
Προσκυνούμεν Σου τα Πάθη Χριστέ 

• Σήμερον κρεμάται επί ξύλου,  
ο εν ύδασι την γην κρεμάσας.  
Στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται,  
ο των αγγέλων βασιλεύς.  
Ψευδή πορφύραν περιβάλλεται,  
ο περιβάλλων τον ουρανόν εν νεφέλαις.  
Ράπισμα κατεδέξατο,  
ο εν Ιορδάνη ελευθερώσας τον Αδάμ.  
Ήλοις προσηλώθη, ο νυμφίος της Εκκλησίας.  
Λόγχη εκεντήθη, ο υιός της Παρθένου.  
Προσκυνούμεν σου τα Πάθη, Χριστέ.  
Δείξον ημίν και την ένδοξόν σου Ανάστασιν. 

 

(Ύμνος ΙΕ΄αντιφώνου, όθρος Μ. Παρασκευής) 
 



Μεγάλη εβδομάδα 
εορτασμός των Παθών του Χριστού.  

 Τελευταία πράξη του σωτηριολογικού έργου. 
 

Αναγκαίο για την ολοκλήρωση της σωτηρίας ( νίκη του θανάτου) 

Μεγάλη Δευτέρα                               Πάγκαλος Ιωσήφ  και  άκαρπη συκιά               

 

Μεγάλη Τρίτη                                  Δέκα Παρθένες και τάλαντα 

 

Μεγάλη Τετάρτη                                 αμαρτωλή γυναίκα 

 

Μεγάλη Πέμπτη                                 Νιπτήρας, Μυστικός δείπνος, προσευχή, προδοσία 

 

Μεγάλη Παρασκευή                           Σταύρωση και Ταφή 

 

Μεγάλο Σάββατο                                Κάθοδος στον Άδη 



Τῇ ἁγίᾳ και Μεγάλῃ    Τετάρτῃ,                                      
της  ἀλειψάσης                           

τον  Κύριον  μύρῳ                
πόρνης  γυναικός                      
μνείαν  ποιεῖσθαι                          

οἱ  θειότατοι   πατέρες ἐθέσπισαν,                                        
ὅτι πρό τοῦ σωτηρίου πάθους 

μικρόν  τοῦτο   γέγονε» 

Τῇ ἁγίᾳ και Μεγάλῃ Δευτέρᾳ 
 μνείαν ποιούμεθα 

 τοῦ μακαρίου Ἰωσήφ τοῦ παγκάλου, 
 και της ὑπό τοῦ Κυρίου 
καταραθείσης  και ξηρανθείσης  

συκῆς 

Τῇ ἁγίᾳ και Μεγάλῃ Τρίτῃ  τῶν δέκα 
παρθένων,                                   και τῶν 
ταλάντων              τῶν  ἐκ  τοῦ  ἱεροῦ 
Εὐαγγελίου παραβολῶν μνείαν  
ποιούμεθα 



                                                    
Μυστικός 
Δείπνος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
Προσευχή  
στη 
Γεσθημανή     

Ιερός 
νιπτήρας 

 

 

 

 

Προδοσία 
Ιούδα 

Μεγάλη Πέμπτη 



• Λάβετε Φάγετε τούτο εστί το Σώμα μου 

 

 

 

• Πίετε εξ αυτού πάντες τούτο εστι το Αίμα μου. 

 

 

 

• Τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνησιν 

 

 

 

• Παράδοση του μυστηρίου της Θείας 
ευχαριστίας. 

 



Ιερός νιπτήρας 
Ο πρώτος θέλων είναι, έστω πάντων έσχατος 

• Διακονία = υπηρεσία 

 

• Υπόδειγμα ο Ίδιος ο Χριστός. 

 

• Διακονία ως τρόπος ζωής 

 

• Τα αξιώματα τίθενται στην 
υπηρεσία των ανθρώπων 

 

• Οι ικανότητες και τα 
χαρίσματα προς όφελος του 
κοινωνικού συνόλου  

           Διάκριση 

 

 

      υπηρετώντας                   καταπατώντας 

 

 

 

Ο άνθρωπος του Σταυρού           Ο Υπεράνθρωπος 



Μεγάλη Παρασκευή 
Τα φρικτά Πάθη:   «τούς  ἐμπτυσμούς,   τα  ραπίσματα,  τα  κολαφίσματα,  τάς  ύβρεις,                  

τούς γέλωτας, την πορφυράν   χλαίναν,          τον  κάλαμον,  τον  σπόγγον, το  όξος,    τούς  ήλους,  
την  λόγχην, . . . » 

 



Σταύρωση και Ταφή 

Η Σταύρωση αφορά: 

• Συγχώρηση αμαρτιών 

• Συμφιλίωση με το Θεό 

 

Ο Χριστός έγινε: 

• Αντάλλαγμα τω θανάτω 

• Λύτρο αντί πολλών 

   

  

• Κάθοδος στον Άδη και ελευθερία νεκρών 

 

 

• Ατέρμονη θεϊκή αγάπη 

• Άκρα Ταπείνωση 





Αποκαθήλωση και Ταφή 
 
 
 

Πάντα ο αναμάρτητος εκουσίως καταδέχεται, ίνα πάσι δωρήσηται την εκ νεκρών ανάστασιν 
 

                                                                    Δοξαστικό, Μ. Πέμπτης 



Μεγάλο Σάββατο 
 

Κάθοδος στον Άδη 
«Τοις απ΄ αιώνος κεκοιμημένοις εκήρυξεν…» 



Βίωση του Πάθους 

Ο Νυμφίος ο κάλλει 

Ωραίος…την δυσειμονά μου 
μορφήν των πταισμάτων 
απαμφίασον, τη μεθέξει των 
παθημάτων σου… 

 

 
Ιδιόμελο, Μ. Τρίτης 



1. 

«Ἐρχόμενος ὁ Κύριος           πρός το ἐκούσιον πάθος,     τοῖς 
ἀποστόλοις ἔλεγεν         ἐν τῆ ὁδῷ.                                   Ἰδού 
ἀναβαίνομεν                        εἰς  Ἱεροσόλυμα και παραδοθήσεται                            
ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου,     καθώς γέγραπται περί αὐτοῦ... Δεῦτε 
οὖν και ἡμεῖς, κεκαθαρμέναις διανοίαις, συμπορευθῶνεν αὐτῶ           
και συσταυρωθῶμεν                και νεκρωθῶμεν δι’ αὐτόν ταῖς 
τοῦ βίου ἡδοναῖς.         Ἵνα και συζήσωμεν αὐτῷ      και 
ἀκουσωμεν βοῶντος αὐτοῦ . Οὐκέτι εἰ την ἐπίγειον Ἱερουσαλήμ 
διά το παθεῖν, αλλά ἀναβαίνω                    πρός τον Πατέρα μου          
και Πατέρα ὑμῶν                   και Θεόν μου και Θεόν ὑμῶν και 
συνανυψῶ ὑμᾶς                 εἰς την ἄνω Ἱερουσαλήμ,      ἐν τῇ 
Βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν» 

 
                                                                                                                                         Ιδιόμελο αίνων, Μ. Δευτέρας 

 

 

 



2. 
«Μυσταγωγών σου, Κύριε, τους μαθητάς, εδίδασκες λέγων. 

 

• Ω φίλοι, οράτε, μηδείς υμάς χωρίσει μου φόβος" ει γαρ πάσχω, αλλ' υπέρ του 
κόσμου" Μη ουν σκανδαλίζεσθε εν εμοί" ου γαρ ήλθον διακονηθήναι, αλλά 
διακονήσαι και δούναι την ψυχήν μου λύτρον υπερ του κόσμου. 

 

• Ει ουν υμείς φίλοι μου εστέ, εμέ μιμείσθε" ο θέλων πρώτος είναι έστω έσχατος" ο 
δεσπότης ως ο διάκονος" μείνατε εν εμοί, ίνα βότρυν φέρητε" εγω γάρ ειμι της 
ζωής η άμπελος». 

 

 

 



Συμμετοχή στο Πάθος 

Συνταφή του βαπτίσματος                              Αναίρεση της αμαρτίας  -ένταξη στο Σώμα Χριστού 

 

 

 

 

Υπέρ Χριστόν «Πάσχειν»                                 Απέκδυση αμαρτημάτων  ( καθημερινός αγώνας και    

                                                                                 αγιοπνευματική τροφοδότηση) 

 

 

 

Κατά Χριστόν «Πάσχειν»                                   διαρκής διακονία του συνανθρώπου 


