
Χριστός 
Ἀνέστη!  

http://evaggelismostheotokou.gr/?p=5781


 Την Ταφή του Κυρίου «την θεόσωμον ταφήν» και 
 την Κάθοδο Του στον Άδη «την εις άδου κάθοδον», όπου 

κήρυξε σε όλους τους νεκρούς. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Η ταφή βέβαια έγινε τα απόγευμα της Μ. Παρασκευής. Όμως η 
Εκκλησία έκρινε ορθό να αφιερώσει ιδιαίτερη μέρα προς τιμήν 
και μελέτη του μυστηριώδους αυτού γεγονότος. 

Το Μεγάλο Σάββατο το πρωί γιορτάζουμε 



Ο Χριστός αναπαύεται μέσα στον τάφο, όπως «αναπαύθηκε» όταν πρωτοδημιούργησε τον 
κόσμο την έβδομη μέρα. Όμως αναπαύεται ως θεάνθρωπος. Το πανάχραντο σώμα Του θάβεται 
στον τάφο, αλλά πνευματικά ο ίδιος μεταβαίνει στον Άδη και συνεχίζει το σωτηριώδες έργο 
του. Καλεί κοντά Του όλους τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης, από τον Αδάμ και την Εύα 
μέχρι τους έσχατους ανθρώπους του Θεού, ώστε να μην λείψει κανείς από το παγκόσμιο 
προσκλητήριο της σωτηρίας, που είναι τελικά μια αναδημιουργία του κόσμου και ολοκλήρωσης 
της ανθρωπότητας. Η κάθοδος αυτή ήταν το τελειωτικό χτύπημα κατά του θανάτου. Γι’ αυτό 
ψέλνουμε χαρακτηριστικά: «Ὅτε κατῆλθες πρός τόν θάνατον, ἡ ζωή ἡ ἀθάνατος, τότε τόν ᾍδην 
ἐνέκρωσας, τῇ ἀστραπῇ τῆς Θεότητος· ὅτε δέ καί τούς τεθνεῶτας ἐκ τῶν καταχθονίων 
ἀνέστησας, πᾶσαι αἱ Δυνάμεις τῶν ἐπουρανίων ἐκραύγαζον· Ζωοδότα Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, 
δόξα σοι.”. 



"Μάτην φυλάττεις τόν τάφον, κουστωδία. 
Οὐ γάρ καθέξει τύμβος αὐτοζωΐαν".   
 
Μάταια φρουρείτε τον τάφο κουστωδία· 
Διότι δεν θα κρατήσει ο τάφος Αυτόν, που 
είναι η ίδια η ζωή. 
 

Συναξάρι Μεγ. Σαββάτου 

Το Μεγάλο Σάββατο  
η Εκκλησία μας βρίσκεται  

στην προσδοκία της Ανάστασης 

http://www.sakketosaggelos.gr/Article/2479/
http://proskynitis.blogspot.gr/2012/04/blog-post_14.html


α'  
Λκ 24,1 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 μνήμα1 
3 και, όταν μπήκαν σε αυτό, δεν βρήκαν το σώμα του Κυρίου Ιησού.  
4 Καθώς απορούσαν γι' αυτό, φάνηκαν μπροστά τους δύο άντρες με αστραφτερές στολές.  
5 Κι ενώ 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 είπε, όταν ακόμα ήταν στη Γαλιλαία.  
7 Σας είπε ότι ο Υιός του Ανθρώπου θα παραδοθεί στα χέρια των εχθρών του Θεού, θα 
σταυρωθεί και την τρίτη μέρα θα αναστηθεί".  
8 Θυμήθηκαν τότε τα λόγια του.  
Μτ 28,9 Καθώς όμως πήγαιναν να πουν τα νέα στους μαθητές του, τις συνάντησε ο Ιησούς, και 
είπε σ' αυτές: "Χαίρετε!" Αυτές τον πλησίασαν, έπεσαν στα πόδια του και τον προσκύνησαν.  
10 Τότε λέει σ' αυτές ο Ιησούς: "Μη φοβάστε! Πηγαίνετε να πείτε στους αδερφούς μου να 
φύγουν για τη Γαλιλαία, και εκεί θα με δουν".  
Λκ 24,9 Επέστρεψαν λοιπόν από το μνήμα και ανάγγειλαν όλα αυτά στους έντεκα μαθητές και 
σε όλους τους άλλους.  
10 Αυτές που τα έλεγαν αυτά στους αποστόλους ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή, η Ιωάννα2, 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 και έτρεξε στο μνήμα. Όταν έσκυψε, είδε τα σάβανα μόνα και 
γύρισε σπίτι του γεμάτος απορία γι' αυτό που είχε γίνει.  



1. Σχετικά με το άδειο μνήμα έχουμε κάποιες 
ενδιαφέρουσες πληροφορίες από το ευαγγέλιο του 
Ματθαίου:  

 
Όταν οι γυναίκες με τα μύρα έφτασαν μπρος στον τάφο, έγινε 
σεισμός. Αστραφτερός άγγελος κύλησε την πέτρα του τάφου. 
Γυναίκες και φρουροί τρόμαξαν. Οι φρουροί έφυγαν και ανέφεραν 
όσα συνέβησαν στους αρχιερείς. Αυτοί έκαναν μαζί με άλλους 
σύσκεψη και αποφάσισαν να δωροδοκήσουν με άφθονα χρήματα 
τους στρατιώτες λέγοντάς τους: "Να πείτε πως τη νύχτα που εμείς 
κοιμόμασταν ήρθαν οι μαθητές του και τον έκλεψαν . Κι αν αυτό 
φτάσει στα αφτιά του Ρωμαίου διοικητή, εμείς θα τον πείσουμε και 
θα σας απαλλάξουμε από κάθε ευθύνη..." Οι στρατιώτες πήραν 
χρήματα κι έκαναν όπως τους δασκάλεψαν (Μτ 28, 1-15).  



http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/


1. Η ειλικρινής μαρτυρία αυτοπτών μαρτύρων. 
Πολλοί από αυτούς (με πιο επιφανείς τους  
Αποστόλους) πρόθυμα και με αποφασιστικότητα 
υπέμειναν παρατεταμένα βασανιστήρια και 
θάνατο αντί να αποκηρύξουν τη μαρτυρία τους. 

2. Η αλλαγή συγκεκριμένων βασικών σκεπτικιστών, 
ειδικά του Παύλου και του Ιάκωβου. 

3. Οι πιστοποιήσεις εχθρών του χριστιανισμού 
σχετικά με τον άδειο τάφο και το γεγονός ότι η 
πίστη της αναστάσεως ξεκίνησε από την 
Ιερουσαλήμ. Το Σανχεντρίν θα μπορούσε να  
παρουσιάσει το σώμα του Ιησού σε κοινή θέα και 
έτσι να εκθέσει την απάτη. 

4. Μια ιδιομορφία στις καταθέσεις των αυτόπτων 
μαρτύρων. Σε όλες τις κύριες αφηγήσεις της 
αναστάσεως, οι (υποτιμημένες) γυναίκες είναι οι 
πρώτες και οι κύριες αυτόπτες μάρτυρες. Αυτό 
δείχνει ότι οι συγγραφείς των Ευαγγελίων 
κατέγραφαν πιστά ότι συνέβη, ακόμα και αν ήταν 
ενοχλητικό. Αυτό μαρτυρά την ιστορικότητα αυτής 
της παράδοσης και όχι το μυθικό στοιχείο της». 

Αποδείξεις για την Ανάσταση του Χριστού 

https://www.pemptousia.gr/2016/05/i-ikonografisi-tou-gegonotos-tis-anastaseos-tou-iisou-kata-tin-orthodoxi-ekklisia/


β'  
Λκ 24, 36 (Την ίδια μέρα) ενώ μιλούσαν γι' αυτά, ο Ιησούς στάθηκε ανάμεσά τους (στους 
μαθητές) και τους λέει: "Ειρήνη σ' εσάς!"3 
37 Αυτοί από την ταραχή και τον φόβο 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. 
Ψηλαφήστε 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 ο 
Ιησούς: “ 'Έχετε τίποτε φαγώσιμο;"  
42 Αυτοί τότε του έδωσαν ένα κομμάτι ψητό ψάρι και ένα κομμάτι κηρήθρα με μέλι.  
43 Τα πήρε και τα έφαγε μπροστά τους.  
44 Ύστερα τους είπε: "Αυτά εννοούσα με τα λόγια που σας έλεγα όταν ήμουν ακόμη μαζί σας, 
ότι δηλαδή θα εκπληρωθούν όλα όσα είναι γραμμένα για μένα στον Νόμο του Μωυσή, στους 
Προφήτες και στους Ψαλμούς".  
45 Τότε τους φώτισε τον νου, για να καταλαβαίνουν τις Γραφές,  
46 και τους είπε: «Οι Γραφές λένε ότι έτσι επρόκειτο να γίνει... να πάθει ο Μεσσίας, να 
αναστηθεί από τους νεκρούς την τρίτη μέρα 
47 και να κηρυχτεί στο όνομά του μετάνοια και άφεση αμαρτιών σε όλα τα έθνη, αρχίζοντας 
από την Ιερουσαλήμ. 
48 Εσείς είστε μάρτυρες όλων αυτών.  
49 Κι εγώ θα σας στείλω αυτό που σας υποσχέθηκε ο Πατέρας μου4. Εσείς καθίστε στην 
Ιερουσαλήμ ωσότου ο Θεός σάς οπλίσει με τη δύναμή του".  



«Τῶν θυρῶν κεκλεισμένων 
τῶν Μαθητῶν συνηθροι-
σμένων, εἰσῆλθες ἄφνω 
παντοδύναμε, Ἰησοῦ, ὁ 
Θεὸς ἡμῶν, καὶ στὰς ἐν 
μέσῳ αὐτῶν, εἰρήνην δούς, 
ἐπλήρωσας ἁγίου 
Πνεύματος, προσμένειν τε 
προσέταξας, καὶ μηδαμοῦ 
χωρίζεσθαι ἀπὸ Ἱερου-
σαλήμ, ἕως οὗ ἐνδύσωνται 
τὴν ἐξ ὕψους δύναμιν· διὸ 
βοῶμέν σοι· ὁ φωτισμός, 
καὶ ἡ ἀνάστασις, καὶ ἡ 
εἰρήνη ἡμῶν, δόξα σοι». 

Στιχηρό Ιδιόμελο 
(περικοπή ιερού κειμένου που 

είναι γραμμένη σε έμμετρο 
λόγο). 

 

http://aktines.blogspot.gr/
http://xristianikanea.blogspot.gr/2011/05/blog-post_22.html


Τι ζητάτε τον ζωντανό ανάμεσα στους νεκρούς;  

https://www.christianity.gr/oi-istorikes-apodeikseis-tis-anastasis-tou-iisoy-xristoy-meros-3o


 Δεν είναι εδώ, αναστήθηκε!  

http://xristianikanea.blogspot.gr/2013/08/blog-post_9769.html


Επεξεργασία 

1. Υπογραμμίστε στα κείμενα α' και β' λέξεις και φράσεις που δείχνουν ότι οι 
μαθητές και οι μαθήτριες του Χριστού δεν περίμεναν ότι θα αναστηθεί, αν και 
επανειλημμένα τους είχε μιλήσει για την ανάστασή του.  

• Πήγαν να τελέσουν τα έθιμα της ταφής 

• Απορούσαν όταν είδαν τον τάφο άδειο 

• Τα λόγια αυτά τους φάνηκαν σαν φλυαρίες και δεν τις πίστευαν 

• Ο Πέτρος ήταν γεμάτος απορία όταν είδε τον τάφο άδειο 

• Όταν είδαν τον Ιησού νόμιζαν ότι είδαν φάντασμα από την ταραχή και το 
φόβο τους. 

  



2. Ποιες εκπλήξεις περίμεναν 
τις γυναίκες, όταν έφτασαν 
στον τάφο του Ιησού την 
επόμενη μέρα; 

• Βρήκαν τον τάφο άδειο 

• Δύο άντρες τους 
ανήγγελλαν ότι ο 
Χριστός αναστήθηκε 

• Είδαν τον αναστημένο 
Χριστό. 

Τα ονόματα των Μυροφόρων 
1. Μαρία η Μαγδαληνή 
2. Σαλώμη, κόρη Ιωσήφ του 

μνήστορος 
3. Ιωάννα , γυναίκα του Χουζά 
4. Μαρία, αδελφή του Λαζάρου 
5. Μάρθα, αδελφή του Λαζάρου 
6. Μαρία, γυναίκα του Κλωπά 
7. Σωσσάνα 

http://www.ec-patr.org/mones/stavronikita/gr_eikonografia2.htm


Τὸ φαιδρὸν τῆς Ἀναστάσεως κήρυγμα, ἐκ τοῦ Ἀγγέλου μαθοῦσαι αἱ τοῦ Κυρίου 
Μαθήτριαι, καὶ τὴν προγονικὴν ἀπόφασιν ἀπορρίψασαι, τοῖς Ἀποστόλοις 
καυχώμεναι ἔλεγον· Ἐσκύλευται ὁ θάνατος, ἠγέρθη Χριστὸς ὁ Θεός, 
δωρούμενος τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.  

Αναστάσιμο Απολυτίκιο 

http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/


«Ἡ ζωὴ καὶ ὁδὸς Χριστὸς ἐκ 

νεκρῶν τῷ Κλεόπᾳ καὶ τῷ 

Λουκᾷ συνώδευσεν, οἶσπερ 

καὶ ἐπεγνώσθη εἰς 

Ἐμμαούς, κλῶν τὸν ἄρτον· 

ὦν ψυχαὶ καὶ καρδίαι  

καιόμεναι ἐτύγχανον, ὅτε 

τούτοις ἐλάλει ἐν τῇ ὁδῷ 

καὶ Γραφαῖς ἡρμήνευεν, ἂ 

ὑπέστη· μεθ᾿ ὧν, «ἠγέρθη», 

κράξωμεν, «ὤφθη τε καὶ τῷ 

Πέτρῳ».  
 

Αναστάσιμο Εξαποστειλάριο 

http://aktines.blogspot.gr/2011/04/blog-post_7577.html


http://www.wondersofsicily.com/palermo-monreale-cathedral.htm


3. Διηγηθείτε τη σκηνή της εμφάνισης του Ιησού στους μαθητές του (κείμενο β') 
και προσπαθήστε να απαντήσετε: 

 Ποια είναι τα πρώτα συναισθήματά τους; 
 Τι λέει και τι πράττει ο Ιησούς, για να τους πείσει ότι αναστήθηκε;  
 Ποια υπόσχεση τους δίνει;  
 Άραγε στο τέλος της συνάντησής τους μαζί του, πώς και τι ένιωθαν οι μαθητές;  

Α) τα αρχικά συναισθήματα των μαθητών: 

     ταραχή και φόβος. 

Β) Τι λέει και τι πράττει ο Ιησούς για να τους πείσει ότι αναστήθηκε: 

τους ζητά να Τον αγγίξουν και έπειτα ζητά να φάει για να δείξει ότι έχει 
πραγματικό σώμα.  

Γ) Ποια υπόσχεση τους δίνει: 
θα τους στείλει αυτό που τους υποσχέθηκε ο Πατέρας του και ότι θα  
οπλιστούν με τη δύναμη του Θεού. 

Δ) Πως θα ένιωθαν οι μαθητές μετά από αυτή την συνάντηση: 
    θάρρος και χαρά. 



«Τῶν θυρῶν κεκλεισμένωνἐπέστης Χριστὲ πρὸς τοὺς μαθητάς. Τότε ὁ Θωμᾶς 

οἰκονομικῶς οὐχ εὑρέθη μετ᾿ αὐτῶν. Ἔλεγε γάρ· Οὐ μὴ πιστεύσω, ἐὰν μὴ ἴδω κἀγὼ 

τόν δεσπότην· ἴδω τὴν πλευράν, ὅθεν ἐξῆλθε τὸ αἷμα, τὸ ὕδωρ, τὸ βάπτισμα· ἴδω τὴν 

πληγήν, ἐξ ἧς ἰάθη τὸ μέγα τραῦμα, ὁ ἄνθρωπος· ἴδω πῶς οὐκ ἦν ὡς πνεῦμα, ἀλλὰ 

σάρξ καὶ ὀστέα. Ὁ τὸν θάνατον πατήσας καὶ Θωμᾶν πληροφορήσας, Κύριε, δόξα σοι». 

Δοξαστικό τοῦ ἑσπερινοῦ 

Γνωρίζετε την ιστορία με την καλή απιστία του Θωμά; 

 

http://aktines.blogspot.com/2019/05/blog-post_13.html


«Φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου, καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ 
βάλε εἰς τὴν πλευράν μου, καὶ μὴ γίνου ἄπιστος, ἀλλὰ πιστός» (Ιωαν. 20,27).  

http://sophia-siglitiki.blogspot.gr/2013/05/blog-post_6966.html


«Τιβεριάδος θάλασσα, σὺν 

παισὶ Ζεβεδαίου, Ναθαναὴλ 

τῷ Πέτρῳ τε, σὺν δυσὶν 

ἄλλοις πάλαι, καὶ Θωμᾶν 

εἶχε πρὸς ἄγραν, οἳ Χριστοῦ 

τῇ προστάξει, ἐν δεξιοῖς 

χαλάσαντες, πλῆθος εἷλκον 

ἰχθύων, ὃν Πέτρος γνούς, 

πρὸς αὐτὸν ἐνήχετο, οἷς τὸ 

τρίτον φανεὶς καὶ ἄρτον 

ἔδειξε, καὶ ἰχθὺν ἐπ' 

ἀνθράκων».  
Αναστάσιμο Εξαποστειλάριο 

Η εμφάνιση  
του αναστημένου Ιησού 
στη λίμνη της Τιβεριάδος 

http://www.scribd.com/doc/11899727/%CE%97-%CE%96%CE%A9%CE%97-%CE%A4%CE%9F%CE%A5-%CE%A7%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A5-%CE%9C%CE%95-%CE%95%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%95%CE%A3


https://www.google.gr/search?source=hp&q=Mosaics+in+MONREALE+(Palermo)&oq=Mosaics+in+MONREALE+(Palermo)&gs_l=psy-ab.12..33i22i29i30k1.1904.1904.0.3518.1.1.0.0.0.0.194.194.0j1.1.0....0...1.2.64.psy-ab..0.1.193....0.xHwnyrqE5Gg


Οι 11 εμφανίσεις του Ιησού Χριστού μετά την Ανάσταση του 

1. Στον Σίμωνα Πέτρο (Α' Κορ. ιε', 5, Λουκ. κδ', 35). 

2. Στην Μαρία την Μαγδαληνή (Μάρκ. ιστ', 9-11, Ιω. κ', 11-18 

3. Στις Μυροφόρες γυναίκες (Ματθ. κη', 9-10). 

4. Στους δύο Μαθητάς που πορεύονταν προς Εμμαούς (Μάρκ. ιστ', 12-

13, Λουκ. κδ', 13-15). 

5. Στους δέκα Αποστόλους, όταν απουσίαζε ο Θωμάς (Μάρκ. ιστ', 14, 

Λουκ. κδ', 36-43, Ιω. κ', 19-25). 

6. Στους ένδεκα Μαθητάς, παρόντος και του Θωμά (Ιω. κ', 26-29). 

7. Στους επτά Αποστόλους στην λίμνη της Τιβεριάδος (Ιω. κα', 1-23). 

8. Στους ένδεκα στην Γαλιλαία (Ματθ. κη', 16). 

9. Στους Αποστόλους στην Βηθανία, όταν αναλήφθηκε (Μάρκ. ιστ', 19-

20, Λουκ. κδ', 50, Πράξ. α', 6-11, Α' Κορ. ιε', 7). 

10.Στον αδελφόθεο Ιάκωβο (Α' Κορ. ιε', 7). 

11.Στον Απόστολο Παύλο (Α' Κορ. ιε', 8-9). 



4. Για ποιες πράξεις προτρέπει ο υμνογράφος με τον ύμνο που ψάλλεται τη 
νύχτα του Πάσχα μετά την Ανάσταση;  

Ημέρα Ανάστασης! Ας στολιστούμε, 
ας λάμψουμε για χάρη της γιορτής 
κι ο ένας τον άλλο ας αγκαλιάσουμε. 
Ας πούμε, αδέλφια, και σε αυτούς 
που μας μισούν:  
"Να συγχωρήσουμε τα πάντα, αφού 
είναι Ανάσταση!" 
Και δυνατά να ψάλλουμε: "Χριστός 
Ανέστη..."  

Ἀναστάσεως ἡμέρα,  
καὶ λαμπρυνθῶμεν  τῇ 
πανηγύρει,  
καὶ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα.  
Εἴπωμεν ἀδελφοί, καὶ 
τοῖς  μισοῦσιν  ἡμᾶς· 
Συγχωρήσωμεν πάντα τῇ 
Ἀναστάσει, 
καὶ οὕτω βοήσωμεν·  
Χριστὸς ἀνέστη  ἐκ  νεκρῶν,  
θανάτῳ θάνατον πατήσας,  
καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι,  
ζωὴν  χαρισάμενος.  

 

Δοξαστικό του Πάσχα 



Η «εἰς Ἅδου κάθοδος». Νωπογραφία από την Μονή της Χώρας. 

http://selides-istorias.webnode.gr/%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CF%87%CF%89%CF%81%CE%B1%CF%83/


Ανάσταση 
Φορητή εικόνα Θεοφάνους του Κρητός,  
Ι. Μονή Σταυρονικήτα, Άγ. Όρος, 1546 

Υπάρχει ελπίδα 
 

Υπάρχει ελπίδα, 
υπάρχει ελπίδα για όλους μας!  
Δεν είναι νεκρός! Ζει!  
Και μπορούμε να ζήσουμε μαζί του!  
Όλοι μπορούμε να ζήσουμε μαζί του!  
Αυτή η ζωή μας δεν θα είναι χωρίς φόβο 
αλλά με μέλλον.  
Όχι χωρίς πόνους αλλά με ελπίδα.  
Αναστήθηκε! Ζει!  
Κι εμείς θα ζήσουμε 
όχι χωρίς τον σταυρό μας  
αλλά με τον Αναστάντα!  

Ντήτριχ Μεντ Γερμανός ποιητής  

http://clubs.pathfinder.gr/agiografia/39791?zoom=10&album=17709


     Βασικά στοιχεία του μαθήματος 
 

 Τον σταύρωσαν, αλλά αυτός αναστήθηκε και συναντήθηκε με 
τους δικούς του.  

 Νόμισαν ότι το πρόσωπο και το έργο του θα έσβηναν στον 
σταυρό και στον τάφο, όμως λογάριασαν χωρίς τον Θεό των 
εκπλήξεων.  

 Ενώ περίμεναν το τέλος σε όλα, σε λίγο θα δουν την καινούρια 
ζωή να εξαπλώνεται παντού. 


