
Η Μεγάλη Εβδομάδα - ερωηήζεις και απανηήζεις  

 
Τι είναι Μεγάλη Δβδομάδα; 
 

Η Μεγάιε Δβδνκάδα είλαη ε εβδνκάδα πξηλ ην Πάζρα (από ηελ Κπξηαθή ησλ 
Βατσλ ην βξάδπ κέρξη ην Μ. Σάββαην) θαη νλνκάδεηαη «Μεγάιε», όρη γηαηί έρεη 
πεξηζζόηεξεο κέξεο ή ώξεο από ηηο άιιεο εβδνκάδεο, αιιά γηαηί ηα γεγνλόηα 
όπνπ ηεινύληαη θαη βηώλνληαη ζηνπο Ιεξνύο Νανύο είλαη θνζκνζσηήξηα γηα ηνλ 
άλζξσπν! 
 

Πώς βιώνεηαι ο λειηοσργικός τρόνος ηη Μεγάλη εβδομάδα; 
 

Η Δθθιεζία από ηελ κεγάιε ηεο 
θηιαλζξσπία, γηα λα κπνξέζνπλ όζν 
είλαη δπλαηόλ πεξηζζόηεξνη πηζηνί λα 
ζπκκεηέρνπλ ζηηο Αθνινπζίεο, επέηξεςε 
από ηελ αξρή ηεο Μ. Δβδνκάδαο, λα 
ςάιιεηαη ν Όξζξνο ηεο επόκελεο 
εκέξαο. (π.ρ. ηελ Κπξηαθή ησλ Βατσλ ην 
βξάδπ ςάιιεηαη ν Όξζξνο ηεο Μεγάιεο 
Γεπηέξαο). 
 

 Τι τελείται τις ημέρες της Μεγάλης 
Εβδομάδας; 
 

Οη ηέζζεξηο πξώηεο εκέξεο καο 
πξνεηνηκάδνπλ πλεπκαηηθά γηα ην ζείν 
δξάκα θαη νη Αθνινπζίεο νλνκάδνληαη 
«Αθνινπζίεο ηνπ Νπκθίνπ». 
 

 
Μεγάλη Γεσηέρα (Κσριακή Βαϊων βράδσ): 

  
Τελ Μεγάιε Γεπηέξα θπξηαξρνύλ δύν γεγνλόηα: 
 

α) Η δσή ηνπ Ισζήθ ηνπ 11νπ γηνύ ηνπ Παηξηάξρε Ιαθώβ, ηνπ νλνκαδόκελνπ 
Παγθάινπ, δειαδή ηνπ σξαίνπ ζην ζώκα θαη ηε ςπρή. Ο Ισζήθ πξνεηθνλίδεη 
κε ηελ πεξηπέηεηά ηνπ (πνπ πνπιήζεθε ζθιάβνο ζηελ Αίγππην) ηνλ ίδην ηνλ 
Φξηζηό θαη ην πάζνο Τνπ. 
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β) Τν πεξηζηαηηθό ηεο άθαξπεο ζπθηάο πνπ μέξαλε ν Φξηζηόο (Μαηζ. 21, 18-
22): Σπκβνιίδεη ηελ Σπλαγσγή ησλ Δβξαίσλ θαη γεληθά ηελ δσή ηνπ 
Ιζξαειηηηθνύ ιανύ πνπ ήηαλ άθαξπνη από θαιά έξγα. 
 

Μεγάλη Τρίηη (Μεγάλη Γεσηέρα βράδσ): 
 
Τελ Μεγάιε Τξίηε ζπκόκαζηε θαη δνύκε 
δύν παξαβνιέο: 
α) Τσλ δέθα παξζέλσλ (Μαηζ. 25,1-13) 
πνπ καο δηδάζθεη λα είκαζηε έηνηκνη θαη 
γεκάηνη από πίζηε θαη θηιαλζξσπία. 
β) Τσλ Ταιάλησλ (Μαηζ. 25,14-30), πνπ 
καο δηδάζθεη λα είκαζηε εξγαηηθνί θαη 
πξέπεη λα θαιιηεξγνύκε θαη λα απμήζνπκε 
ηα πλεπκαηηθά καο ραξίζκαηα. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Μεγάλη Τεηάρηη (Μεγάλη Τρίηη βράδσ): 
Η Μεγάιε Τεηάξηε είλαη αθηεξσκέλε ζηελ ακαξησιή γπλαίθα (Λνπθ. 7,47), 
πνπ κεηαλησκέλε άιεηςε ηα πόδηα ηνπ Κπξίνπ κε κύξν θαη ζπγρσξήζεθε γηα 
ηα ακαξηήκαηά ηεο, γηαηί έδεημε κεγάιε αγάπε θαη πίζηε ζηνλ Κύξην. Χάιιεηαη 
ην πεξίθεκν ηξνπάξην (δνμαζηηθό) ηεο Υκλνγξάθνπ Μνλαρήο Καζζηαλήο. 
 

Μεγάλη Πέμπηη (Μεγάλη Τεηάρηη βράδσ): 
 
Τελ Μεγάιε Πέκπηε γηνξηάδνπκε 4 γεγνλόηα : 

 

 

α) Τνλ Ιεξό Νηπηήξα, ην 
πιύζηκν δειαδή ησλ πνδηώλ 
ησλ καζεηώλ από ηνλ Κύξην, 
δείρλνληαο γηα ην πνηα πξέπεη 
λα είλαη ε δηαθνλία ησλ 
πηζηώλ ζηελ Δθθιεζία. 
 

β) Τνλ Μπζηηθό Γείπλν, 
δειαδή ηελ παξάδνζε ηνπ 
Μπζηεξίνπ ηεο Θείαο 
Δπραξηζηίαο. 
 

γ) Τελ Πξνζεπρή ηνπ Κπξίνπ, 
ζην Όξνο ησλ Διαηώλ θαη 
 

δ) ηελ Πξνδνζία ηνπ Ινύδα, 
δειαδή ηελ αξρή ηνπ Πάζνπο 
ηνπ Κπξίνπ. 
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Μεγάλη Παραζκεσή (Μεγάλη Πέμπηη βράδσ): 
 

 

Τελ Μεγάιε Παξαζθεπή έρνπκε ηελ Κνξύθσζε ηνπ ζείνπ δξάκαηνο, ηειείηαη 
ε «Αθνινπζία ησλ Παζώλ» θαη ζπκόκαζηε θαη βηώλνπκε ηα Σσηήξηα θαη 
θξηθηά Πάζε ηνπ Κπξίνπ θαη Θενύ καο. Γειαδή: 

 
α) Τα πηπζίκαηα 

 

β) ηα καζηηγώκαηα 

 

γ) ηηο θνξντδίεο 

 

δ) ηνπο εμεπηειηζκνύο 

 

ε) ηα θηππήκαηα 

 

ζη) ην αγθάζηλν ζηεθάλη θαη θπξίσο ηελ 

 

δ) Σηαύξσζε θαη 
 

ε) ηνλ ζάλαην ηνπ Φξηζηνύ καο. 
 
 

 

Μεγάλο Σάββαηο (Μεγάλη Παραζκεσή πρωϊ και βράδσ): 
 

Τν Μεγάιν Σάββαην ην πξστ γηνξηάδνπκε: 
 

α) ηελ Ταθή Τνπ Κπξίνπ θαη 
 

β) ηελ Κάζνδν Τνπ ζηνλ Άδε, όπνπ θήξπμε ζε όινπο ηνπο λεθξνύο. Έηζη 
Μεγάιε Παξαζθεπή ην πξστ (εκεξνινγηαθά), ηεινύληαη νη εμήο αθνινπζίεο: 
Αθνινπζία ησλ Μεγάιεο Ψξώλ θαη ζηηο 12.00 ην κεζεκέξη ηεο 
Απνθαζειώζεσο, δειαδή ηελ Ταθή Τνπ Κπξίνπ από ηνλ Ισζήθ ηνλ 
Αξηκαζαίαο θαη ην Νηθόδεκν ηνλ Φαξηζαίν, κέινο ηνπ Μ. Σπκβνπιίνπ θαη 
θξπθό καζεηή ηνπ Κπξίνπ. 
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Την Μεγάλη Παραζκεσή ηο βράδσ υάλλονηαι ηα Εγκώμια και έτοσμε ηην 
περιθορά ηοσ Επιηαθίοσ! 

  

 
 

 
 
 
 

Κσριακή ηοσ Πάζτα (Μ. Σάββαηο πρφχ και νύτηα από ηις 12.00π.μ): 
 

Τν Μεγάιν Σάββαην (εκεξνινγηαθά) ην πξστ, έρνπκε ηελ ιεγόκελε «1ε 
Αλάζηαζε», δειαδή ην πξναλάθξνπζκα ηεο Αλαζηάζεσο πνπ κεηαδίδνπλ νη 
ύκλνη θαη ηεο πξνζκνλήο ηεο ιπηξώζεσο όιεο ηεο θηίζεσο από ηελ θζνξά θαη 
ηνλ ζάλαην! 
 

Τν Μεγάιν Σάββαην ζηηο 12.00 (δειαδή νπζηαζηηθά ηελ Κπξηαθή), έρνπκε ηελ 
δσεθόξν Αλάζηαζε ηνπ Κπξίνπ καο, ηελ ήηηα ηνπ ζαλάηνπ θαη ηεο θζνξάο θαη 
ηελ αθή ηνπ Αγίνπ Φσηόο ζηνλ θόζκν από ην Παλάγην Τάθν. 
 

Κπξηαθή ηνπ Πάζρα ζηηο 11.00 π.κ. ή ην απόγεπκα, ηειείηαη ν «Δζπεξηλόο ηεο 
Αγάπεο», όπνπ ζε πνιιέο γιώζζεο δηαβάδεηαη ην Ιεξό Δπαγγέιην θαη 
δηαηξαλώλεηαη παγθνζκίσο ε λίθε ηνπ ζαλάηνπ θαη ε επνρή ηεο Καηλνύξηαο 
Γηαζήθεο, ηεο ραξάο θαη ηεο Αλαζηάζηκεο ειπίδαο.   



 
 

Ποιο είναι ηο βαθύηερο νόημα ηων Παθών και ηης Αναζηάζεως για όλοσς εμάς 
ηοσς Πίζηοσς; 
 

Οη πηζηνί βηώλνπκε ηα πάζε θαη ηελ αλάζηαζε ηνπ Φξηζηνύ ζπκκεηέρνληαο 
ελεξγά ζε απηά κε «ζπκπόξεπζε», «ζπζηαύξσζε» θαη «ζπλαλάζηαζε»! Ο 
Φξηζηόο κε ηελ ζέιεζε ηνπ (εθνπζίσο), έπαζε θαη αλέζηε γηα λα ζσζνύκε όινη 
εκείο! Απηό ζεκαίλεη όηη δελ ιππνύκαζηε «κνηξνιαηξηθά» γηα ην Πάζνο ηνπ, 
αιιά γηα ηηο δηθέο καο ακαξηίεο θαη αθνύ κεηαλνηώλνπκε εηιηθξηλώο κπνξνύκε 
ηελ αληηθεηκεληθή ζσηεξία πνπ ράξαμε ν Φξηζηόο λα ηελ θάλνπκε θαη 
ππνθεηκεληθή – πξνζσπηθή ζσηεξία! 
 

 

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ 


