
Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα 
..ως το Πάσχα

Οι πρώτες έξι εβδομάδες της Μεγάλης Σαρακοστής, 
έχουν ένα και μοναδικό σκοπό: 

Να μας προετοιμάσουν για 
τα Πάθη και την Ανάσταση του Χριστού. 



Τι γιορτάζουμε το Σάββατο πριν από 
τη Μεγάλη Εβδομάδα;

Την Ανάσταση του Λαζάρου

• ο Λάζαρος στενός φίλος του 
Ιησού είχε πεθάνει και  είχαν 

περάσει 4 μέρες από τον 
θάνατό του.  Όταν πήγε 
λοιπόν  ο Ιησούς,  αφού 

προσευχήθηκε ανέστησε τον 
Λάζαρο λέγοντας 

«Λάζαρε, δεύρο έξω!»

δηλ. « Λάζαρε, έλα έξω!»



Κυριακή των Βαΐων

Η είσοδος του Ιησού 
στα Ιεροσόλυμα

• Όλοι οι ναοί στολίζονται με 
βάγια και φοίνικες. Φυτά 
που συμβολίζουν τη νίκη.  

• Όλος ο  λαός μαζεύτηκε να 
υποδεχτεί με βάγια και 
φοίνικες, Εκείνον που 

ανέστησε την προηγούμενη 
μέρα τον Λάζαρο. 

• Είναι η τελευταία Κυριακή 
της Σαρακοστής και 

ταυτόχρονα η πρώτη μέρα 
της Μ. Εβδομάδας.



Η Ακολουθία του Νυμφίου 
(Κατά τις ημέρες της Μ. Εβδομάδας, το βράδυ ψάλλεται ο όρθρος της επόμενης ημέρας)

Το βράδυ της Κυριακής ακούμε στην Εκκλησία :

ο Χριστός θα ξανάρθει στη γη σε στιγμή που δεν θα τον περιμένουμε 
γι’ αυτό  πρέπει να φροντίζουμε καθημερινά  την ψυχή μας. 

Είναι ο συμβολισμός της παραβολής των 10 παρθένων. 
Θα το δούμε την Μεγάλη Τρίτη

“Ιδού  ο Νυμφίος έρχεται εν τω μέσω της νυκτός και μακάριος ο 
δούλος, ον ευρήσει γρηγορούντα.

Ανάξιος δε πάλιν ον ευρήσει ραθυμούντα.
Βλέπε ουν, ψυχή μου, μη τω ύπνω κατενεχθείς,

ίνα μη τω θανάτω παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλεισθείς.
Αλλά ανάνηψον κράζουσα·

Άγιος, Άγιος, Άγιος ει ο Θεός ημών, διά της Θεοτόκου ελέησον 
ημάς».

«Δείτε, έρχεται ο Γαμπρός μέσα στη νύχτα,
και καλότυχος ο δούλος, που θα τον βρει ξύπνιο,
ενώ ανάξιος εκείνος που θα πιαστεί στον ύπνο.

Πρόσεχε λοιπόν, ψυχή μου, μην αφεθείς στον ύπνο,
για να μην παραδοθείς στο θάνατο και μείνεις έξω από τη 

βασιλεία.
Αλλά σύνελθε και φώναξε:

Είσαι Άγιος, Άγιος, Άγιος, Θεέ μας, μέσω της Θεοτόκου ελέησέ 
μας».



Μ. Δευτέρα

• Θυμόμαστε τον 
Πάγκαλο Ιωσήφ 

που  πουλήθηκε ως 
δούλος από τα 

αδέρφια του στην 
Αίγυπτο.    

Aντιμετώπισε
πολλούς  πειρασμούς, 
διατήρησε την πίστη 
του,   δοξάσθηκε από 

τον Θεό και έγινε 
άρχοντας της 

Αιγύπτου. 

• Προεικονίζει τον 
Χριστό.



Μ. Τρίτη

Όπου 10 γυναίκες, 5 λογικές και 5 άμυαλες 
περίμεναν να έρθει ο Νυμφίος και έτρεξαν 

τη νύχτα να τον υποδεχτούν. Κρατούσαν και 
οι 10 από ένα λυχνάρι, όμως μόνο  οι  5   οι 
λογικές  πήραν μαζί τους το επιπλέον λάδι 

σε περίπτωση που χρειαζότανε.
Ο Νυμφίος άργησε να έρθει και οι 10 

γυναίκες κοιμήθηκαν .  Όταν ακούστηκε το 
«Ιδού ο Νυμφίος έρχεται», μπόρεσαν να 

πάνε να τον δουν μόνο οι λογικές  γυναίκες 
που είχαν αναμμένα τα λυχνάρια τους. Οι 

άλλες δεν μπόρεσαν να τον δουν γιατί είχαν 
σβηστά τα λυχνάρια τους. 

Έτσι, είναι και η Βασιλεία των Ουρανών. Όποιος φροντίσει από 
πριν για την ψυχή του θα μπει στο Βασίλειο του Νυμφίου.

Θυμόμαστε την παραβολή των 10 
παρθένων γυναικών



Μ. Τετάρτη
• Προδοσία του Ιούδα 

• Την  Μ. Τετάρτη  θυμόμαστε την αμαρτωλή γυναίκα 
που άλειψε με μύρο και με δάκρυα μετανοίας τα 

πόδια του Χριστού και έλαβε την άφεση των αμαρτιών 
της. 

• Ενώ παράλληλα θυμόμαστε τη συνωμοσία του Ιούδα 
για την προδοσία του Διδασκάλου του. 

Στην Εκκλησία 
τελείται 
το Άγιο 

Ευχέλαιο.



Μ. Πέμπτη
•Θυμόμαστε  τον Ιερό Νιπτήρα όταν ο Χριστός έπλυνε τα πόδια 

των μαθητών του δίνοντας σε εμάς το παράδειγμα της ταπείνωσης

•Τον Μυστικό Δείπνο (Το πρωί – Θ. Λειτουργία του Μ. Βασιλείου)

•Την προσευχή του Χριστού στο κήπο Γεσθημανή

•Την προδοσία του Ιούδα

•Το βράδυ στην Εκκλησία  διαβάζονται 12 αποσπάσματα  από τα 
Ι. Ευαγγέλια.  Γίνεται η Σταύρωση του Χριστού.

• ΠΑΘΗ ΤΟΥ 
ΧΡΙΣΤΟΥ

• ΣΤΑΥΡΩΣΗ



Μ. Παρασκευή
• Η αποκαθήλωση (πρωί) - Η ταφή (βράδυ)

• Την Μ. Παρασκευή θυμόμαστε τα Άχραντα Πάθη του
Κυρίου μας, αυτά που υπέστη για τη σωτηρία μας. Την
σύλληψη, την δίκη, την καταδίκη, τα βασανιστήρια,
την κοροϊδία και τον εξευτελισμό, την εγκατάλειψή
Του από όλους, την Σταύρωση, τις βλασφημίες, τις
προκλήσεις, τον θάνατο και την ταφή Του.

• Στην εκκλησία το πρωί γίνεται η Αποκαθήλωση του
Χριστού. και

• Το βράδυ η Ταφή - ο Επιτάφιος και η περιφορά του
Επιταφίου μέσα σε κάθε πόλη ή χωριό.



Μ. Σάββατο
• Η κάθοδος του Χριστού στον Άδη.

• Το Μ. Σάββατο θυμόμαστε την Κάθοδο  
του Χριστού στον Άδη και την  
απελευθέρωση των ψυχών. 

• Στην Εκκλησία τελείται η Θ. Λειτουργία 
του Μ. Βασιλείου. Το βράδυ του Μ. 

Σαββάτου γιορτάζουμε την Ανάσταση 
του Χριστού μας και τη νίκη του 

Θανάτου.
• Έτσι, ακούμε το Χριστός Ανέστη στις 12 

η ώρα τα μεσάνυχτα και ύστερα γίνεται 
η Θεία Λειτουργία αργά τη νύχτα. 
• Η Ανάσταση του Κυρίου μας.

Κάθοδος του Χριστού στον Άδη

Ανάστα ο Θεός κρίνων την γη…

Μ. Σάββατο πρωί -
Πρώτη Ανάσταση



Δεύτε λάβετε φως εκ του 

ανεσπέρου φωτός και 

δοξάσατε Αυτόν τον 

αναστάντα εκ νεκρών.

Την Ανάστασιν Σου Χριστέ 

Σωτήρ άγγελοι υμνούσιν εν 

ουρανοίς και υμάς τους επί 

γης καταξίωσον εν καθαρά 

καρδία Σε δοξάζειν. 

Χριστός ανέστη εκ νεκρών 

Θανάτω θάνατον πατήσας

Και τοις εν τοις μνήμασι

ζωήν χαρισάμενος



Κυριακή του Πάσχα

• Χριστός Ανέστη σε όλες τις γλώσσες.. 
• Την Κυριακή του Πάσχα  το πρωί ψάλλουμε 

σε πολλές ξένες γλώσσες το Ευαγγέλιο της 
Αναστάσεως για να διαδοθεί το μήνυμα της 
Ανάστασης του Χριστού σε όλα τα έθνη του 

κόσμου.


