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Η Αγία και Μεγάλη Δβδομάδα 

Μεγάλη εβδομάδα ή Αγία εβδομάδα ή 
εβδομάδα ηων Αγίων Παθών (από ηα Πάζε ηνπ 

Σσηήξα  Χξηζηνύ πνπ ενξηάδνληαη θαηά ηηο 
εκέξεο απηέο), από ηνπο πξώηνπο ρξηζηηαληθνύο 
αηώλεο νλνκάζηεθε ε εβδνκάδα πξηλ ην Πάζρα 

επεηδή, ζύκθσλα κε ηνλ Ισάλλε ηνλ 
Χξπζόζηνκν μεγάλα, απόππηηα και ζωηήπια 
γεγονόηα ζπλέβεζαλ θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, 

δειαδή ηα Άγια Πάθη, ε Σηαύρωζη θαη ε εθ 
λεθξώλ Ανάζηαζη ηνπ Σσηήξνο εκώλ  

Ιηζού Χριζηού 



Η Αγία και Μεγάλη Δβδομάδα 

Μεηά ην ηέινο ηεο Μεγάιεο Τεζζαξαθνζηήο 

(δει. ηεο λεζηείαο ησλ ζαξάληα εκεξώλ πνπ 

πξνεγείηαη ηνπ Πάζρα), αθνινπζεί ε Μεγάλη 

εβδομάδα πνπ μεθηλά από ηελ "Κςπιακή ηων 

Βαΐων" θαη ηειεηώλεη ην "Μεγάλο Σάββαηο". Σηελ 

Οξζόδνμε ιαηξεία νη κέξεο ηεο Μεγάληρ 

Δβδομάδαρ αθηεξώζεθαλ είηε ζε γεγνλόηα πνπ 

είραλ ζπκβεί πξηλ, θαηά θαη κεηά ην πάζνο, είηε 

ζηε δηδαζθαιία ηνπ Χξηζηνύ πνπ αλαπηύζζεηαη 

ηόηε 



Κσριακή ηων Βαΐων 

 

 

Είλαη ε Κπξηαθή πξηλ ην Πάζρα, θαη 

νλνκάδεηαη έηζη επεηδή ζπλδέεηαη κε ηελ 

αλάκλεζε ηεο ζξηακβεπηηθήο εηζόδνπ ηνπ 

Ιεζνύ Χξηζηνύ ζηα Ιεξνζόιπκα, θαηά ηελ 

νπνία ν ιαόο ηνλ ππνδέρζεθε κε 

επεπθεκίεο θαη κε βαΐα   



Κσριακή ηων Βαΐων 

 



Μεγάλη Γεσηέρα 

Τελ εκέξα απηή γηνξηάδνπκε ηε κλήκε ηνπ 

Πάγθαινπ Ισζήθ θαη ην γεγνλόο ηεο 

"ξηπανθείζηρ ζςκήρ" από ηνλ Κύξην, ε 

νπνία απνηειεί ην ζύκβνιν θάζε 

αλζξώπνπ πνπ δελ έρεη θαξπνύο αξεηήο, 

θαη ηνπ ιανύ πνπ δελ θάλεθε άμηνο ηεο 

θιήζεο ηνπ θαη ζθνπό έρεη ηελ αθύπληζε 

ησλ ζπλεηδήζεσλ 



Μεγάλη Γεσηέρα 

Ο Ιωζήθ απνηειεί γηα ηελ Εθθιεζία, ηύπν 
ηνπ Χξηζηνύ, επεηδή θαη ν Κύξηνο 

θζνλήζεθε, πσιήζεθε γηα ρξήκαηα, 
θιείζηεθε ζε ζθνηεηλό ιάθθν, ηνλ ηάθν, 

θαηόπηλ βαζίιεπζε επί ηεο Αηγύπηνπ, δει. 
επί ηεο ακαξηίαο, ληθώληαο ηελ θαηά 

θξάηνο, θαη όπσο έζσζε ν Ιωζήθ ηελ 
Αίγππην από ηελ πείλα, έηζη ν Χξηζηόο 
ηξέθεη ηνπο αλζξώπνπο κε ηνλ νπξάλην 

άξην (Σπλαμάξη Μ. Γεςηέπαρ) 

 

 



Μεγάλη Γεσηέρα 

 



Μεγάλη Τρίηη 

Η εκέξα απηή είλαη αθηεξσκέλε ζηελ επαγγειηθή 

παξαβνιή ησλ δέθα παξζέλσλ πξνηξέπνληαο 

ηνπο πηζηνύο λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή θξνληίδα 

θαη επαγξύπλεζε. Ο Όξζξνο ηεο Μ. Τπίηηρ, 

όπσο θαη ηεο Μ. Γεςηέπαρ θαη ηεο Μ. Τεηάπηηρ, 

ιέγεηαη θαη ακολοςθία ηος Νςμθίος, επεηδή θαη' 

απηόλ ςάιινληαη νη ζρεηηθνί κε ηηο παξαβνιέο 

ησλ δέκα παπθένων θαη ηνπ βαζιλικού γάμος 

ύκλνη: "Ιδού o Νςμθίορ έπσεηαι..." θαη "Τον 

νςμθώνα ζος βλέπω...". Νπκθίνο ηεο Εθθιεζίαο 

είλαη ν Χξηζηόο, ν νπνίνο ζα έιζεη θαη πάιη κεηά 

δόμεο γηα λα θξίλεη ηνλ θόζκν 



Μεγάλη Τρίηη 

 



Μεγάλη Τεηάρηη 

 

Η Μ. Τεηάπηη είλαη αθηεξσκέλε ζηελ 
άιεηςε ηνπ Κπξίνπ κε κύξν από ηελ 

ακαξησιή γπλαίθα θαη ζηελ πξνδνζία ηνπ 
Ινύδα. Ξεθηλώληαο από ηα παξαδείγκαηα 
απηά, νκνινγνύκε όηη "δεινόν η παθςμία, 

μεγάλη η μεηάνοια". Τν απόγεπκα ηεο 
εκέξαο απηήο ηειείηαη ε αθνινπζία ηνπ 

Επρειαίνπ 



Μεγάλη Τεηάρηη 

 



Μεγάλη Πέμπηη 

Η Μ. Πέμπηη είλαη αθηεξσκέλε ζε ηέζζεξα 
γεγνλόηα: ηνλ ιερό Νιπτήρα (ην γεγνλόο θαηά ην 

νπνίν ν Ιεζνύο έληςε ηα πόδηα ησλ Μαζεηώλ 
ηνπ θαη ην νπνίν καο δηδάζθεη λα εθδειώλνπκε 

ηελ αγάπε καο κε ηαπεηλνθξνζύλε), ηνλ 
Μσζηικό Γείπνο (αλάκλεζε ηεο ζπζηάζεσο ηνπ 
κπζηεξίνπ ηεο Θείαο επραξηζηίαο), ηελ υπερυυά 
προσευχή (αθνύ έδεημε ν Χξηζηόο ηνλ πξνδόηε 
θαηά ηνλ Μπζηηθό Δείπλν, κε ηνπο καζεηέο ηνπ 
απνζύξεηαη ζην Όξνο ησλ Ειαηώλ, όπνπ κόλνο 
ηνπ πξνζεύρεηαη γνλαηηζηόο θαη ν ηδξώηαο ηνπ 

σο ζηάιεο αίκαηνο, πνηίδεη ηε γε) θαη ην γεγνλόο 
ηεο προδοζίας (όπνπ κε έλα θηιί, ν Ινύδαο 

παξαδίδεη ηνλ Χξηζηό ζηνπο ζηξαηηώηεο) 



Μεγάλη Πέμπηη 

 



Μεγάλη Παραζκεσή 

Η Μ. Παπαζκεςή είλαη αθηεξσκέλε ζηα Άγηα 

Πάζε ηνπ Ιεζνύ Χξηζηνύ. Αθνύ ν Ιηζούρ 

παξαδίδεηαη ζηνπο ζηξαηηώηεο, ηνπ θνξνύλ 

θόθθηλε ριακύδα, ηνπ βάδνπλ αθάλζηλν ζηεθάλη 

θαη θαιάκη ζην ρέξη αληί ζθήπηξνπ. Καηόπηλ ηνλ 

πξνζθπλνύλ ριεπαζηηθά, ηνλ θηύλνπλ θαη ηνλ 

ρηππνύλ ζην πξόζσπν θαη ην θεθάιη 



Μεγάλη Παραζκεσή 

Σηε ζπλέρεηα, αθνύ ηνπ θόξεζαλ θαη πάιη 

ηα ξνύρα ηνπ, ηνπ δίλνπλ ηνλ Σηαπξό γηα 

λα βαδίζεη ζηνλ ηόπν ηεο θαηαδίθεο, ηνλ 

Γνιγνζά 



Μεγάλη Παραζκεσή 

Εθεί, ζηαπξώλεηαη αλάκεζα ζε δύν ιεζηέο, 
βιαζθεκείηαη απ' όζνπο πεξλνύλ κπξνζηά ηνπ 

θαη νη ζηξαηηώηεο ηνπ δίλνπλ μίδη κε ρνιή σο 
παπζίπνλν, ην νπνίν όκσο αξλείηαη λα πηεί. 
Μεηά από ιίγν, ν Κύξηνο, θώλαμε δπλαηά: 

"Τεηέλεζηαι" θαη έηζη εθπλέεη "ο αμνόρ ηος Θεού 
ο αίπων ηην αμαπηίαν ηος κόζμος". Καηά ην 
ζάλαην ηνπ Κπξίνπ, ζπκκεηέρεη θαη απηή ε 

άςπρε θηίζε εθδειώλνληαο ζεκεία. Έπεηηα, 
ινγρίδεηαη ν Κύξηνο από ηνπο ζηξαηηώηεο ζηελ 

πιεπξά ηνπ θαη ηξέρεη αίκα θαη λεξό 



Μεγάλη Παραζκεσή 

 



Μεγάλη Παραζκεσή 

Τέινο, θαηά ην ειηνβαζίιεκα, έξρεηαη ν Ισζήθ ν 
από Αξηκαζαίαο θαη ν Νηθόδεκνο καδί ηνπ, 

απνθαζειώλνπλ από ηνλ Σηαπξό ην ζώκα ηνπ 
Κπξίνπ, ην αξσκαηίδνπλ, ην ηπιίγνπλ ζε θαζαξό 
ζεληόλη θαη ην ζάβνπλ ζε κλεκείν, θπιώληαο ζην 

ζηόκην ηνπ κηα κεγάιε πέηξα  

Τν απόγεπκα ηεο Μ. Παπαζκεςήρ όπνπ 
επηηειείηαη ε αθνινπζία ηνπ Όξζξνπ ηνπ Μ. 
Σαββάηος, ςάιιεηαη ν Δπιηάθιορ θπήνορ θαη 

γίλεηαη ε Πεξηθνξά ηνπ Επηηαθίνπ (σο 
αλαπαξάζηαζε ηεο θεδείαο ηνπ Χξηζηνύ) 

 



Μεγάλη Παραζκεσή 

 



Μέγα Σάββαηο 

Η εκέξα απηή είλαη αθηεξσκέλε ζηελ Ταθή θαη 
ηελ Κάζνδν ηνπ Χξηζηνύ ζηνλ Άδε. Σύκθσλα κε 

ηηο επαγγειηθέο δηεγήζεηο, καδεύηεθαλ νη 
αξρηεξείο θαη νη Φαξηζαίνη ζηνλ Πηιάην θαη ηνλ 

παξεθάιεζαλ λα αζθαιίζεη ηνλ ηάθν ηνπ 
Χξηζηνύ κέρξη ηελ ηξίηε ήκεξα, δηόηη, όπσο 
έιεγαλ, είραλ ηελ ππνςία κήπσο νη καζεηέο 
θιέςνπλ ηελ λύρηα ην ζώκα ηνπ Ιεζνύ θαη 

θεξύμνπλ θαηόπηλ όηη αλαζηήζεθε. Ο Πιλάηορ, 
έδσζε ηελ άδεηα θαη εθείλνη ζθξάγηζαλ ηνλ ηάθν, 
ηνπνζεηώληαο κηα θξνπξά από ζηξαηηώηεο γηα 

κεγαιύηεξε αζθάιεηα 



Μέγα Σάββαηο 

 



Κσριακή ηοσ Πάζτα 

 

Τελ κεγαιύηεξε θαη ζεκαληηθόηεξε εκέξα 

όινπ ηνπ ρξόλνπ, ε Εθθιεζία καο 

γηνξηάδεη ηελ Αλάζηαζε ηνπ Κπξίνπ καο, 

ηε λίθε ηνπ δειαδή απέλαληη ζηνλ ζάλαην 

θαη ηελ ζθξαγίδα Τνπ γηα ηε δηθή καο 

ζσηεξία 



Κσριακή ηοσ Πάζτα 

 


