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ΗΗΗΗ Μεγάλη Εβδοµάδα αποτελεί το κέντρο της πνευµατικής 
ζωής της Ορθόδοξης Εκκλησίας µας, όπως αυτή εκφράζεται µε το 
εκκλησιαστικό έτος. Λέγεται δε Μεγάλη Εβδοµάδα όχι γιατί έχει 
περισσότερες ή µεγαλύτερες ηµέρες από τις άλλες εβδοµάδες, αλ-
λά γιατί τα γεγονότα τα οποία καλεί η Εκκλησία να βιώσουν οι 
πιστοί κατά τη διάρκειά της είναι πράγµατι µεγάλα και µοναδικά. 
Γι’ αυτό και η Εκκλησία καθιέρωσε την ετήσια λειτουργική τους 
ανάµνηση, ώστε οι χριστιανοί όλων των αιώνων να µπορούν να 
συµµετέχουν σ’ αυτά, ωσάν να ήσαν παρόντες κατά την εποχή ε-
κείνη που διαδραµατίστηκαν, και να νοιώθουν βαθειά µέσα στην 
καθηµερινή τους ζωή αυτό το πέρασµα-διάβαση από το θάνατο προς τη 
ζωή, που είναι το βαθύτερο νόηµα του χριστιανικού Πάσχα.        

ΣΣΣΣτο Συναξάρι της Μεγάλης ∆ευτέρας διαβάζουµε ότι κατά 
την ηµέρα αυτή η Εκκλησία τιµά τη µνήµη µιας ιερής µορφής της 
Π. ∆ιαθήκης, του Ιωσήφ του Παγκάλου. Πρόκειται για το γνωστό γιο 
του πατριάρχη Ιακώβ, που τόσο κακοποιήθηκε από τα αδέλφια 
του, πειράστηκε από την αιγύπτια γυναίκα, αλλά και τόσο τελικά 
δοξάστηκε από το Θεό, αφού έγινε άρχοντας της Αιγύπτου. Γι’ 
αυτά ακριβώς τα παθήµατα και την ηθική του τελειότητα θεωρή-
θηκε ανέκαθεν τύπος και σύµβολο του ίδιου του Χριστού. Την ί-
δια ηµέρα η Εκκλησία µάς υπενθυµίζει και την περίπτωση της συκιάς 

εκείνης, που λίγες ηµέρες πριν από το πάθος του, την καταράστηκε 
ο Κύριος για την ακαρπία της. Με τον συµβολικό αυτό τρόπο ο 
Κύριος καταδίκασε από τη µια πλευρά την πνευµατική στειρότη-
τα της θρησκείας της Παλαιάς ∆ιαθήκης και από την άλλη τον 
κάθε άνθρωπο που δεν έχει πνευµατική καρποφορία στη ζωή του.  

ΗΗΗΗ Μεγάλη Τρίτη είναι η ηµέρα της µνήµης θανάτου και γενικά 
της πνευµατικής εγρήγορσης, αφού στην εξαίσια υµνογραφία της ηµέ-
ρας  κυριαρχούν  τα  µηνύµατα  της  παραβολής  των  δέκα   παρθένων.  



ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ιωάν.(Ιωάν.(Ιωάν.(Ιωάν. ιβ΄ 1  ιβ΄ 1  ιβ΄ 1  ιβ΄ 1 ---- 18) 18) 18) 18) 
    ΠΠΠΠρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ Πάσχα ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς Βηθανίαν, ὅπου ἦν Λά-

ζαρος ὁ τεθνηκώς, ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν. Ἐποίησαν οὖν αὐτῷ δεῖπνον ἐ-

κεῖ, καὶ ἡ Μάρθα διηκόνει· ὁ δὲ Λάζαρος εἷς ἦν τῶν ἀνακειμένων σὺν αὐ-

τῷ. Ἡ οὖν Μαρία, λαβοῦσα λίτραν μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτίμου, ἤ-

λειψε τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἐξέμαξε ταῖς θριξὶν αὐτῆς τοὺς πόδας 

αὐτοῦ· ἡ δὲ οἰκία ἐπληρώθη ἐκ τῆς ὀσμῆς τοῦ μύρου. Λέγει οὖν εἷς ἐκ τῶν 

Μαθητῶν αὐτοῦ, Ἰούδας Σίμωνος Ἰσκαριώτης, ὁ μέλλων αὐτὸν παραδι-

δόναι· Διατί τοῦτο τὸ μύρον οὐκ ἐπράθη τριακοσίων δηναρίων καὶ ἐδόθη 

πτωχοῖς; Εἶπε δὲ τοῦτο, οὐχ ὅτι περὶ τῶν πτωχῶν ἔμελεν αὐτῷ, ἀλλ᾿ ὅτι 

κλέπτης ἦν, καὶ τὸ γλωσσόκομον εἶχε καὶ τὰ βαλλόμενα ἐβάσταζεν. Εἶπεν 

οὖν ὁ Ἰησοῦς· Ἄφες αὐτήν, εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ ἐνταφιασμοῦ μου τετήρηκεν 

αὐτό. Τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε μεθ᾿ ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔ-

χετε. Ἔγνω οὖν ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν Ἰουδαίων ὅτι ἐκεῖ ἐστι, καὶ ἦλθον οὐ 

διὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον, ἀλλ᾿ ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἴδωσιν ὃν ἤγειρεν ἐκ νε-

κρῶν. Ἐβουλεύσαντο δὲ οἱ ἀρχιερεῖς, ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἀποκτείνωσιν, 

ὅτι πολλοὶ δι᾿ αὐτὸν ὑπῆγον τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἐπίστευον εἰς τὸν Ἰησοῦν. 

Τῇ ἐπαύριον ὄχλος πολὺς ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτήν, ἀκούσαντες ὅτι ἔρχεται 

Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα, ἔλαβον τὰ βαΐα τῶν φοινίκων, καὶ ἐξῆλθον εἰς ὑ-

πάντησιν αὐτῷ καὶ ἔκραζον· «Ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνό-

ματι Κυρίου», βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ. Εὑρὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ὀνάριον, ἐκάθισεν 

ἐπ᾿ αὐτό, καθώς ἐστι γεγραμμένον· «Μὴ φοβοῦ, θύγατερ Σιών· ἰδού, ὁ 

βασιλεύς σου ἔρχεται καθήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου». Ταῦτα δὲ οὐκ ἔγνωσαν 

οἱ Μαθηταὶ αὐτοῦ τὸ πρῶτον, ἀλλ᾿ ὅτε ἐδοξάσθη ὁ Ἰησοῦς, τότε ἐμνήσθη-

σαν ὅτι ταῦτα ἦν ἐπ᾿ αὐτῷ γεγραμμένα, καὶ ταῦτα ἐποίησαν αὐτῷ. Ἐμαρ-

τύρει οὖν ὁ ὄχλος ὁ ὢν μετ᾿ αὐτοῦ ὅτε τὸν Λάζαρον ἐφώνησεν ἐκ τοῦ μνη-

μείου καὶ ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν· διὰ τοῦτο καὶ ὑπήντησεν αὐτῷ ὁ ὄ-

χλος, ὅτι ἤκουσαν τοῦτο αὐτὸν πεποιηκέναι τὸ σημεῖον.  
 
 

Με τον τρόπο αυτό µας καλεί η Εκκλησία να ανάψουµε κι εµείς, 
µαζί µε τις πέντε φρόνιµες παρθένες, τις νοητές λαµπάδες των ψυ-
χών µας. Και να είµαστε πάντα έτοιµοι για να προϋπαντήσουµε 
το δεσπότη Χριστό, που σαν άλλος νυµφίος θα ξαναέλθει κάποια 
στιγµή κατά τη µέλλουσα κρίση, για να οδηγήσει τις ψυχές µας 
στην εξαίσια χαρά της ουράνιας βασιλείας του.  

ΣΣΣΣτο Συναξάρι της Μεγάλης Τετάρτης διαβάζουµε ότι κατά 
την ιερή αυτή ηµέρα οι άγιοι πατέρες καθώρισαν να τιµά η Εκ-
κλησία   τη   µνήµη   της   πόρνης   εκείνης    γυναίκας,  η     οποία     λίγο     πριν 



από το πάθος του Κυρίου, άλειψε τα πόδια του µε το πολύτιµο 
µύρο. Η αµαρτωλή αυτή γυναίκα βρίσκεται στον αντίποδα του Ιούδα, 
τον οποίο η σκληροκαρδία και η αµετανοησία του οδήγησαν στην 
απόγνωση και την αυτοκτονία. Αντίθετα αυτή µε το παράδειγµά 
της προσδιορίζει όχι µόνο το έσχατο όριο ηθικής κατάπτωσης στο 
οποίο µπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο η αµαρτία, αλλά και το 
µέγεθος της αγάπης του Θεού, που µπορεί να συγχωρήσει και να σώσει 

κάθε µετανοούσα ψυχή, όπως έσωσε τον τελώνη και τον ληστή.  
ΚΚΚΚαι από την Μεγάλη Τετάρτη περνάµε ύστερα στην ατµό-

σφαιρα της Μεγάλης Πέµπτης, η οποία αποτελεί µια καινούργια α-
φετηρία στην ανέλιξη του πνευµατικού µας οδοιπορικού. Γιατί µε 
την ηµέρα αυτή µπαίνουµε πλέον σ’ αυτά καθαυτά τα γεγονότα 
του πάθους του Κυρίου. Και η Εκκλησία προσανατολίζει το νου 
και την ψυχή µας προς το πρόσωπο Εκείνου, που εθελούσια πά-
σχει υπέρ τής του κόσµου ζωής και σωτηρίας. Βλέπουµε κατ’ αυ-
τήν την ηµέρα τον Κύριο, από άκρα ταπείνωση και διάθεση δια-
κονίας να πλένει τα πόδια των µαθητών του, τον βλέπουµε ως άν-
θρωπο να αγωνιά µπροστά στη δοκιµασία του θανάτου, αλλά και 
να υπακούει τελικά στο θέληµα του ουράνιου Πατέρα. Τον βλέ-
πουµε να αποποιείται τη συµπαράσταση κάθε κοσµικής ισχύος, 
και προδοµένος κι απ’ αυτούς τους φίλους µαθητές να παραδίδε-
ται τελικά ανυπεράσπιστος στους σταυρωτές του. Και πάνω απ’ 
όλα τον βλέπουµε να θεσµοθετεί µε τον Μυστικό του ∆είπνο το 
πανάγιο µυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το οποίο έκτοτε δεν έ-
παυσε ποτέ να επιτελεί η Εκκλησία σύµφωνα µε την εντολή του, 
και να το προσφέρει στους πιστούς «3ς φάρµακον 4θανασίας κα5 
4ντίδοτον το6 µ7 4ποθανε8ν» (Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος). 

ΎΎΎΎστερα απ’ όλα αυτά φτάνουµε πια στη Μεγάλη Παρα-
σκευή, που είναι η ιερώτερη και σεβασµιώτερη ηµέρα της Μεγά-
λης Εβδοµάδας. ∆ιότι κατά την ηµέρα αυτή η Εκκλησία τιµά αυ-
τά τα «φρικτ9 κα5 σωτήρια πάθη το6 Κυρίου :µ;ν <ησο6 Χριστο6», δηλα-
δή, τους εµπτυσµούς, τα ραπίσµατα, τα κολαφίσµατα, τις ύβρεις, 
τους γέλωτες, την πορφυρή χλαίνη, τον κάλαµο, τον σπόγγο, το ό- 
ξος, τους ήλους (καρφιά), την λόγχη και προ πάντων τον σταυρό 
και  τον  θάνατο  που  υπέµεινε  για  την  σωτηρία  του  κόσµου.  Για  ό-     



λα αυτά µας οµιλούν αναλυτικά τα δώδεκα ιερά ευαγγελικά ανα-
γνώσµατα, που µαζί µε την λιτάνευση του Εσταυρωµένου και την 
τοποθέτησή του στο κέντρο του ναού, αποτελούν και το ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό στοιχείο των λειτουργικών ακολουθιών της ηµέ-
ρας. Για το επί του σταυρού συντελούµενο µυστήριο η Εκκλησία εξακο-
λουθεί και σήµερα να διακηρύσσει µε τα ίδια ακριβώς λόγια που 
χρησιµοποίησε και ο Απόστολος Παύλος: «Ἐπειδὴ καὶ Ἰουδαῖοι 

σημεῖον αἰτοῦσι καὶ Ἕλληνες σοφίαν ζητοῦσιν, ἡμεῖς κηρύσ-

σομεν Χριστὸν ἐσταυρωμένον, Ἰουδαίοις μὲν σκάνδαλον, Ἕλ-

λησι δὲ μωρίαν, αὐτοῖς δὲ τοῖς κλητοῖς, Ἰουδαίοις τε καὶ Ἕλλη-

σι, Χριστὸν Θεοῦ δύναμιν καὶ Θεοῦ σοφίαν» (Α΄ Κορ. 1, 22-24). 
ΤΤΤΤο πνευµατικό οδοιπορικό της Μεγάλης Εβδοµάδας κορυ-

φώνεται τελικά µε την ακολουθία του Μεγάλου Σαββάτου, ηµέρα 
κατά την οποία εορτάζοµε «τ7ν θεόσωµον ταφ7ν κα5 τ7ν ε>ς ?δου κάθο-
δον το6 Κυρίου :µ;ν <ησο6 Χριστο6». Η λιτάνευση του επιταφίου, ως 
παροντοποίηση της επικήδειας ποµπής του Κυρίου προς τον τάφο 
που γίνεται για πρακτικούς λόγους την Μεγάλη Παρασκευή το 
βράδυ, όπως και τα θρηνώδη επιτάφια εγκώµια, βρίσκονται στο ε-
πίκεντρο της λειτουργικής ευσέβειας της ηµέρας. Ξηµερώνοντας, 
όµως, το πρωΐ του Μεγάλου Σαββάτου, στην πνευµατική ατµό-
σφαιρα της Εκκλησίας κυριαρχεί µια σιγή, που δεν έχει καµµιά σχέ-
ση µε την νεκρική σιωπή ενός κοινού τάφου. Πρόκειται για µια µυ-

στηριώδη εκκωφαντική σιγή, ανάλογη µε την χαρµολύπη του σταυρού, 
αυτό το θρηναγάλιασµα της ψυχής, που χαρακτηρίζει ολόκληρη 
την Μεγάλη Εβδοµάδα και αποτελεί ταυτόχρονα την πεµπτουσία 
της ορθόδοξης πνευµατικότητας. Γιατί ο τάφος του Χριστού είναι 
ένας ζωηφόρος τάφος, που προοιωνίζει το ξέσπασµα του χαρµό-
συνου παιάνα, για το θρίαµβο της ζωής πάνω στη φθορά του θα-
νάτου: «Ἀνάστα ὁ Θεὸς κρίνων τὴν γῆν…». (π. ∆ηµητρίου Τζέρπου) 

ΜΜΜΜ    Ε Γ Α Λ Η  ΤΤΤΤ    Ρ Ι Τ Η  -  ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ    

Τη Μεγάλη Τρίτη το πρωί θα πραγµατοποιηθεί η Θεία Κοινωνία των 
ασθενών. Όποιος ενδιαφέρεται, ας δηλώσει τα στοιχεία του στον Ιερό 
Ναό, στο τηλ.: 22990 40040.    
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