
Κεφάλαιο 10       σελ. 52 μέχρι 60  Προσκυνούμεν Σου τα πάθη Χριστέ 

 

α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας 

Μεγάλη ονομάζεται η εβδομάδα πριν από το Πάσχα. Από την Κυριακή των 

Βαΐων , κάθε βράδυ , ψάλλεται ο Όρθρος , δηλ. η πρωινή ακολουθία της 

επόμενης μέρας , για να μπορούν όλοι να ζήσουν τα γεγονότα των Παθών του 

Κυρίου. 

ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ  κυριαρχούν δύο γεγονότα: 

❖ Η ζωή του πάγκαλου , δηλ. πανέμορφου στο σώμα και την ψυχή , Ιωσήφ, 

που συμβολίζει τον Χριστό. 

❖ Και η άκαρπη συκιά που την ξέρανε , την συναγωγή των Εβραίων που 

ήταν άκαρπη από καλά έργα. 

ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ  θυμόμαστε δύο παραβολές : 

❖ Των 10 παρθένων , δηλ. να είμαστε πιστοί και φιλάνθρωποι. 

❖ Των ταλάντων , που μας θέλει εργατικούς για να αυξήσουμε τα 

πνευματικά μας καθήκοντα. 

μετάνιωσε για τις αμαρτίες της  και από ευγνωμοσύνη στο Χριστό , άλειψε με 

μύρο τα πόδια Του. 

ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ  γιορτάζουμε α  το πλύσιμο των ποδιών των 

μαθητών από το Χριστό (ιερός Νιπτήρας) , β το Μυστικό Δείπνο 

(την παράδοση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας) , γ την 

προσευχή του Κυρίου στον Πατέρα Του και δ την προδοσία του 

Ιούδα. 

Οι τέσσερις αυτές ημέρες προετοιμάζουν για να ζήσουμε βαθύτερα το θείο 

πάθος του Κυρίου.  

ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ γιορτάζουμε τα Πάθη του Κυρίου μας , την 

σταύρωση Του. 



ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ  γιορτάζουμε α την ταφή του Κυρίου β και την 

κάθοδο Του στον Άδη , όπου κήρυξε και όσοι πίστεψαν σώθηκαν , μεταξύ 

αυτών και ο Αδάμ κα η Εύα. 

ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ την τριήμερη Ανάστασή Του από τους νεκρούς. 

 

 

β) Το βαθύτερο νόημα της Σταύρωσης του Κυρίου. 

Θυσιάστηκε για χάρη μας . Για να απαλλαγούμε από τον θάνατο και να 

συμφιλιωθούμε με τον Θεό. Νίκησε τον διάβολο , θεμελίωσε την εκκλησία. 

Συγχωρέσε  τες αμαρτίες μας. 

γ) Συμμετοχή του πιστού στο Πάθος του Χριστού 

Για να συμμετέχουμε στο Πάθος του Κυρίου και την Ανάστασή Του , πρέπει 

να καθαρίσουμε την καρδιά μας , από την αμαρτία. Με τη θέληση και τον 

αγώνα μας. Στον αγώνα αυτό θα βοηθηθούμε αν συμμετέχουμε στο 

μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας , Θείας Κοινωνίας ταπεινά , έχοντας αγάπη 

για τους συνανθρώπους μας. 

 

❖ Μπορείτε να διαβάσετε τα σχετικά κείμενα και να απαντήσετε στις 

ερωτήσεις , αφού διαβάσετε και το κεφάλαιο. 

❖ Επικοινωνία: siakidouanastasia@gmail.com  

 


