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Ύμνοι

Μπροστά στο θρόνο Σου Χριστέ
Σε Σένα πιο κοντά
Την τιμή και λατρεία

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Ιωάννης 20: 1-21, Ιωάννης 21: 1-14

Ομιλία

Αναστάσιμα στιγμιότυπα

Ύμνος

Ευλογημένε Θεέ

Εισήγηση
Προσευχές ευχαριστίας
Δείπνο Κυρίου

Ύμνος

Στον σταυρόν ω Ιησού

Ύμνος
Σ’ ένα λόφο ψηλά
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1 Την πρώτη μέρα μετά το Σάββατο, το πρωί, κι ενώ ήταν ακόμη 
σκοτεινά, έρχεται η Μαρία η Μαγδαληνή στο μνήμα και βλέπει την 
πέτρα μετατοπισμένη από την είσοδο του μνήματος. 
2 Τρέχει, λοιπόν, και πηγαίνει στο Σίμωνα Πέτρο και στον άλλο 
μαθητή που ο Ιησούς τον αγαπούσε, και τους λέει: «Πήραν τον 
Κύριο από το μνήμα και δεν ξέρουμε πού τον έβαλαν». 3 Βγήκαν 
τότε έξω ο Πέτρος κι ο άλλος μαθητής κι έρχονταν στο μνήμα. 
4 Έτρεχαν κι οι δυο μαζί. Ο άλλος μαθητής όμως έτρεξε 
γρηγορότερα από τον Πέτρο κι έφτασε πρώτος στο μνήμα. 
5 Σκύβει μέσα για να δει και βλέπει τις πάνινες λουρίδες στο 
έδαφος, δεν μπήκε όμως μέσα. 6 Έφτασε μετά κι ο Σίμων Πέτρος, 
που ερχόταν πίσω του, και μπήκε μέσα στο μνήμα. Εκεί βλέπει στο 
έδαφος τις πάνινες λουρίδες κάτω, 7 και το σουδάριο με το οποίο 
είχαν δέσει το κεφάλι του Ιησού να μην είναι μαζί με τις λουρίδες, 
αλλά σε μια μεριά τυλιγμένο χωριστά. 8 Εκείνη τη στιγμή, μπήκε 
μέσα κι ο άλλος μαθητής, που είχε έρθει πρώτος στο μνήμα, τα είδε 
αυτά και πίστεψε. 9 Γιατί, ως τότε δεν είχαν καταλάβει τη Γραφή, 
που λέει ότι σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού ο Μεσσίας θ’ 
ανασταινόταν από τους νεκρούς. 10 Οι μαθητές έφυγαν τότε και 
γύρισαν πάλι στο σπίτι τους.
11 Η Μαρία όμως στεκόταν έξω κοντά στον τάφο κι έκλαιγε. 
12 Εκεί που έκλαιγε, σκύβει να δει μέσα στο μνήμα, και βλέπει δυο 
αγγέλους ντυμένους στα λευκά, να κάθονται εκεί που βρισκόταν 
πριν το σώμα του Ιησού, ο ένας προς το μέρος του κεφαλιού κι ο 

άλλος προς το μέρος των ποδιών. 13 Της λένε τότε εκείνοι: 
«Γυναίκα, γιατί κλαις;» «Πήραν τον Κύριό μου», τους λέει αυτή, «και 
δεν ξέρω πού τον έβαλαν». 14 Αφού τα είπε αυτά, γύρισε προς τα 
πίσω και βλέπει τον Ιησού να στέκεται όρθιος, δεν κατάλαβε όμως 
πως ήταν ο Ιησούς. 15 Της λέει τότε εκείνος: «Γυναίκα, γιατί κλαις; 
Ποιον ζητάς;» Εκείνη νόμισε πως ήταν ο κηπουρός και του λέει: 
«Κύριε, αν τον πήρες εσύ, πες μου πού τον έβαλες, κι εγώ θα τον 
πάρω από ’κει». 16 Της λέει ο Ιησούς: «Μαρία!» Γυρίζει εκείνη και 
του λέει: «Ραββουνί!» –που σημαίνει «Διδάσκαλε». 17 «Μη μ’ 
αγγίζεις», της λέει ο Ιησούς, «γιατί δεν ανέβηκα ακόμα προς τον 
Πατέρα μου· πήγαινε όμως στους αδερφούς μου και πες τους: 
“ανεβαίνω σ’ εκείνον που είναι δικός μου και δικός σας Πατέρας, 
δικός μου και δικός σας Θεός”». 
18 Πηγαίνει τότε η Μαρία η Μαγδαληνή στους μαθητές και τους 
αναγγέλλει: «Είδα τον Κύριο!» Και διηγήθηκε αυτά που της είχε πει.
19 Την ίδια εκείνη μέρα, δηλαδή την πρώτη μέρα μετά το Σάββατο, 
όταν βράδιασε κι ενώ οι μαθητές ήταν συγκεντρωμένοι κάπου με 
κλειστές τις πόρτες, επειδή φοβούνταν τις ιουδαϊκές αρχές, ήρθε ο 
Ιησούς, στάθηκε στη μέση και τους λέει: «Ειρήνη σ’ εσάς». 20 Κι 
όταν το είπε αυτό, τους έδειξε τα χέρια και την πλευρά του. Οι 
μαθητές χάρηκαν που είδαν τον Κύριο. 21 Ο Ιησούς τους είπε πάλι: 
«Ειρήνη σ’ εσάς! Όπως ο Πατέρας έστειλε εμένα, έτσι στέλνω κι 
εγώ εσάς».
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