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"Μάταια φυλάσ τον τάφο, εςφ φρουρά•  
γιατί δεν κα κρατιςει μζςα του το μνιμα Αυτόν που είναι θ ίδια θ ηωι " 



Χριςτόσ Ανζςτθ! 

• Στα κείμενα τθσ Αγίασ Γραφισ υπάρχουν 
αρκετζσ διθγιςεισ για τισ εμφανίςεισ του 
Ιθςοφ μετά τθν Ανάςταςι του.Μερικζσ 
περιγράφονται αναλυτικά και άλλεσ απλώσ 
αναφζρονται. 

• Ο Λουκάσ ςτο βιβλίο «Πράξεισ των 
Αποςτόλων» λζει ότι ο Ιθςοφσ παρουςιάςτθκε 
πολλζσ φορζσ μζςα ςε 40 μζρεσ και μιλοφςε 
για τθ βαςιλεία του Θεοφ. 



  

 Πρώτθ εμφάνιςθ γίνεται ςτθ Μαρία τθ 
Μαγδαλθνι και θ δεφτερθ ςτισ 
μυροφόρεσ που βρικαν άδειο τον τάφο 
και  ζτρεξαν να πουν τα νζα ςτουσ άλλουσ 
μακθτζσ. Στθ διαδρομι είδαν τον Ιθςοφ 
και τουσ είπε : «Χαίρετε» και εκείνεσ 
χάρθκαν και αυτιν τθ χαρά μετζφεραν 
ςτουσ άλλουσ. 

 



  Η Μαρία Μαγδαλθνι είναι 
ο πρώτοσ άνκρωποσ που 
μακαίνει για τθν Ανάςταςθ. 
Είχε πάει ςτον τάφο και 
κρθνοφςε και τθσ 
παρουςιάηεται ο Χριςτόσ. 
Είναι τόςο απροετοίμαςτθ 
για αυτό που ορμάει να τον 
αγκαλιάςει. Ο Ιθςοφσ 
κζλοντασ να τθσ δείξει ότι 
δεν είναι όπωσ πριν και ότι 
δεν κα ξαναμείνει μαηί τουσ 
ςωματικώσ τθσ λζει : « Μθ 
μου άπτου» δθλαδι μθν με 
αγγίηεισ. 



  
Τθν ώρα που οι μακθτζσ του Χριςτοφ, από φόβο, 
παρζμειναν κρυμμζνοι ςε αςφαλζσ μζροσ, βλζπουμε 
μερικζσ γυναίκεσ, τισ Μυροφόρεσ, χωρίσ φόβο για τθ 
ηωι τουσ να φκάνουν καρραλζεσ ςτον τάφο του 
Ιθςοφ. 
Μυροφόρεσ είναι οι γυναίκεσ που ακολουκοφςαν τθν 
Παναγία και φρόντιςαν το νεκρό ςώμα του Χριςτοφ 
με μφρα  ( αρώματα και ζλαια ςφμφωνα με τα ταφικά 
ζκιμα τθσ εποχισ) 
Τελικά αυτζσ οι γυναίκεσ γίνονται οι πρώτεσ που 
δίνουν μαρτυρία για τθν Ανάςταςθ του Χριςτοφ.  
Είναι πολλζσ και πιγαν πολλζσ φορζσ ςτο μνιμα του 
Ιθςοφ.   
 



Οι ευαγγελιςτζσ δίνουν κάποια ονόματά 
τουσ: 
Μαρία Μαγδαλθνι, Σαλώμθ κόρθ του 
Ιωςιφ, Ιωάννα γυναίκα του Χουηά, 
Μαρία και Μάρκα αδερφζσ του 
Λαηάρου, Μαρία γυναίκα του Κλωπά, 
Σωςςάννα,Μαρία του Ιακώβου. 
Είναι τρομαγμζνεσ και ξαφνιαςμζνεσ 
όταν ακοφνε από τον Ιθςοφ το 
«Χαίρετε» 
 



Το απόγευμα τθσ Κυριακισ του 
Πάςχα, δφο από τουσ 70 μακθτζσ 
του Χριςτοφ, ο Λουκάσ και ο 
Κλεόπασ, βάδιηαν ζξω από τα 
Ιεροςόλυμα, πθγαίνοντασ προσ ζνα 
χωριό που ονομαηόταν Εμμαοφσ. 
Τότε πλθςίαςε κοντά τουσ ο 
αναςτθμζνοσ Χριςτόσ, προχώρθςαν 
μαηί του τόςο πολφ ώςτε ζφταςαν 
ςτο χωριό Εμμαοφσ, που 
πθγαίνανε. Δεν χόρταιναν τθ 
ςυηιτθςθ μαηί του και τον 
παρακάλεςαν ζντονα λζγοντασ: 
«Μείνον μεκ’ θμών», «μείνε μαηί 
μασ». Επίςθσ είχε προθγθκεί 
εμφάνιςθ ςτον απόςτολο Πζτρο. 

 



  Ο Χριςτόσ εμφανίςτθκε ςτουσ 10 
μακθτζσ, εκτόσ του Θωμά, και τουσ ζδειξε 
τα ςθμάδια των πλθγών του. 
Τθν επόμενθ φορά που εμφανίςτθκε ιταν 
και ο Θωμάσ που δυςπιςτοφςε και ζλεγε 
ότι κζλει να αγγίξει τισ πλθγζσ για να 
πειςτεί. 
Ο Ιθςοφσ καλεί τον Θωμά να βάλει το 
δάκτυλό του ςτα ςθμάδια των καρφιών και 
ςτα πλευρά  του που ιταν  τρυπθμζνα από 
τθ λόγχθ.  
Ο Θωμάσ τελικά πείκεται και ο Χριςτόσ 
λζει: « Μακάριοι οι μθ ιδόντεσ και 
πιςτεφςαντεσ» δθλαδι είναι ευτυχείσ όςοι 
πιςτεφουν χωρίσ να δουν. 
 



  Και ςε πολλοφσ άλλουσ εμφανίςτθκε ο Χριςτόσ, ςτθ 
λίμνθ Τιβεριάδα, ςτθ Γαλιλαία ι και μεμονωμζνα 
ςτον Ιάκωβο τον αδελφόκεο και ςτον Παφλο. 



   Οι εμφανίςεισ αυτζσ του αναςτθμζνου 
Χριςτοφ, που μαρτυροφνται μζςα ςτθν Καινι 
Διακικθ είχαν διπλό ςκοπό, αφενόσ μεν για να 
βεβαιωκοφν και πειςτοφν πζραν πάςθσ 
αμφιβολίασ οι μακθτζσ ότι ο Κφριοσ «ανζςτθ 
όντωσ» και αφετζρου να λάβουν από τον ίδιο  
τθν εντολι, αλλά και τθ δφναμθ να κθρφξουν 
ςτα πζρατα τθσ οικουμζνθσ το ευαγγζλιο.  

 


