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Σελ. 2   --   ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ      

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ 
Καηά ἕλα παιαηφ ιεηηνπξγηθφ ἔζηκν ηῆο θθιεζίαο καο, ηήλ ἑπνκέλε ηῶλ κεγάισλ 

ἑνξηῶλ ηειεῖηαη ἡ «χλαμηο», παλεγπξηθή δειαδή ζπλάζξνηζηο ηῶλ πηζηῶλ, πξφο 

ηηκήλ ηῶλ ἱεξῶλ πξνζψπσλ, πνχ δηεδξακάηηζαλ ἕλα ζπνπδαῖν ξφιν ζηφ ἑνξηαζζέλ 
γεγνλφο. Ἔηζη ηήλ ἑπνκέλε ηῶλ Χξηζηνπγέλλσλ ἑνξηάδνκε ηήλ χλαμη ηῆο ὑπεξαγίαο 

Θενηφθνπ θαί ηήλ κεηά ηά Χξηζηνχγελλα Κπξηαθή ηήλ κλήκε Γαπίδ ηνῦ βαζηιέσο, 

Ἰσζήθ ηνῦ κλήζηνξνο θαί Ἰαθψβνπ ηνῦ ἀδειθνζένπ. Σήλ ἑπνκέλε ηῶλ Θενθαλείσλ 
ηήλ χλαμη ηνῦ Πξνδξφκνπ. Σήλ ἑπνκέλε ηῆο Ὑπαπαληῆο ηήλ χλαμη ηνῦ δηθαίνπ 

πκεψλ ηνῦ ζενδφρνπ θαί ηῆο πξνθήηηδνο Ἄλλεο. Σήλ ἑπνκέλε ηνῦ Δὐαγγειηζκνῦ 
ηήλ χλαμη ηνῦ ἀξραγγέινπ Γαβξηήι θιπ. ηφ ἴδην πξνθαλῶο αἴηην ὀθείιεηαη θαί ὁ 

ἑνξηαζκφο ηήλ δεπηέξα Κπξηαθή κεηά ηνῦ Πάζρα δχν ὁκάδσλ πξνζψπσλ πνχ 
ὑπεξέηεζαλ ζηφ γεγνλφο ηῆο Ἀλαζηάζεσο ηνῦ Κπξίνπ, ἀθ᾽ ἑλφο δειαδή ηνῦ Ἰσζήθ 

ηνῦ ἀπφ Ἀξηκαζαίαο θαί ηνῦ Νηθνδήκνπ, πνχ ἔζαςαλ ηφ ζῶκα ηνῦ Κπξίνπ, ἀθ᾽ 

ἑηέξνπ δέ ηῶλ Μπξνθφξσλ γπλαηθῶλ, πνχ ἦιζαλ λά ἀιείςνπλ κέ κῦξα ηφ ζῶκα θαί 
πξῶηεο ἄθνπζαλ ηφ εὐαγγέιην ηῆο Ἀλαζηάζεσο θαί πξῶηεο εἶδαλ ηφλ ἀλαζηάληα 

Κχξην. χκθσλα ινηπφλ πξφο ηά ἀλσηέξσ ἡ ζχλαμηο πξφο ηηκήλ ηῶλ ἱεξῶλ αὐηῶλ 
πξνζψπσλ ζά ἔπξεπε λά ἑνξηάδεηαη ηήλ ἑπνκέλε ηνῦ Πάζρα, ηήλ Γεπηέξα δειαδή 

ηῆο Γηαθαηλεζίκνπ. Ἀιι᾽ ὅιε ἐθείλε ἡ ἑβδνκάο, ἀπφ ηήλ Γεπηέξα κέρξη ηφ άββαην, 

θαηείρεην ἀπφ ηφ ζέκα ηῆο Ἀλαζηάζεσο. «ινγίδεην» ὡο κία παζράιηνο ἡκέξα. Ἡ 
κεηά ηφ Πάζρα πάιη Κπξηαθή ιφγῳ ηνῦ γεγνλφηνο πνχ ζπλέβε θαη᾽ αὐηήλ, ηῆο 

ἐκθαλίζεσο δειαδή ηνῦ ἀλαζηάληνο ζηφλ Θσκᾶ θαί ζηνχο καζεηάο, ἦηαλ ἤδε 
θαηεηιεκκέλε ἀπφ ηφλ ἑνξηαζκφ ηνῦ πεξηζηαηηθνῦ αὐηνῦ. Ὁ ἑνξηαζκφο ηνπ 

δηήξθεζε ὅιε ηήλ ἐπαθνινπζνῦζα ἑβδνκάδα θαί ἡ πξψηε κεηά ηφ Πάζρα ἐιεπζέξα 

ἡκέξα γηά ηήλ ηνπνζέηεζη ηῆο «πλάμεσο» ἔκελε ἡ δεπηέξα κεηά ηφ Πάζρα Κπξηαθή. 
Ἔηζη θαηά ηφλ Ι’ αἰῶλα βξίζθνκε ζηφ ἑνξηνιφγην ηῆο θθιεζίαο ηῆο 

Κσλζηαληηλνππφιεσο λά ἀλαγξάθεηαη ζηήλ Κπξηαθή αὐηή ἡ «κλήκε ηῶλ δηθαίσλ 
Ἰσζήθ ηνῦ ἀπφ Ἀξηκαζαίαο θαί Μαξίαο ηῆο Μαγδαιελῆο θαί ηῶλ ινηπῶλ καζεηξηῶλ 

ηνῦ Κπξίνπ», γηά λά πξνζηεζῇ ἀξγφηεξα ζ᾽ αὐηνχο θαί ἡ κλήκε ηνῦ «λπθηεξηλνῦ 
καζεηνῦ» ηνῦ Χξηζηνῦ, ηνῦ Νηθνδήκνπ. Ἀπνιπηίθην ηῆο ἡκέξαο, ἐθηφο ἀπφ ηφ 

γλσζηφ «Ὁ εὐζρήκσλ Ἰσζήθ...», ἦηαλ θαί ηφ παιαηφ ηξνπάξην «Σῶλ καζεηῶλ ζνπ ὁ 

ρνξφο...», πνχ ζήκεξα, θάπσο παξειιαγκέλν, ἀπαληᾷ ζάλ δεχηεξν θάζηζκα ηνῦ 
ὄξζξνπ ηῆο Κπξηαθῆο ηῶλ Μπξνθφξσλ κεηά ηήλ γ’ ᾠδή ηνῦ θαλφλνο θαί ζηήλ 

Παξαθιεηηθή ζάλ δεχηεξν θαί πάιη θάζηζκα κεηά ηήλ δεπηέξα ζηηρνινγία ζηφλ 
ὄξζξν ηῆο Κπξηαθῆο ηνῦ β’ ἤρνπ. Ἀθξηβῶο δέ ηφ ηξνπάξην αὐηφ, πνχ ἔρεη εἰδηθά 

γξαθῆ θαζψο θαίλεηαη γηά ηήλ παξνῦζα ἑνξηή, κᾶο δίδεη θαί ηφ ζέκα ηῆο Κπξηαθῆο 

ηῶλ Μπξνθφξσλ θαί ηήλ ζπλάξηεζί ηνπ πξφο ηφ ζέκα ηῆο Ἀλαζηάζεσο ηνῦ Κπξίνπ: 
«Σῶλ καζεηῶλ ζνπ ὁ ρνξφο ζχλ κπξνθφξνηο γπλαημί ἀγάιινληαη ζπκθψλσο, 

θνηλήλ γάξ ἑνξηήλ αὐηνῖο ἑνξηάδνκελ εἰο δφμαλ θαί ηηκήλ ηῆο ζῆο ἀλαζηάζεσο 
θαί δη᾽ αὐηῶλ δεφκεζα, θηιάλζξσπε Κχξηε, ηῷ ιαῷ ζνπ παξάζρνπ ηφ κέγα ἔιενο». 

Ἡ θνηλή ἑνξηή ηῶλ καζεηῶλ ηνῦ Κπξίνπ, ηνῦ Ἰσζήθ θαί ηνῦ Νηθνδήκνπ, θαί ηῶλ 
Μπξνθφξσλ γπλαηθῶλ ἑνξηάδεηαη πξφο δφμαλ θαί ηηκήλ ηῆο Ἀλαζηάζεσο ηνῦ 

Χξηζηνῦ. Δἶλαη δειαδή κία ἀλαθίλεζηο, κία ἀλαλέσζηο ηνῦ ἀλαζηαζίκνπ 

παλεγπξηζκνῦ κέ λέν θέληξν, ηά πξφζσπα πνχ ἄκεζα ζπλεδέζεζαλ κέ αὐηφλ. 



ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ   --   Σελ. 3 

 

Ὁ Ἰσζήθ θαί ὁ Νηθφδεκνο θαηεῖραλ ὑςειά ἀμηψκαηα ζηήλ Ἰνπδατθή θνηλσλία. 

Ἦζαλ κέιε ηνῦ Μεγάινπ πλεδξίνπ, ηῆο Βνπιῆο. Ὁ πξῶηνο, ὁ Ἰσζήθ ὁ ἀπφ 
Ἀξηκαζαίαο, πφιεσο ηῶλ Ἰνπδαίσλ (Λνπθ. 23, 51), «ἄλζξσπνο πινχζηνο» (Μαηζ. 27, 

57), «εὐζρήκσλ βνπιεπηήο» (Μάξθ. 15, 43), «καζεηήο θεθξπκκέλνο δηά ηφλ θφβνλ 
ηῶλ Ἰνπδαίσλ» (Ἰσ. 19, 38. Μαηζ. 27, 57), πνχ «πξνζεδέρεην ηήλ βαζηιείαλ ηνῦ 

Θενῦ» (Λνπθ. 23, 51. Μάξθ. 15, 43) θαί δέλ ζπγθαηεηίζεην κέ ηά ινηπά κέιε ηνῦ 

πλεδξίνπ ζηήλ θαηά ηνῦ Χξηζηνῦ βνπιήλ θαί πξᾶμη ησλ (Λνπθ. 23, 51), θαηά ηίο 
πιεξνθνξίεο ηῶλ Δὐαγγειίσλ, ἀλαιακβάλεη ηφλ ηνικεξφ ξφιν λά δεηήζῃ γηά ηαθή 

ηφ ζῶκα ηνῦ ἐθηειεζζέληνο ὡο ἐπαλαζηάηνπ θαηά ηῆο Ρσκατθῆο ἀξρῆο βαζηιέσο 
ηῶλ Ἰνπδαίσλ. Πξνζέξρεηαη ζηφλ Πηιάην θαί δεηεῖ ηφ ζῶκα. Λακβάλεη ηήλ ἄδεηα ηῆο 

ηαθῆο, ηνῦ ἀπνδίδεη πξφρεηξεο λεθξηθέο ηηκέο θαί ηφ ζάπηεη ζηφ θελφ κλεκεῖν, πνχ 
εἶρε ἑηνηκάζεη γηά ηφλ ἑαπηφ ηνπ. ηφ ἔξγν ηνπ αὐηφ βνεζεῖηαη θαί ἀπφ ἕλαλ ἄιινλ 

ἄξρνληα ηῶλ Ἰνπδαίσλ, ηφλ Νηθφδεκν, θαξηζαῖν (Ἰσ. 3, 1), κέινο θαί αὐηφλ ηνῦ 

πλεδξίνπ, πνχ παιαηφηεξα εἶρε ἔιζεη κία λχθηα λά ζπλαληήζῃ ηφλ Χξηζηφ θαί λά 
ἀθνχζῃ ηήλ δηδαζθαιία Σνπ (Ἰσ. 3, 1 ἑμ.) θαί εἶρε ἐπηρεηξήζεη λά ηφλ ὑπεξαζπίζῃ 

ἀξγφηεξα ζηφ πλέδξην (Ἰσ. 7, 50). Αὐηφο θέξλεη θαί κία κεγάιε πνζφηεηα 
ἀξσκάησλ «κίγκα ζκχξλεο θαί ἀιφεο ὡζεί ιίηξαο ἑθαηφλ» γηά λά ἐληαθηάζνπλ ηφλ 

Χξηζηφ θαηά ηά Ἰνπδατθά ἔζηκα (Ἰσ. 19, 39-40). 

Σά δχν ινηπφλ αὐηά ζνβαξά θαί εὐυπφιεπηα πξφζσπα πξνζάγνληαη ἀπφ ηήλ 
θθιεζία ζάλ δχν ἀςεπδεῖο κάξηπξεο ηνῦ ζαλάηνπ θαί ηῆο ηαθῆο ηνῦ Χξηζηνῦ. 

Αὐηνί Σφλ εἶδαλ λεθξφ, δήηεζαλ ηφ ζῶκα ἀπφ ηήλ Ρσκατθή ἀξρή, ηφ θαηέβαζαλ ἀπφ 
ηφλ ηαπξφ, ηφ ἄιεηςαλ κέ ηά ἀξψκαηα θαί ηφ ηχιημαλ ζηά ζάβαλα, ηφ κεηέθεξαλ 

θαί ηφ ἔζαςαλ θαί πξνζεθχιεζαλ «ιίζνλ κέγαλ» ζηή ζχξα ηνῦ κλεκείνπ. Δἶλαη ζάλ 
κία ἔκκεζνο ἀπάληεζηο ζ᾽ ἐθείλνπο πνχ ηπρφλ ζά ἀκθέβαιιαλ γηά ηφλ πξαγκαηηθφ 

ζάλαην ηνῦ ηαπξσζέληνο. «πί ζηφκαηνο δχν καξηχξσλ θαί ἐπί ζηφκαηνο ηξηῶλ 

καξηχξσλ ζηήζεηαη πᾶλ ξῆκα», ἔιεγε ὁ Μσζατθφο λφκνο (Γεπη. 19, 15). Καί ἐδῶ 
κάξηπξεο ηνῦ ζαλάηνπ ηνῦ Χξηζηνῦ δέλ εἶλαη κφλν νἱ ζηξαηηῶηαη ηνῦ ἐθηειεζηηθνῦ 

ἀπνζπάζκαηνο, ὁ ἑθαηφληαξρνο, ὁ Πηιᾶηνο, νἱ παξηζηάκελεο γπλαῖθεο. Ἀιιά θαί δχν 
ἄξρνληεο ηῶλ Ἰνπδαίσλ. Γχν θνηλῶο ἀλεγλσξηζκέλα θαί ηηκψκελα πξφζσπα. 

Οἱ ἐθθιεζηαζηηθνί πνηεηαί ἔβαιαλ ζηφ ζηφκα ηῶλ δχν αὐηῶλ ἀλδξῶλ ζαπκαζίνπο 

ἐπηθεδείνπο ζξήλνπο. Ἕλαο ἀπφ αὐηνχο εἶλαη θαί ἐθεῖλνο πνχ πιέθεηαη ζηφ δνμαζηηθφ 
ηῶλ ἀπνζηίρσλ ηνῦ ἑζπεξηλνῦ ηνῦ πι. α’ ἤρνπ. Δἶλαη ἕλαο ἀπφ ηνχο ὡξαηνηέξνπο 

ὕκλνπο θαί ςάιιεηαη θαί θαηά ηήλ ἡκέξα ηνῦ ζαλάηνπ ηνῦ Κπξίνπ, ηήλ Μεγάιε 
Παξαζθεπή, θαί θαηά ηήλ ἀθνινπζία ηῆο Κπξηαθῆο ηῶλ Μπξνθφξσλ:  

«έ ηφλ ἀλαβαιιφκελνλ ηφ θῶο ὥζπεξ ἱκάηηνλ, θαζειψλ Ἰσζήθ ἀπφ ηνῦ μχινπ 
ζχλ Νηθνδήκῳ θαί ζεσξήζαο λεθξφλ, γπκλφλ, ἄηαθνλ, εὐζπκπάζεηνλ 

ζξῆλνλ ἀλαιαβψλ, ὀδπξφκελνο ἔιεγελ· 

Οἴκνη, γιπθχηαηε Ἰεζνῦ! ὅλ πξφ κηθξνῦ ὁ ἥιηνο 
ἐλ ζηαπξῷ θξεκάκελνλ ζεαζάκελνο δφθνλ πεξηεβάιιεην 

θαί ἡ γῆ ηῷ θφβῳ ἐθπκαίλεην θαί δηεξξχγλπην λανῦ ηφ θαηαπέηαζκα· 
ἀιι᾽ ἰδνχ λῦλ βιέπσ ζε δη᾽ ἐκέ ἑθνπζίσο ὑπειζφληα ζάλαηνλ. 

Πῶο ζέ θεδεχζσ, Θεέ κνπ; ἤ πῶο ζηλδφζηλ εἰιήζσ; 

πνίαηο ρεξζί δέ πξνζςαχζσ ηφ ζφλ ἀθήξαηνλ ζῶκα; 
ἤ πνία ᾄζκαηα κέιςσ ηῇ ζῇ ἐμφδῳ, νἰθηίξκνλ; 



Σελ. 4   --   ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ      

 

Μεγαιχλσ ηά πάζε ζνπ, ὑκλνινγῶ θαί ηήλ ηαθήλ ζνπ 
ζχλ ηῇ ἀλαζηάζεη θξαπγάδσλ· Κχξηε, δφμα ζνη». 

Ἄλ ὁ Ἰσζήθ θαί ὁ Νηθφδεκνο εἶλαη νἱ κάξηπξεο ηνῦ ζαλάηνπ θαί ηῆο ηαθῆο, αἱ 

κπξνθφξνη γπλαῖθεο εἶλαη νἱ πξῶηνη κάξηπξεο ηῆο Ἀλαζηάζεσο. Αὐηέο πνχ 
ἐπεζχκεζαλ λά ζπκπιεξψζνπλ ηίο ἐιιείςεηο ηῆο ἐζπεπζκέλεο ηαθῆο, ἀιι᾽ ἀληί λά 

ἀιείςνπλ κέ κῦξα ηφ λεθξφ ζῶκα, ἀληί λά θιαχζνπλ γηά ηφλ λεθξφ, ἔγηλαλ νἱ πξῶηνη 
ζεαηαί ηνῦ θελνῦ ηάθνπ θαί πξῶηεο αὐηέο ἄθνπζαλ ἀπφ ηφ ζηφκα ηνῦ ιεπθνθφξνπ 

ἀγγέινπ ηφ ραξνχκελν θαί παξάδνμν κήλπκα ηῆο Ἀλαζηάζεσο. Αὐηέο ἔγηλαλ ἀπφ 

Μπξνθφξνη εὐαγγειίζηξηαη θη᾽ ἔθεξαλ ηφ εὐαγγέιην ηῆο ἐγέξζεσο ζηνχο καζεηάο θαί 
ζηφλ θφζκν. 

Αὐηήλ δέ ἀθξηβῶο ηήλ κεηάβαζη ηῶλ Μπξνθφξσλ ζηφ κλῆκα θαί ηφ ἀγγειηθφ 
κήλπκα, ηφ ἄγγεικα ηῆο Ἀλαζηάζεσο, πνηεηηθά ἐπεμεξγάδεηαη ηφ δνμαζηηθφ ηῶλ 

αἴλσλ ηνῦ β’ ἤρνπ. Δἶλαη πνίεκα ηνῦ βαζηιέσο Λένληνο ηνῦ νθνῦ θαί ἐκπλέεηαη ἀπφ 
ηήλ ζρεηηθή ἀλαζηάζηκν πεξηθνπή ηνῦ Καηά Μάξθνλ Δὐαγγειίνπ (Μάξθ. 16, 1-8), ηφ 

Β’ ἑσζηλφ Δὐαγγέιην ηῶλ Κπξηαθῶλ: 

«Μεηά κχξσλ πξνζειζνχζαηο ηαῖο πεξί ηήλ Μαξηάκ γπλαημί 
θαί δηαπνξνπκέλαηο πῶο ἔζηαη αὐηαῖο ηπρεῖλ ηνῦ ἐθεηνῦ 

ὡξάζε ὁ ιίζνο κεηῃξκέλνο θαί ζεῖνο λεαλίαο 
θαηαζηέιισλ ηφλ ζφξπβνλ αὐηῶλ ηῆο ςπρῆο· 

Ἠγέξζε γάξ, θεζηλ, Ἰεζνῦο ὁ Κχξηνο· 

δηφ θεξχμαηε ηνῖο θήξπμηλ αὐηνῦ καζεηαῖο εἰο ηήλ Γαιηιαίαλ δξακεῖλ 
θαί ὄςεζζαη αὐηφλ ἀλαζηάληα ἐθ λεθξῶλ, ὡο δσνδφηελ θαί Κχξηνλ». 

Καί πάιη ινηπφλ ηήλ Κπξηαθή ηῶλ Μπξνθφξσλ ζά δνμνινγεζῇ ὁ ληθεηήο ηνῦ 
ζαλάηνπ θαί ηνῦ Ἅδνπ. Ὁ λεθξφο – ηφ βεβαηψλνπλ ὁ Ἰσζήθ θαί ὁ Νηθφδεκνο, πνχ 

ἔγηλε δῶλ – ηφ βεβαηψλνπλ αἱ Μπξνθφξνη. «Ἡ δσή ἡ ἀζάλαηνο» πνχ θαηέβε ζηφ 
βαζίιεην ηνῦ Ἅδνπ θαί ἐλέθξσζε ηφλ Ἅδε κέ ηφ ἀλέζπεξν θῶο Σνπ, κέ ηήλ ἀζηξαπή 

ηῆο Θεφηεηφο Σνπ. Αὐηφο πνχ ἀλέζηεζε ηνχο πεζακέλνπο ἀπφ ηά ζθνηεηλά κλήκαηα. 

Ὁ δσνδφηεο, πνχ κέ ηήλ ἀλάζηαζί Σνπ ζχλαςε ζέ ἀηειεχηεην δνμνινγία ηίο 
δπλάκεηο ηῶλ νὐξαλῶλ θαί ηνχο ιανχο ηῆο γῆο. Αὐηφο πνχ ἀπέζαλε θαί θαηέβε ζηφλ 

Ἅδε, γηά λά κᾶο ἀλεβάζῃ κέ ηήλ ἔγεξζί Σνπ ζηνχο νὐξαλνχο. 
Αὐηφ ἀθξηβῶο ςάιιεη ὁ ὑκλῳδφο ηνῦ ἀλαζηαζίκνπ ἀπνιπηηθίνπ ηνῦ β’ ἤρνπ, πνχ 

ζά ἀθνπζζῇ ηήλ Κπξηαθή ηῶλ Μπξνθφξσλ ζηνχο λανχο καο: 

«Ὅηε θαηῆιζεο πξφο ηφλ 
ζάλαηνλ, 

ἡ δσή ἡ ἀζάλαηνο, 
ηφηε ηφλ Ἅδελ ἐλέθξσζαο 

ηῇ ἀζηξαπῇ ηῆο Θεφηεηνο· 
ὅηε δέ θαί ηνχο ηεζλεῶηαο 

ἐθ ηῶλ θαηαρζνλίσλ ἀλέζηεζαο, 

πᾶζαη αἱ δπλάκεηο 
ηῶλ ἐπνπξαλίσλ ἐθξαχγαδνλ· 

Εσνδφηα Χξηζηέ ὁ Θεφο ἡκῶλ, 
δφμα ζνη».  

 


