ήταν “ευσχήμων βουλευτής”, δηλ άνθρωπος 
που κατείχε υψηλή κοινωνική θέση. Επιπλέον, ανήκε σ’ αυτούς που προσδοκούσαν με κρυφή 
ελπίδα τη Βασιλεία του Θεού. Αυτός λοιπόν, μαζί με τον Νικόδημο, ένας άλλος αφανής 
μαθητής του Χριστού, κατά την πληροφορία του Ευαγγελιστού Ιωάννου, έτρεξαν μαζί για 
να ενταφιάσουν το σώμα του Ιησού. 

Στο σημείο αυτό, εκείνο που κάνει εντύπωση είναι η θαρραλέα στάση του Ιωσήφ. Τη 
στιγμή που οι γνωστοί μαθητές του Κυρίου μας έχουν τρομοκρατηθεί και απογοητευθεί 
από τη σταύρωση του διδασκάλου τους και είναι κλεισμένοι σ’ ένα σπίτι δια τον φόβον των 
Ιουδαίων, ο Ιωσήφ «τολμήσας εισήλθε προς Πιλάτον και ητήσατο το σώμα του Ιησού». Εκείνο 
που δεν κατάφερε να κάνει προηγουμένως όταν ζούσε ο διδάσκαλός του, το προσφέρει τώρα 
όταν βρίσκεται ο Ιησούς νεκρός επί του σταυρού. Ο σταυρός του Κυρίου αντί να τον φοβίσει, 
παραδόξως τον οπλίζει με τόλμη, και τον αφυπνίζει σε βαθμό, ώστε να λάβει θέση έναντι 
του Εσταυρωμένου. Είναι οι ώρες αυτές που ο άνθρωπος κυριολεκτικά συγκλονίζεται 
και οδηγούμενος από το χέρι του Θεού κατορθώνει «τα αδύνατα παρά τοις ανθρώποις». 
Ξεπερνάει τα ανθρώπινα όρια και κατα κάποιον τρόπο μπαίνει στα όρια του Θεού, στο 
φώς του Θεού. Τώρα ζητάει από το Ρωμαίο διοικητή να του επιτρέψει να προσφέρει τις 
τελευταίες φροντίδες στο σώμα του Εσταυρωμένου, τοποθετώντας το σε τάφο με όλη τη 
σχετική διαδικασία. Στο σημείο αυτό, εκείνο που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής είναι ο τρόπος 
με τον οποίον ο Θεός αξιοποιεί τα γεγονότα της ζωής του ανθρώπου προκειμένου να τον 
εντάξει στην προοπτική της αιωνιότητος της Βασιλείας Του. Ενώ ο άνθρωπος κινείται μέσα 
στην σχετικότητα των πραγμάτων του κόσμου που τον περιβάλλει, από την άλλη ο Θεός δεν 
απαιτεί από τον άνθρωπο να κάνει εκείνα που βρίσκονται έξω των ορίων του. Ο άνθρωπος 
στην περίπτωση αυτή, όταν ζητά το θέλημα του Θεού και αδυνατεί, ο Θεός ενεργεί. 

Το ίδιο βλέπουμε να συμβαίνει και στις Μυροφόρες γυναίκες. Τρέχουν στον τάφο για 
να αλείψουν το νεκρό σώμα του Ιησού με αρώματα, κατά το έθιμο της εποχής. Με πολύ 
απλές εκφράσεις ο ευαγγελιστής Μάρκος μας περιγράφει την πορεία τους μέχρι του 
τάφου. Οι Μυροφόρες δεν υπελόγισαν τίποτε, ούτε την έχθρα του λαού, ούτε την δύναμη 
των στρατιωτών, ούτε την νύχτα. Έκαναν μιά ηρωική έξοδο και ήλθαν στο μνημείο για 
να προσφέρουν αρώματα στον Χριστό. Ό,τι μπορούσαν να προσφέρουν ανθρωπίνως στον 
Χριστό το προσέφεραν. Και βρίσκονται από την πλευρά του ανθρώπου σε απορία: «Τίς 
αποκυλίσει ημίν τόν λίθον εκ της θύρας του μνημείου;» Οι Μυροφόρες όσο καλές και να 
ήταν από πνευματικής πλευράς, όσο θεοφοβούμενες και να ήταν, και όσο πιστές κι αν 
ήταν, ήταν άνθρωποι με ανθρώπινα όρια. Προσέφεραν όμως εκείνο που μπορούσαν. Γι’ 
αυτό τελικά μπροστά στο αδιέξοδο της ανθρώπινης αδυναμίας ο Κύριος συγκαταβαίνει. 
Εμφανίζεται πρώτα ο άγγελος και έπειτα ο ίδιος ο Κύριος για να τους φανερώσει εκείνην την 
άλλη ποιότητα ζωής, το περισσόν ζωής που δίνει μόνον ο αναστημένος Χριστός, ο οποίος 
κατήργησε τον θάνατο, κατήργησε τον διάβολο, κατήργησε τα σκότη, λύτρωσε τον άνθρωπο 
και τον πέρασε σ’ εκείνη την περιοχή της αιωνίου ζωής.
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Αυτή η άλλη ποιότητα ζωής και εκείνη η  πνευματική περιοχή, η οποία βρίσκεται πάνω 
από τα ανθρώπινα μέτρα και την ανθρώπινη γνώση, ελέγχεται και οδηγείται από το Πνεύμα 
του Θεού. Όποιος πιστεύει αληθινά στον αναστημένο Χριστό και καθοδηγείται από το Άγιο 
Πνεύμα, αυτός ζεί από τώρα και εντός των ορίων του κόσμου «την Βασιλείαν του Θεού 
εληλυθυίαν εν δυνάμει». Όμως αυτή η νέα δωρεά δίνεται μόνον εάν θελήσει και ενεργήσει 
η χάρις του Θεού και φυσικά με την συνεργία της ιδικής μας προαίρεσης. Άς μιμηθούμε 
λοιπόν τα πρόσωπα εκείνα που συνέβαλλαν στην διεκπεραίωση του ενταφιασμού του Κυρίου 
μας, τόσο του Ιωσήφ εξ Αριμαθαίας όσο και των Μυροφόρων γυναικών, και όπως εκείνες 
βρέθηκαν έκθαμβες μπροστά σε υπερφυσικά γεγονότα, το ίδιο κι εμείς θα βρισκόμαστε 
έκθαμβοι βλέποντας το χέρι του Θεού σαν παρουσία αγάπης να μας κατευθύνει. Αμήν.

SERMON ON THE GOSPEL READING

Today we keep the commemoration of the Myrrh-bearing women: those women who 
went to the tomb of Christ very early in the morning and found it empty. The Gospel 

set for today is from St Mark, but in fact all four Gospels record the event. The basic story is 
as follows. Several women disciples of Christ believed that he had been buried in a hurry and 
that more needed to be done for the burial to conform to the Jewish tradition for burials.  
So they decided to go to the tomb very early in the morning. Yet, when they arrived at the 
tomb they found that the stone that would have been rolled in front of the tomb had been 
rolled back and that the tomb was empty.  

The accounts differ slightly in the gospel from this point onwards.  In St Mark the 
women find a young man dressed in white who tell them that the Lord is Risen.  In St 
Matthew they find an “angel in garments as white as snow”. In St Luke there are two men in 
dazzling clothes: while in St John’s Gospel they do not find anybody in the tomb but St Mary 
Magdalene who stays behind finds the Saviour himself in the Garden and recognises him. 
These differences should not worry us but should in fact encourage us because whenever 
several people are witnesses to an event they will all tell the story in a slightly different 
way.  And here the basic story is the same even if the details are not quite the same. Then we 
are told that the women run away “because they were afraid”. There are a number of other 
details that we should note. First of all the stone rolled in front of the tomb is evidently a 
problem.  All the Gospels mention it in the light of astonishment that the stone was not in 
its place but had been rolled back. Secondly, some of the gospels emphasise that the tomb 
was empty as the women are told to look at the place where He laid Jesus.  

St John’s Gospel goes further and mentions the grave clothes and tells us that it was 
St Peter himself who noted that the grave clothes were separated, the “sheets” (othonia 
οθόνια) lying in one place and the “napkin” (soudarion σουδάριον) in a different place 
by itself. This latter detail is important because it gives rise to the question – What does 
someone want to take a naked corpse away for? Finally there is the issue of the guard set 
to ensure that nothing happened to the body of Jesus. In fact this is only mentioned by St 
Matthew. So, what conclusion can we draw from these stories? Quite a simple one really!  
Each evangelist was recording details of a story told to them or remembered by them.  

That the details are slightly different is proof that the essence of the story is true and 
that the fundamental point was that Christ was no longer in the tomb but had risen from 
the dead. Subsequent stories tell us that Christ appeared in a number of different ways to 
his disciples. So the Sunday of the Myrrh-bearers is given to us by the Church so that we 
may reflect on the truth of the Gospel and its main point:  Christy is Risen!  And all the rest 
of our Faith derives from that point. Christ is Risen!
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