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Η ΤΟΛΜΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ
ʺΉγόρασαν αρώµατα ίνα έλθούσαι άλείψωσιν αυτόν”
Το µυστήριο της θείας οικονοµίας το υπηρέτησε ολόκληρη η κτίση. Όταν Εκείνος άπλωσε
τα χέρια Του πάνω στο Σταυρό, η γη σείσθηκε, τα µνηµεία άνοιξαν, οι νεκροί
διαµαρτυρήθηκαν, ο εκατόνταρχος οµολόγησε, ο ήλιος σκοτίσθηκε, η Παναγία έκλαψε, ο
Ιωσήφ κήδευσε και οι µυροφόρες γυναίκες “ηγόρασαν αρώµατα ίνα ελθούσαι αλείψωσιν
αυτόν” (Μάρκ. 16,1). Ενώ στην παλαιά εποχή η γυναίκα γινόταν διάκονος και αιτία της
πτώσεώς µας στην αµαρτία, αντιθέτως σήµερα βλέπουµε στο ευαγγελικό ανάγνωσµα
τις µυροφόρες γυναίκες να γίνονται ταχυδρόµοι της χαράς. Ο Ευθύµιος Ζιγαβηνός το
σηµειώνει: “ Επειδή πάλαι γυνή γέγονε τω άνδρί διάκονος λύπης, νυν γυναίκες γίνονται
τοις ανδράσι διάκονοι χαράς”.
Είχαν ανδρικό φρόνηµα
Πράγµατι είχαν ανδρικό φρόνηµα, γιατί την ώρα πού οι µαθητές είχαν σκορπισθεί στα
διάφορα σηµεία της Ιερουσαλήµ καί φοβόντουσαν να πλησιάσουν τον τάφο του Κυρίου
οι τολµηρές µυροφόρες γυναίκες αγόραζαν αρώµατα για να πάνε να αλείψουν το σώµα
του Χριστού. Η κινητήρια δύναµη που ωθούσε τις µυροφόρες να πάνε στο ζωοδόχο τάφο,
είναι η αγάπη. Για την αγάπη αυτή και σε δαπάνη και σε κόπο και σε κίνδυνο
υποβλήθηκαν και σε απρόβλεπτες καταστάσεις εξετέθησαν µε µεγάλη προθυµία. Την
τελευταία στιγµή θυµήθηκαν “τίς αποκυλίσει ήµίν τον λίθον εκ της θύρας του
µνηµείου;” (όπ.π. στίχ. 3). Ένας σύγχρονος Επίσκοπος γράφει για την αγάπη των
µυροφόρων: Ό λογισµός ερωτά, η γλώσσα σιωπά, η αγάπη βαδίζει. Στίς δύσκολες
περιστάσεις τη λύση τη δίνει πάντα ό θεός. “Των δʹ αδόκητων πόρον εύρε θεός”, έλεγε
ένας αρχαίος φιλόσοφος. Στα ξαφνικά καί δύσκολα περιστατικά της ζωής µας τη λύση
δίνει µόνον ο θεός.
Τα αποτελέσµατα της τόλµης τους
Πρώτα πρώτα στο ερώτηµα τους ο θεός απάντησε µε τον άγγελο που σήκωσε την πέτρα
από την είσοδο του µνήµατος. Μετά τους απαλλάσσει από το φόβο που δηµιουργήθηκε
µέσα τους εξαιτίας της παρουσίας των αγγέλων. Ή Ανάσταση του Χριστού είναι
χαροποιό γεγονός. Όπου η παρουσία του Χριστού, εκεί τα δεσµά του φόβου, της δειλίας
και της νευρικότητας διαλύονται. Μετά τους µίλησε για τον Εσταυρωµένο Ιησού Χριστό.
Μετά την Ανάσταση του Σωτήρα η λέξη Εσταυρωµένος είναι πλέον τίτλος τιµής. Δεν
είναι βδελυρή και αποτρόπαια λέξη. Ο Σταυρός του Κυρίου είναι τίµιος. Η Ανάσταση
είναι καρπός της Σταυρώσεως. Σταυρός και Ανάσταση δε χωρίζονται. Ακόµη είδαν τον
άδειο τάφο να είναι γεµάτος από το φως της Αναστάσεως έχοντας µέσα του τα σηµεία
της εγέρσεως του Κυρίου. Στο τέλος είδαν πρώτες τον αναστηµένο Ιησού και κράτησαν
τους αχράντους πόδας Του και “προσεκύνησαν αυτώ” (Ματθ. 28,9).
Οι Μυροφόρες είναι έλεγχος για τους Χριστιανούς
Οι γυναίκες που πήγαν να αλείψουν το σώµα του Ιησού, είναι έλεγχος για τους
σηµερινούς χριστιανούς· για µας τους χριστιανούς πού έχουµε µια δειλία να δείξουµε
στους άλλους πως οι σχέσεις µας µε το Χριστό είναι στενές. Φοβόµαστε να πούµε πως ο
Κύριος είναι το αγαπηµένο πρόσωπο στη ζωή µας. Ό ιερός Χρυσόστοµος κάνει µια
παρατήρηση για τη σχέση του χριστιανού και του πιστού. Μερικοί µακαρίζουν τις
µυροφόρες που προσκύνησαν τον Κύριο. Ο Άγιος όµως λέγει πως “δύνασθε καί νυν όσοι
βούλεσθε”, δηλαδή µπορείτε καί τώρα όσοι θέλετε όχι µόνον τους πόδας καί τα χέρια,
αλλά και την κεφαλή του Χριστού να ακουµπήσετε, εάν “των φρικτών απολαύσητε

µυστηρίων καθαρώ συνειδότι”, εάν απολαύσετε τα άχραντα µυστήρια, δηλαδή τη θεία
Ευχαριστία, µε καθαρή συνείδηση. Χρειάζεται τόλµη για να πλησιάσει κάποιος τα ιερά
µυστήρια.
Χρειάζεται να έχει τον πόθο των µυροφόρων, να αγαπάει το πρόσωπο του Χριστού, όπως
αυτές να υπερπηδά τα εµπόδια, που αναφύονται ανάµεσα σ’ αυτόν και τον Κύριο· να
παραδέχεται την Ανάσταση Του και να είναι δεκτικός άνθρωπος, να ακούει τα µηνύµατα
του Ευαγγελίου, όπως οι ευλογηµένες αυτές γυναίκες άκουσαν τη χαρµόσυνη είδηση του
Χριστού. Επίσης πρέπει να µπούµε σε σκέψεις για το τι προσφέραµε από τη µεριά µας
στο Χριστό. Μήπως ο Χριστός είναι στο περιθώριο της ζωής µας κι όχι στο κέντρο;
Αδελφοί µου,
Ο Εσταυρωµένος Κύριος πρέπει να συνέχει τη ζωή µας, να τη νοηµατοδοτεί, να τη
µεταβάλλει και να την αγιάζει. Τα µύρα πού προσφέρουµε εµείς είναι η καλή µας
προαίρεση, ο συνεχής αγώνας µας και η απέραντη αγάπη στο πρόσωπο του Κυρίου µας.
Αρχιµ.Ί.Δ.Φ.
ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Μάρκ. Ιε’ 43-47, ις 1-8)
Ήγέρθη, ουκ εστίν ώδε
Τω καιρώ έκείνω, έλθών Ιωσήφ ό από Άριµαθαίας, ευσχήµων βουλευτής, ός και αυτός ην
προσδεχόµενος την βασιλείαν του θεού, τολµήσας εισήλθε προς Πιλάτον, και ήτήσατο
το σώµα του Ιησού. Ο δε Πιλάτος έθαύµασεν, ει ήδη τέθνηκε και προσκαλεσάµενος τον
Κεντυρίωνα, έπηρώτησεν αυτόν ει πάλαι απέθανε. Και γνούς από του Κεντυρίωνος,
έδωρήσατο το σώµα τω Ιωσήφ. Και άγοράσας σινδόνα, και καθελών αυτόν, ένείλησε τη
σινδόνι, και κατέθηκεν αυτόν έν µνηµείω ό ην λελατοµηµένον εκ πέτρας, και
προσεκύλισε λίθον επί την θύραν του µνηµείου. Ή δε Μαρία ή Μαγδαληνή, και Μαρία
Ίωση έθεώρουν πού τίθεται. Και διαγενοµένου του Σαββάτου, Μαρία ή Μαγδαληνή, και
Μαρία ή του Ιακώβου, και Σαλώµη, ήγόρασαν αρώµατα, ίνα έλθούσαι άλείψωσιν
αυτόν. Και λίαν πρωί της µιας Σαββάτων, έρχονται επί το µνηµείον, άνατείλαντος του
ηλίου· και έλεγον προς εαυτάς· Τίς άποκυλίσει ήµίν τον λίθον εκ της θύρας του
µνηµείου; Και άναβλέψασαι θεωρούσιν, ότι άποκεκύλισται ό λίθος· ην γαρ µέγας
σφόδρα. Καί είσελθούσαι εις το µνηµείον, είδον νεανίσκον καθήµενον εν τοις δεξιοίς,
περιβεβληµένον στολήν λευκήν και έξεθαµβήθησαν. Ο δε λέγει αύταίς Μή έκθαµβείσθε
Ίησούν ζητείτε τον Ναζαρηνόν τον έσταυρωµένον ήγέρθη, ουκ εστίν ώδε· Ίδε, ο τόπος
όπου έθηκαν αυτόν. Άλλʹ υπάγετε, είπατε τοις Μαθηταίς αυτού και τω Πέτρω, ότι
προάγει υµάς εις την Γαλιλαίαν εκεί αύτόν όψεσθε, καθώς είπεν ύµίν. Και έξελθούσαι
ταχύ, έφυγον άπό του µνηµείου· είχε δε αύτάς τρόµος και έκστασις, και ούδενί ουδέν
είπον έφοβούντο γαρ.
Μετάφραση της Ευαγγελικής περικοπής
Εκείνο τον καιρό ήλθε ο Ιωσήφ, ο από Άριµαθαίας, ο οποίος ήταν σηµαίνων βουλευτής
πού περίµενε και αυτός τη βασιλεία του θεού. Αυτός τόλµησε και ήλθε στον Πιλάτο και
ζήτησε το σώµα του Ιησού. Ό Πιλάτος εξεπλάγη όταν άκουσε ότι είχε ήδη πεθάνει. Και
κάλεσε τον εκατόνταρχο και τον ρώτησε εάν είχε πεθάνει προ πολλού. Και όταν
πληροφορήθηκε από τον εκατόνταρχο, δώρησε το σώµα στον Ιωσήφ. Αυτός αγόρασε
σινδόνι και τον κατέβασε, τον τύλιξε µε το σινδόνι και τον έθεσε σε µνήµα, πού ήταν
λαξευµένο σε βράχο και κύλισε ένα λίθο στην πόρτα του µνήµατος. Ή Μαρία η
Μαγδαληνή και η Μαρία του Ιωσή παρατηρούσαν πού τον βάζουν. Όταν πέρασε το
Σάββατο, η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία του Ιακώβου και η Σαλώµη αγόρασαν
αρώµατα για να έλθουν να τον αλείψουν. Και πολύ πρωί, την πρώτη ηµέρα της
εβδοµάδας, έρχονται στο µνήµα, αφού είχε ανατείλει ο ήλιος, και έλεγαν µεταξύ τους:

ʺΠοιός θα µας κυλίσει το λίθο από την πόρτα του µνηµείου;”. Και όταν σήκωσαν τα
µάτια τους, βλέπουν ότι ο λίθος είχε κυλισθεί. Ήταν δε πάρα πολύ µεγάλος. Καί όταν
µπήκαν στο µνήµα, είδαν έναν νέο µε λευκή στολή να κάθεται στα δεξιά καί γέµισαν
από φόβο. Αυτός λέγει σ’ αυτές: “Μη τροµάζετε. Τον Ιησού ζητάτε τον Ναζαρηνό τον
σταυρωµένο; Αναστήθηκε, δεν είναι εδώ. Να ο τόπος, όπου τον έβαλαν. Άλλα πηγαίνετε
και πέστε στους µαθητές του και στον Πέτρο, ʺπηγαίνει πριν από σας στη Γαλιλαία, εκεί
θα τον δείτε, καθώς σας είπεʺ”. Και βγήκαν και έφυγαν από το σηµείο διότι τις κατείχε
τρόµος και έκπληξη. Και σε κανέναν δεν είπαν τίποτα, διότι φοβόντουσαν.

