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Οι  Μυροφόρες

Κοντά στο σταυρό του Κυρίου την ώρα της αποκαθηλώσεως οι αφοσιωμένες μαθήτριες του 

Κυρίου παρατηρούσαν προσεκτικά πού τοποθετήθηκε το σώμα του Κυρίου. Πώς άντεξαν να 

βλέπουν νεκρό Αυτόν που επί τρία χρόνια έδινε φως και ζωή; Πόσο θα ήθελαν να του 

προσφέρουν και τα δικά τους ακριβά μύρα της αγάπης τους! Όμως ο χρόνος και ο νόμος δεν 

τους το επέτρεπε. Και αφού περίμεναν με αδημονία να περάσει το Σάββατο, αγόρασαν 

αρώματα για να έλθουν το πρωί της επόμενης ημέρας στον τάφο. Πολύ πρωί ξεκίνησαν για το 

μνημείο. Ένα θέμα μόνο τις προβλημάτιζε: Ποιος θα αποκυλίσει τον μεγάλο λίθο από την 

είσοδο του τάφου; Μόλις όμως πλησίασαν και έστρεψαν τα μάτια τους προς το μνημείο, είδαν 

έναν άγγελο να κάθεται στα δεξιά ντυμένο με λευκή στολή, και γέμισαν φόβο και κατάπληξη. 

Αυτός όμως τους είπε: Μη φοβάστε. Ζητάτε τον Ιησού τον Ναζαρηνό τον εσταυρωμένο. 

Αναστήθηκε! Δεν είναι εδώ. Να, είναι αδειανός ο τόπος που Τον έβαλαν. Αλλά πηγαίνετε και 

πέστε στους μαθητές Του και στον Πέτρο ότι θα σας περιμένει στη Γαλιλαία. Εκεί θα τον δείτε, 

όπως σας το είχε πει. Και εκείνες έφυγαν από το μνημείο γεμάτες τρόμο και έκσταση. Και δεν 

είπαν τίποτε σε κανένα, διότι είχαν κυριευθεί από φόβο...

Ατρόμητες οι Μυροφόρες ξεκίνησαν, γυναίκες μόνες μέσα στη νύχτα, προς το μνημείο και δεν 

υπολόγισαν ούτε τους μανιασμένους Ιουδαίους, ούτε τους απειλητικούς Ρωμαίους 

στρατιώτες, ούτε τους ληστές που καιροφυλακτούσαν, ούτε το φόβο που ασφαλώς 

προκαλούσε η ώρα και ο τόπος, ο ερημικός τόπος των νεκρών!!!

Οι Μυροφόρες μας καλούν 
να μη διστάζουμε να υψώνουμε 

τη φωνή μας, όταν το κακό 
θριαμβεύει, όταν πολεμείται ο 

Χριστός και 
η Εκκλησία του…



Σημειώστε στο χάρτη τις θέσεις των παρακάτω πόλεων της πατρίδας μας!!!

Ποιές από τις παραπάνω βρίσκονται στην Κύπρο; 

Αθήνα
Κέρκυρα

Αλεξανδρούπολη

Λευκωσία

Σάμος

Πάφος

Σπάρτη

Κάρπαθος

Ηράκλειο

Θεσσαλονίκη

Βόλος

Λάρνακα

Γιάννενα

Μυτιλήνη

Κοζάνη
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Πάτρα

Χανιά

Ηγουμενίτσα

Άγιον Όρος
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