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Και διαγενομένου τοῦ Σαββάτου Μαρία ἡ 

Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ ᾿Ιακώβου 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· ᾿Ιησοῦν 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. 

 

 

 

 

 

 

Απόδοση στα νεοελληνικά 

Όταν πέρασε το Σάββατο, η Μαρία η 

Μαγδαληνή και η Μαρία η μητέρα του 

Ιακώβου, και η Σαλώμη, αγόρασαν αρώματα 

για να πάνε να αλείψουν το σώμα του Ιησού. 

Ήρθαν στο μνήμα πολύ πρωί την επομένη του 

Σαββάτου, μόλις ανέτειλε ο ήλιος. Και έλεγαν 

μεταξύ τους: «Ποιος θα μας κυλίσει την πέτρα 

από την είσοδο του μνήματος;» Γιατί ήταν 

πάρα πολύ μεγάλη. Μόλις όμως κοίταξαν 

προς τα εκεί, παρατήρησαν ότι η πέτρα είχε 

κυλίσει από τον τόπο της. Μόλις μπήκαν στο 

μνήμα, είδαν έναν νεαρό με λευκή στολή στα 

δεξιά, και τρόμαξαν. Αυτός όμως τους είπε: 

«Μην τρομάζετε. Ψάχνετε τον Ιησού από τη 

Ναζαρέτ, το σταυρωμένο. Αναστήθηκε. Δεν 

είναι εδώ. Να το μέρος όπου τον είχαν βάλει. 

Πηγαίνετε τώρα και πείτε στους μαθητές και 

τον Πέτρο, πηγαίνει πριν από σας στη 

Γαλιλαία και σας περιμένει, εκεί θα τον δείτε, 

όπως σας το είπε». Οι γυναίκες βγήκαν και 

έφυγαν από το μνήμα γεμάτες τρόμο και δέος, 

δεν είπαν όμως τίποτα σε κανέναν, γιατί ήταν 

φοβισμένες.  

 


