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ΣΟ ΥΡΟΝΗΚΟ  ΣΟΤ ΔΟΣΑΜΟΤ  

ΣΩΝ ΓΔΓΟΝΩΣΩΝ  

ΣΟΤ ΚΑΗΝΟΤ ΠΑΥΑ 

ΣΟΤ ΥΡΗΣΟΤ 

 

ΜΔΓΑΛΖ ΠΔΜΠΣΖ 

Ἀπό τό ἑςπζρασ τῆσ Μεγάλθσ Τετάρτθσ 
ψάλλομε τόν Ὄρκρο  

τῆσ Μεγάλθσ Πζμπτθσ  
μζ τό Εὐχζλαιο  

ςτι κζςθ τοῦ Ἱεροῦ Νιπτῆροσ, 
καί ἀρχίηει ὁ ἑορταςμόσ  
τῆσ Μεγάλθσ Πζμπτθσ. 

Ποιό εἶναι τό κζμα ποφ ἑορτάηομε τι 
Μεγάλθ Πζμπτθ; 

Ὁ Θεάνκρωποσ Κφριοσ Ἰθςοῦσ Χρι-
ςτόσ, ὡσ Μεςίτθσ μεταξφ Θεοῦ καί 
ἀνκρϊπων, ἀνανεϊνει τιν Παλαιά Δια-
κικθ ποφ ὁ Θεόσ ἔδωκε ςτό Λαό Σου ςτό 
ινᾶ, τό 1225 π.Χ. μζ μεςίτθ τό Μωυςῆ, 
καί ςυνάπτει τιν Καινι Διακικθ, τιν 
ὁποίαν κά ςφραγίςθ μζ τό αἷμα Σου, ποφ 
κά χυκῆ ςτό Γολγοκᾶ τι Μεγάλθ Παρα-
ςκευι μζ τι ςταυρικι κυςία Σου. Σό υ-
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ναξάρι τῆσ ἡμζρασ διευκρινίηει λεπτομε-
ρζςτερα τί ἑορτάηομε τι Μζγάλθ Πζμπτθ: 

Συναξάριον  
Τῇ ἁγίᾳ καί μεγάλῃ Πζμπτῃ  
οἱ τά πάντα καλῶσ διαταξάμενοι  
κεῖοι Πατζρεσ ἀλλθλοδιαδόχωσ  
ἔκ τε τῶν κείων Ἀποςτόλων  
καί τῶν ἱερῶν Εὐαγγελίων  
παραδεδϊκαςιν ἡμῖν  
τζςςαρά τινα ἑορτάηειν·  
1ον τόν ἱερόν Νιπτῆρα,  
2ον τόν Μυςτικόν Δεῖπνον  
(δθλαδή τιν παράδοςιν  
τῶν κακ᾿ ἡμᾶσ φρικτῶν Μυςτθρίων),  
3ον τιν ὑπερφυᾶ Προςευχιν καί 
4ον τιν Προδοςίαν αὐτιν. 

Ὑπομνθματίηει δζ τά ἐπί μζρουσ κζ-
ματα μζ τοφσ ἑξῆσ ἐπιγραμματικοφσ ςτί-
χουσ! 

1 
Εἰσ τόν ἱερόν Νιπτῆρα. 

Νίπτει Μαθθτῶν ἑςπζρασ Θεόσ πόδασ, 
Οὗ ποῦσ πατῶν ἦν εἰσ Ἐδζμ δείλθσ πάλαι. 

2 
Εἰσ τόν Μυςτικόν Δεῖπνον. 

Διπλοῦσ ὁ Δεῖπνοσ· Πάςχα γάρ νόμου φζ-
ρει 
καί Πάςχα καινόν, Αἷμα, Σῶμα Δεςπότου. 
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3 
Εἰσ τιν ὑπερφυᾶ Προςευχιν. 

Προςεφχῃ· καί φόβθτρα, θρόμβοι 
αἱμάτων, Χριςτζ, προςώπου· παραιτοφ-
μενοσ δῆθεν θάνατον,  ἐχθρόν ἐν τοφτοισ 
φενακίηων. 

4 
Εἰσ τιν Προδοςίαν. 

Τί δεῖ μαχαιρῶν; τί ξφλων, λαοπλάνοι, 
πρόσ τόν θανεῖν πρόθυμον εἰσ Κόςμου λφ-
τρον; 

Ἡ Ἐκκλθςία ἑορτάηει τό ἑνιαῖο τετρα-
πλό αὐτό κζμα ςτίσ κακοριςμζνεσ 
ἑορταςτικζσ ἀκολουκίεσ τθσ, τοῦ Ὄρκρου 
καί τοῦ Ἑςπερινοῦ. τό Ὄρκρο τῆσ  Μεγά-
λθσ Πζμπτθσ, τόν ὁποῖον τελεῖ ἀπό βρα-
δφσ τι Μεγάλθ Σετάρτθ, κεολογεῖ καί 
ἐμβακφνει ςτό νόθμα τῆσ ἑορτῆσ. τόν 
Ἑςπερινό δζ τῆσ Μεγάλθσ Πζμπτθσ, τόν 
ὁποῖον προλαβαίνει καί τελεῖ τό πρωί, 
δϊδεκα ὧρεσ νωρίτερα, ἑορτάηει τι φ-
ναψθ τῆ Καινῆσ Διακικθσ, ψάλλοντασ 
τοφσ ἴδιουσ κεολογικοφσ ὕμνουσ ποφ  
ἔψαλε καί ςτόν Ὄρκρο καί τελῶντασ τι 
Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βαςιλείου. 

Βζβαια ὁ Μυςτικόσ Δεῖπνοσ καί ἡ ςφ-
ναψθ τῆσ Καινῆσ Διακικθσ ἔγιναν τό βάρ-
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δυ τῆσ Μεγάλθσ Πζμπτθσ καί ἐν ςυνεχείᾳ 
ἀκολοφκθςαν τά γεγονότα τῆσ Προςευχῆσ 
ςτόν Κῆπο τῆσ Γεςκθμανῆσ, ἡ ςφλλθψθ 
τοῦ Κυρίου καί τά νυχτερινά δικαςτιρια. 
Οἱ Πατζρεσ ὅμωσ ὅριςαν νά ἑορτάηωμε τι 
ςφναψθ Καινῆσ Διακικθσ, τό πρωί τῆσ 
Μεγάλθσ Πζμπτθσ μζ τι Λειτουργία τοῦ 
Μεγάλου Βαςιλείου καί τό βράδυ τῆσ 
Μεγάλθσ Πζμπτθσ νά ἑορτάηωμε τιν 
προςευχι καί τι ςφλλθψθ τοῦ Κυρίου καί 
τά δικαςτιρια καί τά μαρτφρια τοῦ Κυρί-
ου ἀπό τοφσ Ἰουδαίουσ, ςτιν πραγματικι 
ὥρα ποφ ςυνζβθςαν.  

Τι Μεγάλθ Πζμπτθ τό πρωί, μόλισ 
ςθμάνθ ἡ καμπάνα, κά ἀρχίςθ ἀμζςωσ ὁ 
Ἑςπερινόσ μζ τι Θεία Λειτουργία τοῦ Με-
γάλου Βαςιλείου.  

Οἱ ςυνειδθτοί χριςτιανοί πρζπει νά 
εἶναι παρόντεσ ἀπό τιν ἀρχι ς’ αὐτι τι 
Θεία Λειτουργία, ποφ τελεῖται εἰσ 
ἀνάμνθςιν καί ἑορταςμό τοῦ Μυςτικοῦ 
Δεῖπνου.  

τό τραπζηι τοῦ Μυςτικοῦ Δείπνου  ὁ 
Κφριοσ ςυνῆψε τιν Καινι Διακικθ καί 
παρζδωκε τό Μυςτιριο τῆσ Θείασ Εὐχα-
ριςτίασ. Σό Μυςτιριο τῆσ Θείασ Εὐχαρι-
ςτίασ εἶναι τό «ςυμβόλαιο», τό ἔγγαφο 
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ςτό ὁποῖο καταγράφεται ἡ ςυμφωνία, γιά 
νά τό κρατοῦν ὡσ ἀπόδειξθ - μαρτυρία οἱ 
«ςυμβαλλόμενοι» καί νά κυμοῦνται τίσ 
ὑποχρεϊςεισ τουσ.  Εἶναι ἡ  ἐπιςφράγιςθ 
τῆσ Καινῆσ Διακικθσ μζ τό αἷμα τοῦ 
Χριςτοῦ.  

τό Ναόσ μασ ξεκινᾶμε τιν πρωϊνι 
Ἀκολουκία λίγο ἀργότερα, ὥςτε νά δοκῆ 
ςτοφσ πιςτοφσ ἕνα μικρό χρονικό περικϊ-
ριο νά ξεκουραςτοῦν, γιά νά ἔλκουν ὅλοι 
ἀπό τιν ἀρχι, ὅςοι ἔχουν ςυνειδθτο-
ποιιςει τι κζςθ, τά δικαιϊματα καί τίσ 
ὑποχρεϊςεισ ποφ ἔχουν βάςει τοῦ ςυμ-
βολαίου αὐτοῦ τῆσ Καινῆσ Διακικθσ, τῆσ 
ςυμφωνίασ μεταξφ τοῦ Θεοῦ καί ἡμῶν.  
Ὅλοι οἱ πιςτοί ὀφείλουν νά βρεκοῦν ςτι 
ςφναξθ αὐτι τῆσ Μεγάλθσ Πζμπτθσ ποφ 
ἀνανεϊνει καί ἀναβιϊνει τό Μυςτικό 
Δεῖπνο. 

 Ἐπιςθμαίνομε ςτοφσ ἀδελφοφσ νά 
κάμουν κάτι ποφ κά τοφσ ὠφελιςθ 
ἀφνάνταςτα. Πρίν πζςουν γιά ὕπνο τό 
βράδυ τῆσ Μεγάλθ Σετάρτθσ καί πρίν ξε-
κινιςουν τό πρωί τῆσ Μεγάλθσ Πζμπτθσ 
γιά τιν Ἐκκλθςία, νά  διαβάςουν προςε-
κτικά μιά - δυό φορζσ τά δφο χαραχτθρι-
ςτικά τροπάρια τῆσ ἡμζρασ, ποφ παρακζ-
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τομε ςτι ςυνζχεια: Σό «Μθδείσ, ὤ πι-
ςτοί» καί τό «Μυςταγωγῶν ου Κφριε 
τοφσ μακθτάσ». Αὐτι ἡ προςεχτικι 
ἀνάγνωςθ – προςευχι κά τοφσ εἰςαγάγθ 
ςτό κλῖμα τοῦ Μεγάλου Μυςτθρίου τῶν 
Ἁγίων ἡμερῶν ποφ ἑορτάηομε.  

 
Γόξα Πατρί καί Υἱῷ καί Ἁγίῳ Πνεφματι 

Κοςμᾶ μοναχοῦ. Ἦχοσ πλ. αϋ. 
Μυςταγωγῶν Σου, Κφριε, τοφσ Μακθτάσ  
ἐδίδαςκεσ λζγων·  
ὦ φίλοι, ὁρᾶτε 
μθδείσ  ὑμᾶσ  χωρίςει  Μου  φόβοσ!  
Εἰ γάρ πάςχῳ, ἀλλ᾿ ὑπζρ τοῦ Κόςμου· 
μι οὖν ςκανδαλίηεςκε ἐν Ἐμοί.  
Οὐ γάρ ἦλκον διακονθκῆναι,  
ἀλλά διακονῆςαι  
καί δοῦναι τιν ψυχιν Μου  
λφτρον ὑπζρ τοῦ Κόςμου! 
Εἶ οὖν  ὑμεῖσ  φίλοι  Μου  ἐςτζ ,   
Ἐμζ μιμεῖςκε!  
Ὁ κζλων  πρῶτοσ  εἶναι ,   
ἔςτω  ἔςχατοσ!   
Ὁ δεςπότθσ, ὡσ  ὁ διάκονοσ!   
Μείνατε ἐν Ἐμοί, ἵνα βότρυν φζρθτε! 
Ἐγϊ γάρ εἰμι τῆσ ηωῆσ ἡ ἄμπελοσ. 
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Καί νῦν καί ἀεί καί εἰσ τοφσ αἰῶνασ 
τῶν αίϊνων. Ἀμιν! 

Μεκοδίου πατριάρχου.  Ἦχοσ πλ. δϋ. 
Μθδείσ, ὦ πιςτοί, 
τοῦ δεςποτικοῦ δείπνου ἀμφθτοσ, 
μθδείσ ὅλωσ, ὡσ ὁ Ἰοφδασ, 
δολίωσ προςίτω τῇ τραπζηῃ! 
Ἐκεῖνοσ γάρ τόν ψωμόν δεξάμενοσ 
κατά τοῦ Ἄρτου ἐχϊρθςε! 
Σχιματι μεν ὤν μακθτισ, 
πράγματι δζ παρϊν φονευτισ! 
Τοῖσ μζν Ἰουδαίοισ ςυναγαλλόμενοσ, 
τοῖσ δζ Ἀποςτόλοισ ςυναυλιηόμενοσ! 
Μιςῶν ἐφίλει, φιλῶν ἐπϊλει 
τόν ἐξαγοράςαντα ἡμᾶσ τῆσ κατάρασ, 
τόν Θεόν καί Σωτῆρα τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Ψυχαῖσ κακαραῖσ  
καί ἀρρυπϊτοισ χείλεςι 
δεῦτε μεγαλφνωμεν τιν ἀκθλίδωτον 
καί ὑπζραγνον Μθτζρα τοῦ Ἐμμανουιλ, 
δι᾿ αὐτῆσ τῷ ἐξ αὐτῆσ  
προςφζροντεσ πρεςβείαν τεχκζντι. 
Φεῖςαι τῶν ψυχῶν ἡμῶν,  
Χριςτζ ὁ Θεόσ, καί ςῶςον ἡμᾶσ. 
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Ποιόσ καλλιτζχνθσ κά δοκίμαηε νά 
δϊςθ δραματικι μορφι ςτόν ἑςπερινό 
τῆσ Μεγάλθσ Πζμπτθσ, γιά νά κατανοιςθ 
ὁ πολφσ κόςμοσ τι μεγάλθ ςθμαςία τῶν 
τελουμζνων καί νά τά ηῆ προςερχόμενοσ 
μζ εὐλάβεια καί κατάνυξθ ςτιν Ἐκκλθςία 
κατά τι Μεγάλθ Ἑβδομάδα;! 

 
ΜΔΓΑΛΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 

Ἡ Ἀκολουκία τῶν Πακῶν ποφ 
τελοῦμε τι νφχτα τῆσ μεγάλθσ Πζμπτθσ 
πρόσ τι Μεγάλθ Παραςκευι, εἶναι 
οὐςιαςτικά ὁ Ὄρκροσ τῆσ Μεγάλθσ 
Παραςκευῆσ.  

Τι Μεγάλθ Παραςκευι τό πρωί 
ἔπειτα μζ τιν Ἀκολουκία τῶν Μεγάλων 
Ὡρῶν τελοῦμε καί παρακολουκοῦμε 
λεπτομερῶσ, ἱερουργοῦμε, ςυμμετζχομε 
καί ηοῦμε τό δικαςτιριο μπροςτά ςτόν 
Πιλάτο, τιν ἐπικετικότθτα τοῦ ὄχλου, τι 
μανία τῶν Ἀρχιερζων και τῶν πρεςβυτζ-
ρων, τοφσ ἐμπαιγμοφσ τῶν Ρωμαίων 
ςτατιωτῶν, τῶν ἐκνικῶν, τό μαρτφριο καί 
τά Πάκθ τοῦ Κυρίου, τι ςταυρικι κυςία 
Σου καί τιν ταφι Σου. Σθροῦμε ὁλοιμερθ 
αὐςτθρι νθςτεία, καί παραμζνομε μζςα 
ςτό χῶρο τοῦ Μυςτθρίου τῆσ Ἐκκλθςίασ 
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μαηί μζ τιν Παναγία Μθτζρα Σου, τόν 
ἀγαπθμζνο Σου Μακθτι Ἰωάννθ, τίσ Μα-
κιτριεσ καί τοφσ κθδευτζσ, τόν 
εὐςχιμονα βουλευτι Ἰωςιφ καί τό Νυ-
χτερινό Μακθτι Νικόδθμο.  

Μαηί με τίσ Μεγάλεσ Ὧρεσ τῆσ Με-
γάλθσ Παραςκευῆσ τελοῦμε καί τόν 
Ἑςπερινό τῆσ ἡμζρασ. τόν Ἑςπερινό 
αὐτό ποφ τελεῖται περίπου τό μεςθμζρι 
ἑορτάηομε καί ηοῦμε τιν Σαφι τοῦ Κυρί-
ου.  

Ἔτςι τι Μεγάλθ Παραςκευι τό μεςθ-
μζρι ὁλοκλθρϊνεται ὁ ἑορταςμόσ τῶν 
Ἁγίων Πακῶν τοῦ Κυρίου  

 
ΜΔΓΑ ΑΒΒΑΣΟ 

 Σό βράδυ τῆσ Μεγάλθσ Παραςκευῆσ 
ἐπιτελοῦμε τόν Ὄρκρο τοῦ Μεγάλου 
αββάτου.  

Τό Μζγα Σάββατο  
ὁ Χριςτόσ «ςαββατίηει», 

 «καταπαφει» ἀπό τῶν ἔργων Αὐτοῦ! Ἔχει 
ἐκτελζςει τιν ἐντολι τοῦ Πατζρα, ἔχει 
ὑπακοφςει καί ἔχει φζρει τό «λόγο Σου» 
ςτοφσ ἀνκρϊπουσ, καί ὅπωσ εἶπε ςτιν 
Ἀρχιερατικι προςευχι Σου ςτόν Πατζρα,  
«τό ἔργον ἐτελείωςα ὅ δζδωκάσ Μοι ἵνα 
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ποιιςω»! Σϊρα ἀναπαφεται ςτόν «και-
νό» Σάφο «καινόν ἡμῖν παρζχων αββα-
τιςμόν»! 

Τι Μεγάλθ Παραςκευι τό βράδυ 
ψάλλομε τόν Ὄρκρο τοῦ Μεγάλου αβ-
βάτου! Ὁ Χριςτόσ ἀναπάυεται ςτόν Σάφο 
καί ἡ Ἐκκλθςία τοῦ ψάλλει τόν «Ἄμωμο!» 
τόν Ψαλμό 118, «Ἄμωμοι ἐν ὁδῷ 
Ἀλλθλοφια», τόν Ὕμνο τοῦ Χριςτοῦ, ποφ 
ςυνζταξε ὁ Δαβίδ χίλια χρόνια (1000) 
νωρίτερα. 

Εἶναι ὁ μεγαλφτεροσ ψαλμόσ τοῦ 
Ψαλτθρίου, μζ ἑκατόν ἑβδομθνταζξθ ςτί-
χουσ. ζ κάκε ςτίχο τοῦ ψαλμοῦ  ςυντζ-
κθκαν ἀργότερα τά «ἐγκϊμια», ὁ 
«ἐπιτάφιοσ Θρῆνοσ», ἤ καλφτερα ὁ 
ἐπικιδειοσ ὕμνοσ».  

Οὐςιαςτικά ὁ Ὄρκροσ τοῦ μεγάλου 
αββάτου μζ τιν λιτανεία τοῦ Ἐπιταφίου, 
εἶναι ἡ κθδεία τοῦ Χριςτοῦ, ἤ 
ἀκριβζςτερα ἡ τιμι ποφ ἀποδίδει ἡ 
Ἐκκλθςία ςτό νεκρό Χριςτό, ὅπωσ γίνεται 
ςυνικωσ μζ τοφσ ἀγαπθμζνουσ μασ ὅταν 
πεκαίνουν, ποφ τοφσ «ξενυχτοῦμε». Πα-
ραμζνομε μαηί τουσ γιά λίγο πρίν ἀπό τιν 
ταφι καί ςυνικωσ «κρθνοῦμε» καί τοφσ 
ἐγκωμιάηομε!  
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ΚΤΡΗΑΚΖ ΣΟΤ ΠΑΥΑ 

Μζ τιν Ἀνάςταςι Του ὁ Κφριοσ 
ὁλοκλιρωςε τι ςωτθρία  

τοῦ πρϊτου Ἀδάμ!  
Ὁ Νζοσ Ἀδάμ εἶναι ἕτοιμοσ  

νά ἀναγεννᾶ,  
μζ τόν Παράκλθτο,  

ἀπό τιν Πεντθκοςτι καί μετά 
τιν καινοφρια ἀνκρωπότθτα!  

 
Μζ τιν ἐνανκρϊπθςι Σου τόν πῆρε 

πάνω Σου ἀπό τά ςπλάγχνα τῆσ Παναγίασ 
Παρκζνασ Μθτζρασ του, τόν ντφκθκε ὡσ 
ἔνδυμα καί ἐργάςτθκε γιά λογαριαςμό 
του τιν ἐντολι τοῦ Θεοῦ, μζ τιν ὑπακοι 
Σου καί τό ςταυρικό Σου κάνατο. Νίκθςε 
τό Διάβολο, κατιργθςε τό κάνατο καί 
ἀναςτικθκε ἀναγεννῶντασ τόν Ἀδάμ!  Μζ 
τιν ἀνάλθψι Σου προςιγαγε ςτόν Πατζ-
ρα, τόν ἐπανζφερε ςτό Νζο Παράδειςο, 
τιν Ἐκκλθςία,  καί μπορεῖ τϊρα νά ξαναρ-
χίςθ νά ἐργάηεται τιν ἐντολι τοῦ Θεοῦ, 
γιά νά ὁλοκλθρϊςθ τόν προοριςμό του 
καί νά γίνθ ὅμοιοσ μζ τό Θεό! Αὐτι εἶναι 
ἡ ἔννοια τῆ ςωτθρίασ.  
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Γιά νά μποῦμε ςτό κλίμα τῆσ ἑορτῆσ 
τοῦ Πάςχα πρζπει νά ἐξθγιςωμε τιν 
ἀλλαγι ποφ ἔγινε μζ τόν καιρό ςτόν τρό-
πο τοῦ ἑορταςμοῦ.  

Ἡ ἑορτι τοῦ Πάςχα εἶναι νυχτερινι 
ἑορτι! Σό ξεκίνθμα τῆσ χριςτιανικῆσ Λα-
τρείασ ἔγινε τι νυχτα! Εἶναι ἡ ἀρχι τῆσ 
ἐνεργείασ τοῦ Θεοῦ γιά τι ςωτθρία τῶν 
ἀνκρϊπων. Νφχτα ἔγινε ἡ  Ἔξοδοσ τῶν 
Ἑβραίων ἀπό τιν Αἴγυπτο καί ὁ πρῶτοσ 
ἑορταςμόσ τοῦ Πάςχα. Νφχτα ἔγινε καί ὁ 
Μυςτικόσ Δεῖπνοσ τοῦ Χριςτοῦ, ἡ ςφλλθ-
ψθ καί τά πάκθ Σου, ἀλλά καί ἡ 
Ἀνάςταςι Σου. Ἀπό τά πρῶτα χρόνια ἡ 
Ἐκκθςία νφχτα ἑόρταηε τίσ ςυνάξεισ τθσ, 
τά βράδυα τελοῦςε τι κεία λειτουργία μζ 
τίσ «Ἀγάπεσ», τιν «ἀνάμνθςθ τοῦ 
Χριςτοῦ».  

τοφσ πρϊτουσ χριςτιανικοφσ αἰωνεσ 
ὁ ἑορταςμόσ τοῦ Πάςχα ςυνεδυάηετο καί 
μζ τι Βάπτιςθ τῶν Κατθχουμζνων ποφ 
εἶχαν ἑτοιμαςτῆ ἀπό τιν Ἐκκλθςία νά 
βαπτιςτοῦν!  

Ὁλο τό Μζγα άββατο ἐτθρεῖτο 
αὐςτθρι νθςτεία καί τό βράδυ, τι νφχτα 
ςυνιγετο ἡ Ἐκκλθςία νά ἑορτάςθ τό Πά-
ςχα, νά βαπτίςθ τά νζα μζλθ τθσ καί νά 
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φάγθ τόν καινοφριο Ἀμνό. τιν ἀρχι, ςτό 
πρῶτο μζροσ τῆσ ςυνάξεωσ γίνονταν οἱ 
βαπτίςεισ ςτό Βαπτιςτιριο, ποφ ἦταν ςυ-
νικωσ κάτω ἤ διπλα ςτό Ναό..  

Σιν ὥρα ποφ ςτό Βαπτιςτιριο ὁ 
Ἐπίςκοποσ ἐβάπτιηε τοφ κατθχθμζνουσ, ἡ 
Ἐκκλθςία τῶν πιςτῶν ςυναγμζνθ, ἤκουε 
μιά ςφνοψθ τῆσ Κατθχιςεωσ ποφ εἶχαν 
διδαχτῆ οἱ κατθχοφμενοι ςτά τρία χρόνια 
τῆσ Κατθχιςεϊσ τουσ. Σά Κατθχθτικά 
Μακιματα ποφ ἄκουαν ςτιν τριετῆ Κα-
τιχθςθ, ἡ Ἐκκλθςία τά ςυμπφκνωνε ςζ 
μιά δυναμικι ςφνοψθ, καί τά ὑπενκφμιηε 
ςτοφσ πιςτοφσ, ποφ περίμεναν τοφσ Νεο-
φϊτιςτουσ νά εἰςζλκουν ςτι ςφναξθ. 
Ἔτςι ὑπενκφμιηε ςτοφσ Βαπτιςμζνουσ τιν 
ἔννοια τοῦ Μυςτθρίου τοῦ Βαπτίςματοσ  
καί τῆσ ωτθρίασ.  

Ἡ ςυμπυκνωμζνθ αὐτι ςφνοψθ τῆσ 
Χριςτιανικῆσ Κατθχιςεωσ ἦταν τά Βιβλικά 
Ἀναγνϊςματα μζ τά φοβερά καφματα 
τοῦ Θεοῦ, ποφ προεικόνιηαν «τιν μζλ-
λουςαν ἔςεςκαι ςωτθρίαν» ςτιν Παλαιά 
ἐποχι τῆσ ςκιᾶσ καί τῶν τφπων. Αὐτά 
διαβάηονται καί ςιμερα ἀκόμθ κατ’ 
ἐπιλογιν.  
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Ὅταν τελείωναν οἱ βαπτίςεισ, ὁ  
Ἐπίςκοποσ ἔπαιρνε τοφσ Νεοφϊτιςτουσ, 
λευκοντυμζνουσ μζ τό Χιτῶνα τοῦ 
Χριςτοῦ καί τίσ ἀναμμζνεσ λαμπάδεσ ςτά 
χζρια καί τοφσ εἰςῆγε, τοφσ ἔβαηε μζςα 
ςτι ςφναξθ τῶν πιςτῶν, γιά νά ἑορτάςουν 
τό Πάςχα, νά γίνθ ἡ Θεία Λειτουργία, ἡ 
ἀνάμνθςθ καί ἀναπαράςταςθ, ἡ ςυμπφ-
κνωςθ καί μυςτικι ἱερουργία τῆσ ηωῆσ καί 
τοῦ ἔργου τοῦ Χριςτοῦ, καί νά πάρουν 
μζροσ οἱ Νεοφϊτιςτοι, νά κοινωνιςουν 
γιά πρϊτθ φορά τῶν Μυςτθρίων τοῦ 
Χριςτοῦ. Οἱ ςυναγμζνοι πιςτοί ποφ τοφσ 
περίμεναν  ἀκοφοντασ τά Βιβλικά 
ἀναγνϊςματα, τοφσ ὑποδζχονταν, ψάλ-
λοντασ τόν ἀντιφωνικό ὕμνο:  
«Ὅςοι εἰσ Χριςτόν ἐβαπτίςκθτε,  
Χριςτόν ἐνεδφςαςκε! Ἀλλθοφϊα!»  
Ὁ ὕμνοσ αὐτόσ ποφ τόν ψάλλομε καί ςι-
μερα εἶναι ἕνασ ὕμνοσ - δοξολογία ςτό 
Θεό, ποφ ἐξθγοῦςε ςτοφσ Νοφϊτιςτουσ 
τιν οὐςία καί τό μινυμα τοῦ Βαπτίςμα-
τοσ.  

«Αἴ ςεῖσ, ποφ μπαίνετε τϊρα μζςα 
ςτιν Ἐκκλθςία, λευκοντυμζνοι, 
ὁλοφϊτεινοι, ποφ τϊρα μόλισ βαπτιςτι-
κατε· τόν Χριςτόν ἐφορζςατε ὡσ ἔνδυμά 
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ςασ, μζ τό Χριςτό ἑνωκικατε! Δοξάςετε 
τό Θεό μαηί μασ!» 

Αὐτι ἡ νυχτερινι λειτουργία ἦταν ὁ 
πανθγυρικόσ ἑορταςμόσ τοῦ Πάςχα κατά  
τοφσ πρϊτουσ αἰῶνεσ! τότε ποφ ἡ 
Ἐκκλθςία παρά τοφ διωγμοφσ ἦταν ηω-
ντανι καί μαρτυροῦςε τό Χριςτό ςτόν κό-
ςμο καί κζρδιηε νζα μζλθ καί τά 
κατθχοῦςε καί τά βάπτιηε!  

Ἀργότερα, ὅταν ἔπαψαν οἱ διωγμοί 
καί ὁ Χριςτιανιςμόσ ἔγινε ἡ ἐπίςθμθ κρθ-
ςκεία τοῦ Κράτουσ, ὅλοι ἤκελαν νά τά 
ἔχουν καλά μζ τοφσ ἄρχοντεσ, κι ὅλοι γί-
νονταν χριςτιανοί. Κρφωςε καί ὁ 
ἐνκουςιαςμόσ τῶν πρϊτων αἰϊνων, καί 
ςταμάτθςε ἡ ςυςτθματικι Κατιχθςθ. Δζ 
γίνονται πιά βαπτίςεισ τι νφχτα τοῦ Πά-
ςχα καί τῶν μεγάλων ἑορτῶν. Διατθρεῖται 
ὅμωσ τό παλαιό τυπικό τῆσ ἑορτῆσ 
ἐλαφρῶσ τροποποιθμζνο. Ἔμεινε μόνο ἡ 
τυπικι κεία Κοινωνία τοῦ Πάςχα, ςυνι-
κωσ χωρίσ νόθμα! 

Ἀφοφ δζν ἔχομε πιά νά βαφτίςωμε 
Κατθχουμζνουσ τι νφχτα καί ἀφοφ δζν 
ἔχομε τιν εὐλάβεια νά νθςτζψωμε ὅλθ 
μζρα τό Μζγα άββατο, γιά νά κοινωνι-
ςωμε τι νφχτα, μεταφζρκθκε κακῶσ ὅλο 
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τό τυπικό τῆσ ἑορτῆσ δϊδεκα ὧρεσ νωρί-
τερα, ἀπό τό βράδυ τοῦ Μεγάλου αββά-
του, ςτό πρωί μαηί μζ τι λειτουργία τοῦ 
Μεγάλου Βαςιλείου καί ἔτςι ὁ νυχτερινόσ 
ἑορταςμόσ περιορίςτθκε ςτιν τελετι τῆ 
ἀναςτάςεωσ, τόν ὄρκρο καί τι Λειτουργία 
τοῦ Χρυςοςτόμου. Ὁ πολφσ κόςμοσ «με-
ταλαβαίνει» τυπικά καί βιαςτικά τό πρωί 
καί τό βράδυ ἔρχεται ςτιν ςφντομθ τελε-
τι τῆσ Ἀναςτάςεωσ καί μόλισ ἀκοφςθ τό 
«Χριςτόσ Ἀνζςτθ!» φεφγει καί ςκορπίηε-
ται, τι ςτιγμι ποφ ἡ Ἐκκλθςια ψζλνει τό 
«Ἀναςτιτω ὁ Θεόσ καί διαςκορπιςκιςο-
νται οἱ ἐχκροί Αὐτοῦ καί φυγζτωςαν ἀπό 
προςϊπου Αὐτοῦ οἱ μιςοῦντεσ Αὐτόν», 
ςάν νά εἶναι ἐχκροί τοῦ Θεοῦ!  

Ζοῦν ὅμωσ οἱ «Χριςτιανοί» αὐτοί, 
πραγματικό Πάςχα, ἀλθκινι ςωτθρία, λυ-
τρωτικι ςυνάντθςθ ςκλάβου μζ τό Θεό 
ἐλευκερωτι του; 

 
 
 
 
Γιά νά ηιςωμε τό νόθμα τῆσ ἑορτῆσ,  

γιά νά κατανοιςωμε τιν ἔννοια τῆσ  
Καινῆσ Διακικθσ, πρζπει νά προςζξωμε 



 18 

τά Ἱερά κείμενα τῆσ Καινῆσ Διακικθσ ςζ 
ςυνδυαςμό μζ τίσ Προφθτεῖεσ τῆσ 
Παλαιᾶσ ποφ διαβάηονται ςτίσ Ἱερζσ 
Ἀκολουκίεσ, ὅλθ τι Μεγάλθ Ἑβδομάδα 
κακϊσ καί τοφσ ὕμνουσ τῶν Ἁγίων 
Ὑμνογράφων Πατζρων, ποφ κεολογοῦν 
καί ἑρμθνεφουν τά Πάκθ καί τό λυτρωτικό 
ἔργο τοῦ Χριςτοῦ!  

Σό κορφφωμα τοῦ ἑορταςμοῦ, τό 
ηοῦμε ςυμμετζχοντασ ςτι λατρεία τῆσ 
Ἐκκλθςίασ, ςτι κεία Λειτουργία τοῦ Με-
γάλου Βαςιλείου, ἡ ὁποία τελεῖται τό 
πρωί τῆσ Μεγαλθσ Πζμπτθσ μζ τόν 
Ἑςπερινό καί τό πρωί τοῦ Μεγάλου αβ-
βάτου, πάλι μζ τόν Ἑςπερινό τῆσ 
Κυριακῆσ τοῦ Πάςχα, κακϊσ καί ςτι νυ-
χτερινι Λειτουργία τοῦ Πάςχα μζ τι κεία 
Κοινωνία!  Ζοῦμε τά πάκθ, τό κάνατο καί 
τιν ταφι τοῦ Χριςτοῦ,  καί τιν Ἀνάςταςι 
Σου, ἀγαπθμζνοι καί ἑνωμζνοι, μζ τό Χρι-
ςτό καί μεταξφ μασ, ςτι Θεία Κοινωνία! 
Σρῶμε τόν Καινοφριο Ἀμνό, τό ῶμα Σου, 
καί πίνομε τό Αἷμα Σου, «τό τῆσ Καινῆσ 
Διακικθσ»! Ἔτςι  ἀνανεϊνομε τιν 
ὑπογραφι τῆσ ςυμφωνίασ, τῆσ Διακικθσ, 
τῆσ Δωρεᾶσ, ποφ μᾶσ ἔκαμε ὁ Θεόσ διά 
τοῦ Τἱοῦ Σου, τιν ὁποία δεχτικαμε μζ τό 
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βάπτιςμά μασ ςτό κάνατο καί τιν 
ἀνάςταςθ τοῦ Χριςτοῦ, ςτό Ὄνομα τοῦ 
Πατρόσ καί τοῦ Τἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεφ-
ματοσ.  

Ὁ περιςςότεροσ κόςμοσ δυςτυχῶσ 
ἀγνοεῖ τό βακφτερο νόθμα τῶν Ἁγίων καί 
Μεγάλων ἡμερῶν καί ςπεφδει μόνο νά 
«κοινωνιςθ» τυπικά τι Μεγάλθ Πζμπτθ ἤ 
τό Μζγα άββατο πρωί καί ἀμζςωσ τρζχει 
ςτίσ δουλειζσ του, χωρίσ κάν νά ςυμμετά-
ςχθ ςτι Θεία Λειτουργία. Μζ τι βιαςφνθ 
ὅμωσ αὐτι χάνει τιν οὐςία τοῦ 
ἑορταςμοῦ, τι μεγαλειϊδθ ςθμαςία του, 
ποφ εἶναι ἡ μυςτικι ἕνωςθ μζ τό Χριςτό, 
ἡ ςυμμετοχι ςτά πάκθ Σου καί τιν 
Ἀνάςταςι Σου καί ἡ εἴςοδοσ ςτι μακάρια 
χαρά καί τιν αἰϊνια ηωι τῆσ Βαςιλείασ 
Σου! 

 
 


