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1 Την επόµενη µέρα όµως µετά το Σάββατο, από τα βαθιά χαράµατα, 
ήρθαν οι γυναίκες στον τάφο µε τα αρώµατα που είχαν ετοιµάσει· µαζί 
τους ήταν και µερικές άλλες. 2 Βρήκαν τότε την πέτρα κυλισµένη από το 
µνήµα 3 και, όταν µπήκαν σ’ αυτό, δε βρήκαν το σώµα του Κυρίου 
Ιησού. 4 Καθώς απορούσαν γι’ αυτό, φάνηκαν µπροστά τους δύο άντρες 
µε αστραφτερές στολές. 5 Κι ενώ αυτές κατατροµαγµένες είχαν 
σκυµµένο το πρόσωπό τους στη γη, τις ρώτησαν: «Τι ζητάτε τον 
ζωντανό ανάµεσα στους νεκρούς; 6 Δεν είναι εδώ, αναστήθηκε! 
Θυµηθείτε τι σας είχε πει, όταν ακόµα ήταν στη Γαλιλαία. 7 Σας είπε ότι ο 
Υιός του Ανθρώπου πρέπει να παραδοθεί στα χέρια των εχθρών του 
Θεού, να σταυρωθεί και την τρίτη ηµέρα ν’ αναστηθεί». 8 Θυµήθηκαν 
τότε τα λόγια του. 9 Επέστρεψαν λοιπόν απ’ το µνήµα και τα ανάγγειλαν 
όλα αυτά στους έντεκα µαθητές και σ’ όλους τους άλλους. 10 Αυτές που 
τα έλεγαν αυτά στους αποστόλους ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή, η 
Ιωάννα, η Μαρία η µητέρα του Ιακώβου και οι υπόλοιπες που ήταν µαζί 
τους. 11 Τα λόγια αυτά τους φάνηκαν φλυαρίες και δεν τις πίστευαν. 
12 Ο Πέτρος όµως σηκώθηκε κι έτρεξε στο µνήµα. Όταν έσκυψε, είδε 
µέσα µόνο τα σάβανα και γύρισε σπίτι του γεµάτος απορία γι’ αυτό που 
είχε γίνει.
13 Την ίδια µέρα, δύο από τους µαθητές του Ιησού πήγαιναν σ’ ένα 
χωριό που απέχει εξήντα στάδια από την Ιερουσαλήµ και λέγεται 
Εµµαούς. 14 Αυτοί µιλούσαν µεταξύ τους για όλα όσα είχαν συµβεί. 
15 Καθώς µιλούσαν και συζητούσαν, τους πλησίασε ο ίδιος ο Ιησούς και 
βάδιζε µαζί τους. 16 Τα µάτια τους όµως εµποδίζονταν, έτσι που να µην 
τον αναγνωρίζουν. 17 Ο Ιησούς τους ρώτησε: «Για ποιο ζήτηµα µιλάτε 
µεταξύ σας τόσο έντονα, έτσι που περπατάτε σκυθρωποί;» 18 Ο ένας, 
που ονοµαζόταν Κλεόπας, του αποκρίθηκε: «Μονάχος ζεις εσύ στην 
Ιερουσαλήµ και δεν έµαθες τα όσα έγιναν εκεί αυτές τις µέρες;» 
19 «Ποια;» τους ρώτησε. «Αυτά», του λένε, «µε τον Ιησού από τη 
Ναζαρέτ, που ήταν προφήτης δυνατός σε έργα και σε λόγια ενώπιον του 
Θεού και ολόκληρου του λαού. 20 Πώς τον παρέδωσαν οι αρχιερείς και 
οι άρχοντές µας να καταδικαστεί σε θάνατο και τον σταύρωσαν. 21 Εµείς 
ελπίζαµε ότι αυτός είναι εκείνος που έµελλε να ελευθερώσει το λαό 
Ισραήλ. Αντίθετα, είναι η τρίτη µέρα σήµερα από τότε που έγιναν αυτά 

και δεν έχει συµβεί τίποτα. 22 Επιπλέον, µας αναστάτωσαν και µερικές 
γυναίκες από τον κύκλο µας. Πήγαν πρωί πρωί στον τάφο 23 και δε 
βρήκαν το σώµα του. Ήρθαν λοιπόν και µας έλεγαν ότι είδαν οπτασία 
αγγέλων, οι οποίοι τους είπαν ότι αυτός ζει. 24 Τότε µερικοί από τους 
δικούς µας πήγαν στο µνήµα και διαπίστωσαν τα ίδια που έλεγαν και οι 
γυναίκες, αυτόν όµως δεν τον είδαν». 25 Τότε ο Ιησούς τους είπε: 
«Ανόητοι, που η καρδιά σας αργεί να πιστέψει όλα όσα είπαν οι 
προφήτες. 26 Αυτά δεν έπρεπε να πάθει ο Μεσσίας και να δοξαστεί;» 
27 Και αρχίζοντας από τα βιβλία του Μωυσή και όλων των προφητών, 
τους εξήγησε όσα αναφέρονταν στις Γραφές για τον εαυτό του.
28 Όταν πλησίασαν στο χωριό που πήγαιναν, αυτός προσποιήθηκε πως 
πηγαίνει πιο µακριά. 29 Εκείνοι όµως τον πίεζαν και του έλεγαν: «Μείνε 
µαζί µας, γιατί πλησιάζει το βράδυ και η µέρα ήδη τελειώνει». Μπήκε 
λοιπόν στο χωριό για να µείνει µαζί τους. 30 Την ώρα που κάθισε µαζί 
τους για φαγητό, πήρε το ψωµί, το ευλόγησε και, αφού το έκοψε σε 
κοµµάτια, τους έδωσε. 31 Τότε ανοίχτηκαν τα µάτια τους και κατάλαβαν 
ποιος είναι. Εκείνος όµως έγινε άφαντος. 32 Είπαν τότε µεταξύ τους: «Δε 
φλεγόταν η καρδιά µας µέσα µας, καθώς µας µιλούσε στο δρόµο και µας 
ερµήνευε τις Γραφές;» 33 Την ίδια ώρα σηκώθηκαν και γύρισαν στην 
Ιερουσαλήµ. Εκεί βρήκαν συγκεντρωµένους τους έντεκα µαθητές και 
όσους ήταν µαζί τους, 34 που έλεγαν ότι πραγµατικά αναστήθηκε ο 
Κύριος και φανερώθηκε στο Σίµωνα. 35 Τους εξήγησαν λοιπόν κι αυτοί 
τα όσα τους είχαν συµβεί στο δρόµο και πώς τον αναγνώρισαν όταν 
τεµάχιζε το ψωµί.
36 Ενώ µιλούσαν γι’ αυτά, στάθηκε ανάµεσά τους ο Ιησούς και τους λέει: 
«Ειρήνη σ’ εσάς!» 37 Αυτοί από την ταραχή και το φόβο τους νόµιζαν ότι 
έβλεπαν φάντασµα. 38 Εκείνος τους είπε: «Γιατί είστε τροµαγµένοι και 
γιατί γεννιούνται στην καρδιά σας αµφιβολίες; 39 Κοιτάξτε τα χέρια µου 
και τα πόδια µου, για να βεβαιωθείτε ότι είµαι εγώ ο ίδιος. Ψηλαφίστε µε 
και δείτε· ένα φάντασµα δεν έχει σάρκα και οστά, όπως βλέπετε εµένα 
να έχω». 40 Και λέγοντας αυτά τους έδειξε τα χέρια και τα πόδια του. 
41 Αυτοί από τη χαρά και την έκπληξή τους δεν πίστευαν στα µάτια 
τους· τους ρώτησε τότε ο Ιησούς: «Έχετε τίποτε φαγώσιµο;» 42 Του 
έδωσαν τότε ένα κοµµάτι ψητό ψάρι και ένα κοµµάτι κηρύθρα µε µέλι. 
43 Τα πήρε και τα έφαγε µπροστά τους.

“Αυτοί μιλούσαν μεταξύ τους για 
όλα όσα είχαν συμβεί”


