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Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι η τελευταία εβδομάδα της προετοιμασίας για την πιο σημαντική ημέρα 
του Χριστιανικού έτους, που είναι το Πάσχα. Θυμόμαστε τι έκανε ο Ιησούς για να προετοιμαστεί 

για την Ανάστασή Του. Είμαστε μάρτυρες στη προδοσία του στο Μυστικό Δείπνο με τους μαθητές 
Του, στα βασανιστήρια Του, στη σταύρωσή Του και στην ταφή Του. Εμείς υποφέρουμε τη στιγμή 

του θανάτου Του, όταν ο ουρανός σκοτεινιάζει, το καταπέτασμα του Ναού σχίζεται και η γη σείεται. 
Ο Ιησούς προσπάθησε να μας διδάξει να αγαπάμε ο ένας τον άλλο με ταπεινότητα. Τον τιμούμε 
όλη την Μεγάλη Εβδομάδα σε όλες τις Λειτουργίες καθώς προετοιμαζόμαστε για την Ανάστασή 

Του. Αυτή είναι η εβδομάδα που μας θυμίζει ότι η ουσία της πίστης μας είναι ότι ο Ιησούς δίνει τη 
ζωή Του για να μας σώσει και να μας χαρίσει αιώνια ζωή.

Η Σταύρωση του Ιησού
Κι έλεγε ο Ιησούς: «Πατέρα, συγχώρησέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν»… 

Τότε ο Ιησούς είπε με δυνατή φωνή: «Πατέρα, στα χέρια σου εναποθέτω το πνεύμα 
μου». Και μόλις είπε τα λόγια αυτά, εξέπνευσε. Κατά Λουκάν 23:34-46

O εκατόνταρχος, λοιπόν, κι εκείνοι που μαζί μ’ αυτόν φύλαγαν τον Ιησού, σαν είδαν το 
σεισμό κι εκείνα που συνέβαιναν, φοβήθηκαν πάρα πολύ και είπαν: «Στ’ αλήθεια Γιος 

του Θεού ήταν αυτός!»  Κατά Ματθαίον 27:54

Μεγάλη 
Δευτέρα

Η παραβολή της 
άκαρπης συκιάς 
μάς θυμίζει ότι 

κάποιοι άνθρωποι 
δεν έχουν 

πραγματική πίστη 
και χρειάζονται 

βοήθεια.

Μεγάλη 
Τρίτη

Η παραβολή των 
Δέκα Παρθένων 
μάς μιλά για τις 
5 παρθένες που 

ακολούθησαν 
τον Ιησού και τις 
5 που δεν Τον 
ακολούθησαν.

Μεγάλη 
Τετάρτη

Τα πόδια του Ιησού 
αλείφονται με μύρο. 

Λαμβάνουμε το Μέγα 
Ευχέλαιο από τον 

Ιερέα μας.  

Μεγάλο 
Σάββατο

Ο Ιησούς έχει πλέον 
πέσει να ξεκουραστεί 

και έχουμε γεμίσει 
με θλίψη. Ωστόσο, η 

διάθεση μας σιγά-σιγά 
αρχίζει να αλλάζει, 
επειδή ξέρουμε ότι 

μπροστά μας βρίσκεται 
η Ανάσταση.

Μεγάλη 
Πέμπτη

Ο Ιησούς γιορτάζει το 
Μυστικό Δείπνο με τους 

μαθητές Του και μας δίνει το 
Μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. 
Πηγαίνει έπειτα στον Κήπο της 

Γεθσημανής για να προσευχηθεί 
και να προετοιμαστεί για τη 
σταύρωσή Του. Ακούμε την 

ιστορία των τελευταίων ωρών 
του Ιησού. Ο Ιερέας βγάζει από 
το Ιερό το σταυρό του Ιησού και 

προσευχόμαστε με θλίψη.  
 

Μεγάλη 
Παρασκευή 

Ο ιερέας κατεβάζει το 
σώμα του Χριστού από 

το Σταυρό και βγάζει 
έξω τον επιτάφιο που 
συμβολίζει τον τάφο 

του Χριστού. Εμείς όλοι 
ψέλνουμε Τροπάρια για 

το λυπηρό ταξίδι του 
Ιησού. Στη συνέχεια, 

περπατάμε γύρω από 
την εκκλησία μας σε 
μια πομπή κηδείας.



Όνομα:____________________________________    Ημερ.:________________________

ΠΡΟΣΕΥΧΗ
Σήμερον κρεμάται έπι ξύλου, ο εν ύδασι την γην κρεμάσας. 
Στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται, ο των Aγγέλων Bασιλεύς. 

Ψευδή προφύραν περιβάλλεται, ο περιβάλλων τον Oυρανόν εν νεφέλαις. 
Pάπισμα κατεδέξατο, ο εν Iορδάνη ελευθερώσας τον Aδάμ. 

Ήλοις προσηλώθη, ο Nύμφιος της Eκκλησίας. Λόνχη εκεντήθη, ο Yιός της Παρθένου. 
Προσκυνούμεν Σου τα Πάθη, Xριστέ. Δείξον ημίν και την ενδοξόν σου Aνάστασιν.

 - Ύμνος Mεγάλης Παρασκευής -
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Χρωμάτισε τα 
λουλούδια στον 

Επιτάφιο 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ
“Ο ευσχήμων Ιωσήφ, 

από του ξύλου καθελών 
το άχραντόν σου Σώμα, 
σινδόνι καθαρά ειλήσας 

και αρώμασιν, εν μνήματι 
καινώ, κηδεύσας, απέθετο”. 

Μεγάλη Παρασκευή, 
εσπερινός 

(Η Αποκαθήλωση)

ΠΡΟΣΕΥΧΗ
Tον νυμφώνα σου βλέπω, 

Σωτήρ μου, κεκοσμημένον και 
ένδυμα ουκ έχω, ίνα εισέλθω 
εν αυτώ˙ λάμπρυνόν μου την 
στολήν της ψυχής, φωτοδότα, 

και σώσον με. 
Μεγάλη Δευτέρα και Μεγάλη 

Τρίτη βράδυ 
(Το Εξαποστειλάριον)



Εισαγωγή:

Ανάγνωση 
της Βίβλου:

Προσευχή:

Σημαντικότερα 
σημεία:

Δραστηριότητα:

Μεγάλη Εβδομάδα
{Έκδοση για δασκάλους}

Αντικείμενο 
μαθήματος:

Να κατανοήσουν τα παιδιά την έννοια των λειτουργιών κατά 
τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας. (Σημειώνεται ότι λόγω 
της προσδοκίας των λειτουργιών της επόμενης ημέρας, 
γιορτάζουμε παραδοσιακά το προηγούμενο βράδυ.)

Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι η τελευταία εβδομάδα της προετοιμασίας για την πιο σημαντική 
ημέρα του Χριστιανικού ημερολογίου, που είναι το Πάσχα. Θυμόμαστε τι έκανε ο Ιησούς για 
να προετοιμαστεί για την Ανάστασή Του. Είμαστε μάρτυρες στη προδοσία του στο Μυστικό 
Δείπνο με τους μαθητές Του, στα βασανιστήρια Του, στη σταύρωσή Του και στην ταφή Του. 
Εμείς υποφέρουμε τη στιγμή του θανάτου Του, όταν ο ουρανός σκοτεινιάζει, το καταπέτασμα 
του Ναού σχίζεται και η γη σείεται. Ο Ιησούς προσπάθησε να μας διδάξει να αγαπάμε ο ένας 
τον άλλο με ταπεινότητα. Τον τιμούμε όλη την Μεγάλη Εβδομάδα σε όλες τις Λειτουργίες καθώς 
προετοιμαζόμαστε για την Ανάστασή Του. Αυτή είναι η εβδομάδα που μας θυμίζει ότι η ουσία της 
πίστης μας είναι ότι ο Ιησούς δίνει τη ζωή Του για να μας σώσει και να μας χαρίσει αιώνια ζωή.

 Η Σταύρωση του Ιησού 
ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔλεγε:” Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς•οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι”…καὶ φωνήσας φωνῇ μεγάλῃ ὁ 
Ἰησοῦς εἶπε, “Πάτερ, εἰς χεῖράς σου παρατίθεμαι τὸ πνεῦμά μου.” καὶ ταῦτα εἰπὼν ἐξέπνευσεν. 
Κατά Λουκάν 23:34-46 
Ὁ δὲ ἑκατόνταρχος καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ τηροῦντες τὸν Ἰησοῦν, ἰδόντες τὸν σεισμὸν καὶ τὰ γενόμενα 
ἐφοβήθησαν σφόδρα λέγοντες· “Ἀληθῶς Θεοῦ υἱὸς ἦν οὗτος.”  Κατά Ματθαίον 27:54

•  Tον νυμφώνα σου βλέπω, Σωτήρ μου, κεκοσμημένον και ένδυμα ουκ έχω, ίνα εισέλθω εν αυτώ˙ 
λάμπρυνόν μου την στολήν της ψυχής, φωτοδότα, και σώσον με. 

 Μεγάλη Δευτέρα και Μεγάλη Τρίτη βράδυ (Το Εξαποστειλάριον) 
•  Ο ευσχήμων Ιωσήφ, από του ξύλου καθελών το άχραντόν σου Σώμα, σινδόνι καθαρά ειλήσας 

και αρώμασιν, εν μνήματι καινώ, κηδεύσας, απέθετο. 
 Μεγάλη Παρασκευή, εσπερινός (Η Αποκαθήλωση)
•  Σήμερον κρεμάται έπι ξύλου, ο εν ύδασι την γην κρεμάσας. Στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται, ο 

των Aγγέλων Bασιλεύς. Ψευδή προφύραν περιβάλλεται, ο περιβάλλων τον Oυρανόν εν νεφέλαις. 
Pάπισμα κατεδέξατο, ο εν Iορδάνη ελευθερώσας τον Aδάμ. Ήλοις προσηλώθη, ο Nύμφιος της 
Eκκλησίας. Λόνχη εκεντήθη, ο Yιός της Παρθένου. Προσκυνούμεν Σου τα Πάθη, Xριστέ. 

 Δείξον ημίν και την ενδοξόν σου Aνάστασιν. - Ύμνος Μεγάλης Παρασκευής -

Μεγάλη Δευτέρα – Η παραβολή της άκαρπης συκιάς μάς θυμίζει ότι κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν 
πραγματική πίστη και χρειάζονται βοήθεια.

Μεγάλη Τρίτη – Η παραβολή των Δέκα Παρθένων μάς μιλά για τις 5 παρθένες που ακολούθησαν 
τον Ιησού και τις 5 που δεν Τον ακολούθησαν. Πείτε στα παιδιά ότι ψάλλεται το Τροπάριο της 
Κασσιανής. 

Μεγάλη Τετάρτη – Τα πόδια του Ιησού αλείφονται με μύρο. Λαμβάνουμε το Μέγα Ευχέλαιο από 
τον Ιερέα μας. 

Μεγάλη Πέμπτη – Ο Ιησούς γιορτάζει το Μυστικό Δείπνο με τους μαθητές Του και μας δίνει το 
Μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Πηγαίνει έπειτα στον Κήπο της Γεθσημανής για να προσευχηθεί 
και να προετοιμαστεί για τη σταύρωσή Του. Ακούμε την ιστορία των τελευταίων ωρών του Ιησού. Ο 
Ιερέας βγάζει από το Ιερό το σταυρό του Ιησού και προσευχόμαστε με θλίψη.  

Μεγάλη Παρασκευή – Ο ιερέας κατεβάζει το σώμα του Χριστού από το Σταυρό και βγάζει έξω τον 
επιτάφιο που συμβολίζει τον τάφο του Χριστού. Εμείς όλοι ψέλνουμε Τροπάρια για το λυπηρό ταξίδι 
του Ιησού. Στη συνέχεια, περπατάμε γύρω από την εκκλησία μας σε μια πομπή κηδείας.

Μεγάλο Σάββατο – Ο Ιησούς έχει πλέον πέσει να ξεκουραστεί και έχουμε γεμίσει με θλίψη. 
Ωστόσο, η διάθεση μας σιγά-σιγά αρχίζει να αλλάζει, επειδή ξέρουμε ότι μπροστά μας βρίσκεται η 
Ανάσταση.

Ζητήστε από τα παιδιά να χρωματίσουν τα λουλούδια του επιταφίου.
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