
διαχειριστή και συν-δηµιουργό στον κόσµο. Ο 

άνθρωπος αµάρτησε και έφερε στον κόσµο το 

θάνατο. Ο Θεός στέλνει στο τέλος της 

έβδοµης ηµέρας τον Υιό Του, τον Ιησού 

Χριστό, ο Οποίος κηρύττει µετάνοια και αγάπη 

στον κόσµο των ζώντων, αλλά και µε το 

θάνατό Του, και στο βασίλειο του Άδη, στον 

κόσµο των κεκοιµηµένων. Και θα γίνει 

πρωτότοκος των νεκρών. Με την Ανάστασή 

Του θα ξεκινήσει την καινούρια ηµέρα της 

Δηµιουργίας, την όγδοη, στην οποία ζούµε όσοι 

πιστεύουµε σ’ Αυτόν. Ο θάνατος υπάρχει 

σωµατικά, αλλά πλέον δεν χωρίζει τον 

άνθρωπο από το Θεό. Όποιος ζει µέσα στην 

Εκκλησία, χαίρεται το Φως και τη Χαρά της 

Ανάστασης. Κι όλα τα οφείλουµε στην αγάπη 

του Κυρίου µας. Το πρωί του Μεγάλου 

Σαββάτου θυµόµαστε την ιστορία του Ιωνά, ο 

οποίος έµεινε στην κοιλιά του κήτους τρεις 

ηµέρες και τους τρεις Παίδες, που µπήκαν στο 

καµίνι και δεν έπαθαν τίποτα. Έτσι και ο 

Χριστός, έµεινε τρεις ηµέρες στον Άδη, χωρίς 

να πάθει τίποτα και ανασταίνεται, παίρνοντας 

µαζί Του στην αναστάσιµη αιωνιότητα κάθε 

άνθρωπο που πιστεύει σ’ Αυτόν και όλους 

εµάς. 
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ΜΙΚΡΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
 

 
«Ηµείς δε κηρύσσοµεν Χριστόν 

Εσταυρωµένον» 
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ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ  
 

 

Οι Ιερείς και το Εκκλησιαστικό 

Συμβούλιο του Ναού εύχονται σε όλους 

τους Ενορίτες η Μεγάλη Εβδομάδα να 

αποτελέσει την αφορμή να 

ξανασυναντήσουμε το Χριστό όπως 

είναι, ο προσωπικός Θεός και Σωτήρας 

μας! 



Μεγάλη Δευτέρα 
 

Θυµόµαστε την ιστορία του Παγκάλου 

Ιωσήφ, ο οποίος πουλήθηκε ως δούλος από τα 

αδέρφια του στην Αίγυπτο, αντιµετώπισε τον 

πειρασµό της γυναίκας του Πετεφρή 

διατηρώντας την αγνότητά του και δοξάσθηκε 

από το Θεό, γενόµενος άρχοντας της 

Αιγύπτου. Παράλληλα, θυµόµαστε την συκιά, 

που ενώ ήταν γεµάτη φύλλωµα και οµορφιά δεν 

είχε καρπούς όταν ο Χριστός πείνασε, µε 

αποτέλεσµα µε τον λόγο του Κυρίου να 

ξεραθεί. Η Εκκλησία µας επισηµαίνει ότι δεν 

πρέπει να στεκόµαστε στην εξωτερική 

οµορφιά, αλλά να βλέπουµε την εσωτερική, να 

έχουµε καρπούς αγάπης, αγνότητας, αγώνα, 

καθώς αυτά ζητά ο Θεός από τον άνθρωπο και 

τον κόσµο.  

 

Μεγάλη Τρίτη 
 

Θυµόµαστε την παραβολή των 

ταλάντων και των δέκα παρθένων. Τάλαντα 

είναι τα χαρίσµατα που µας δίνει ο Θεός. Η 

Εκκλησία µας λέει ότι τα χαρίσµατά µας δεν 

πρέπει να τα κρατάµε για τον εαυτό µας, αλλά 

να τα προσφέρουµε και στους άλλους. Ο 

τρόπος ζωής της Εκκλησίας είναι όχι «εγώ», 

αλλά «εµείς». Δεν αρκεί ακόµη να τηρούµε 

εξωτερικά τις εντολές, αν δεν έχουµε το λάδι 

της πίστης και της αγάπης και την ετοιµότητα 

να ακολουθήσουµε τον Κύριο. Γιατί αλλιώς, 

όπως οι πέντε µωρές παρθένες, θα µείνουµε 

έξω από τον νυµφώνα του Χριστού, που είναι η 

αιώνια Βασιλεία Του. 

Μεγάλη Τετάρτη 

 
Θυµόµαστε την πόρνη γυναίκα που άλειψε µε 

µύρο και δάκρυα µετάνοιας τα πόδια του Χριστού και 

έλαβε την άφεση για τις αµαρτίες της. Παράλληλα, 

γίνεται λόγος για τα άλλα δάκρυα, της υποκρισίας, του 

Ιούδα, που ήθελε το µύρο να πουληθεί για να δοθεί 

δήθεν στους φτωχούς, στην ουσία όµως για να 

καταχραστεί τα χρήµατα. Η Εκκλησία µας προτρέπει 

να µετανοούµε ειλικρινά και να εµπιστευόµαστε τη ζωή 

και τα λάθη µας στον Κύριο και όχι να υποκρινόµαστε 

ότι είµαστε καλοί και άγιοι. Στον Όρθρο ψάλλεται το 

περίφηµο τροπάριο της Κασσιανής (µεγάλης 

υµνογράφου και Αγίας του Βυζαντίου), που αναφέρεται 

στην «εν πολλαίς αµαρτίαις περιπεσούσα γυνή», που 

µετάνιωσε και σώθηκε. 

 

Μεγάλη Πέµπτη 
 

Θυµόµαστε τέσσερα γεγονότα 1. Το Νιπτήρα, 

όπου ο Κύριος έπλυνε τα πόδια των µαθητών Του 2. 

Τον Μυστικό Δείπνο, όπου ο Κύριος µας παρέδωσε το 

µυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το Σώµα Του και το 

Αίµα Του. 3. Την Προσευχή του Χριστού στον κήπο 

της Γεθσηµανή, όπου φάνηκε η τέλεια υπακοή Του στο 

θέληµα του Θεού. 4. Την προδοσία του Ιούδα, ο 

οποίος παρέδωσε τον εαυτό του στον διάβολο και στο 

πάθος της φιλαργυρίας. Η Εκκλησία µας επισηµαίνει 

ότι η γνήσια στάση ζωής βρίσκεται στην ταπείνωση και 

την αγάπη και όχι στην εξουσία, ενώ αν θέλουµε να 

ζήσουµε αιώνια, χρειάζεται να συµµετέχουµε στο 

µυστήριο της Θείας Ευχαριστίας όχι όπως ο Ιούδας, 

παραδοµένοι στα πάθη, αλλά µε την τήρηση των 

εντολών του Θεού, µε µετάνοια, εξοµολόγηση, αγάπη.   

Μεγάλη Παρασκευή 
 

Θυµόµαστε τα Άχραντα Πάθη του 

Κυρίου µας, αυτά που υπέστη για την σωτηρία 

µας. Την σύλληψη, την δίκη, την καταδίκη, τα 

βασανιστήρια, τον εµπαιγµό και τον εξευτελισµό, 

το µοίρασµα των υπαρχόντων Του, την 

εγκατάλειψή Του  από όλους, την Σταύρωση, τις 

βλασφηµίες, τις προκλήσεις, τον θάνατο και την 

Ταφή Του. Η Εκκλησία µας επισηµαίνει ότι ο 

Σταυρός του Κυρίου αποτελεί το αποκορύφωµα 

της Δόξας Του, γιατί επάνω σ’ αυτόν νίκησε τον 

θάνατο της ανυπακοής, συγχώρεσε τους 

ανθρώπους που τον θανάτωσαν, υπέµεινε τα 

πάντα και πέθανε από αγάπη προς εµάς. Ο 

Χριστός είναι ο Σωτήρας προσωπικά για τον 

καθένα µας. Είναι Αυτός ο οποίος καλεί τον 

καθέναν µας να µην ταυτίσει τη ζωή του µε τους 

σταυρωτές, µ’ αυτούς που συνεχίζουν να 

αµαρτάνουν, αλλά µε τον ληστή, να µετανιώσει 

για τα λάθη του, να Τον αποδεχτεί ως Σωτήρα, 

να σταυρώσει µε τη σειρά του τις αµαρτίες του 

και να αναστηθεί για να ζήσει αιώνια µαζί Του. 

Ένας όµορφος λόγος λέει: «Αν πεθάνεις πριν 

πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις όταν πεθάνεις». 

Αυτό θέλει ο Χριστός από µας, να πεθάνουµε 

ως προς την αµαρτία για να ζήσουµε αιώνια 

κοντά Του. 

Μεγάλο Σάββατο 
 

Θυµόµαστε την Ταφή του Χριστού και 

την κάθοδό Του στον Άδη. Ο Θεός δηµιούργησε 

τον κόσµο και τον άνθρωπο σε έξι ηµέρες, µας 

λέει η Παλαιά Διαθήκη. Την έβδοµη 

ξεκουράστηκε  και  άφησε  τον  άνθρωπο  πλέον 

 


