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Η Ανάσταση του Λαζάρου

Τὴν κοινὴν Ἀνάστασιν πρὸ

τοῦ σοῦ πάθους πιστούμενος, 

ἐκ νεκρῶν ἤγειρας τὸν

Λάζαρον Χριστὲ ὁ Θεός· ὅθεν

καὶ ἡμεῖς ὡς οἱ παῖδες, τὰ τῆς

νίκης σύμβολα φέροντες, σοὶ

τῷ νικητῇ τοῦ θανάτου 

βοῶμεν· Ὠσαννὰ ἐν τοῖς

ὑψίστοις, εὐλογημένος ὁ 

ἐρχόμενος, ἐν ὀνόματι Κυρίου.





Η είσοδος του Χριστού στα Ιεροσόλυμα, η 
Βαϊοφόρος

«Ὡσαννά· εὐλογημένος ὁ

ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, ὁ

βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ. εὑρὼν δὲ

ὁ Ἰησοῦς ὀνάριον ἐκάθισεν ἐπ' 

αὐτό, καθώς ἐστι γεγραμμένον· 

Μὴφοβοῦ, θύγατερ Σιών· ἰδοὺ

ὁ βασιλεύς σου ἔρχεται

καθήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου…»



Ιδού ο Νυμφίος έρχεται εν τω 
μέσω της νυκτός∙ και 
μακάριος ο δούλος, όν 

ευρήσει γρηγορούντα∙ ανάξιος 
δε πάλιν, όν ευρήσει

ραθυμούντα. Βλέπε ουν ψυχή 
μου, μη τω ύπνω κατενεχθής, 
ίνα μη τω θανάτω παραδοθής, 

και της Βασιλείας έξω 
κλεισθής∙ αλλά ανάνηψον

κράζουσα∙ Άγιος, Άγιος, Άγιος 
ει ο Θεός, διά της Θεοτόκου, 

ελέησον ημάς.



Η ξηρανθείσα συκιά

Ο Χριστός πείνασε και βρήκε 

στο δρόμο του μια συκιά. 

Επειδή δε βρήκε καρπούς, τη 

διέταξε να ξερανθεί, 

διδάσκοντάς μας  έτσι ότι 

πρέπει να προσπαθούμε να 

έχουμε καλούς καρπούς, τις 

αρετές.





Η παραβολή των δέκα Παρθένων



 Η αλείψασα τον 

Χριστό Μύρο. 

 Συμβολική 

πράξη που 

φανερώνει την 

υπέρμετρη 

ΑΓΑΠΗ της προς 

τον Χριστό



Ο Νιπτήρας: Ο 

Χριστός πλένει τα 

πόδια των 

μαθητών του 

ζωννύμενος το 

Λεντίω, 

διδάσκοντας την 

Ταπείνωση

Μεγάλη Πέμπτη



Η αιώνια 
παρακαταθήκη της 
Θείας Ευχαριστίας

«Λάβετε, φάγετε, 
τούτο εστί το σώμα 

μου.»

«Πίετε εξ΄αυτού
πάντες, τούτο εστί 
το αίμα μου.»







Ιούδας:
«Χαίρε, 

Διδάσκαλε».

Ιησούς:
Με φιλί προδίνεις το 
δάσκαλό σου;

Σε λίγη ώρα...

...φωνές-κραυγές-ξίφη



Οι αρχιερείς τον οδήγησαν 

δεμένο μπροστά στον 

Πιλάτο, το Ρωμαίο 

διοικητή, και ζήτησαν να 

τον σταυρώσει

«Νίπτω τας χείρας μου»

δηλαδή είμαι αθώος από 

το αίμα του ανθρώπου 

τούτου.

Ο Χριστός μπροστά στον Πιλάτο



Αφού ο όχλος ζήτησε να 

σταυρωθεί ο Ιησούς, ο 

Πιλάτος διέταξε να 

Τον μαστιγώσουν και

μετά να Τον σταυρώσουν

Η  Υ Π Ο Μ Ο Ν Η 
του Χριστού 

Η μαστίγωση του Ιησού



Του έβαλαν κόκκινο 

μανδύα

Του φόρεσαν αγκάθινο 

στεφάνι

Του έδωσαν να κρατά ένα 

καλάμι

Τον χτύπησαν, Τον 

κορόιδεψαν, έφτυσαν Το 

Άγιο Πρόσωπό Του

Τα Πάθη και ο Εμπαιγμός του Χριστού



Σιγά σιγά οι δυνάμεις του 
Χριστού αρχίζουν να τον 

εγκαταλείπουν
Κάποιον άλλο αγγαρεύουν 

να κουβαλήσει το 
σταυρό

«Σαν το Σίμωνα 
Κυρηναίο

που γυρνούσε απ΄τον
αγρό 

κι αξιώθει να σηκώσει 
του Κυρίου το σταυρό»

Ο δρόμος προς τον Γολγοθά



«Σήμερον κρεμάται επί 
ξύλου ο βασιλεύς του 

κόσμου»
Οι ρωμαίοι στρατιώτες 

κλήρωσαν και 
διαμοίρασαν τα ρούχα 

του Χριστού 

Ι Ν Β Ι
Ιησούς Ναζωραίος 
Βασιλιάς των Ιουδαίων

Η Σταύρωση του Χριστού

Μεγάλη Παρασκευή



Ο Χριστός 
δείχνοντας τον 
Ιωάννη είπε 
στην Παναγία:

-Μητέρα, να ο 
υιός σου.

Ο Χριστός 
στράφηκε προς 
τον Ιωάννη και 
δείχνοντας την 
Παναγία είπε:

-Να η μητέρα 
σου Ιωάννη.

Γυρίζοντας το κεφάλι προς τον ουρανό:

-Πάτερ, άφες αυτοίς, ου γαρ οίδασι τι ποιούσι.

Σ Υ Γ Χ Ω Ρ Ε Σ Η



Ποιος άνοιξε πρώτος τον 
Παράδεισο;

Ο ένας από τους δυο ληστές γύρισε προς το 
Χριστό και είπε :

«Μνήσθητι μου(Θυμήσου με) Κύριε όταν 
έρθεις εν τη Βασιλεία Σου»

Ο Χριστός βλέποντας τη μετάνοια στα 
μάτια του ληστή του αποκρίθηκε:

«Αλήθεια σου λέω, πως από σήμερα 
κιόλας θα είσαι μαζί μου στον 

Παράδεισο»

«Τον ληστή αυθημερόν του 
Παραδείσου ηξίωσας Κύριε...»



Ο Ιωσήφ ζητά από 
τον Πιλάτο να 

πάρει το Σώμα του 
Χριστού για να το 

θάψει.

Μαζί του και κάποιες 
γυναίκες, η 

Παναγία, η Μαρία 
η Μαγδαληνή

καθώς και ο μαθητής 
του ο Ιωάννης.

Αποκαθήλωση



Αποθέτουν το Άχραντο 

Σώμα του Κυρίου σε 

κάτασπρο σεντόνι και 

το αλείφουν με μύρα.

Το ενταφιάζουν σε 

καινό(καινούριο) 

μνήμα και κλείνουν 

την είσοδο με μια 

μεγάλη πέτρα.

Ο Επιτάφιος Θρήνος





Εγκώμια Επιταφίου

 Η Ζωή εν τάφω κατετέθεις Χριστέ 

και αγγέλων στρατιαί

έξεπλήττοντο, συγκατάβασιν

δοξάζουν σε την σην

 Ω, γλυκύ μου έαρ, γλυκύτατον μου 

τέκνο, που έδυ σου το κάλλος

 Έρραναν τον τάφο αι μυροφόροι 

μύρα λίαν πρωίν ελθούσαι



Κατέβηκες 

από τον 

Ουρανό και 

ήρθες στη 

γη για να 

βρεις και να 

σώσεις τον 

Αδάμ...

...και όταν 
δε τον 
βρήκες 
εκεί 
κατέβηκες 
μέχρι και 
τον Άδη
για να τον 
βρεις και 
να τον 
σώσεις.

Μέγα Σάββατο



Το πρωί της Κυριακής οι 

μυροφόρες ξεκίνησαν να 

πάνε στο μνήμα και να 

αλείψουν το Σώμα του 

Χριστού με μύρα

•Ο Άγγελος τους είπε:
Ξέρω ότι ζητάτε τον 

Ιησού τον εσταυρωμένο. 
Δεν είναι εδώ. 

Αναστήθηκε, όπως το 
έχει πει.



Καθώς οι μυροφόρες 

έτρεχαν να πουν το 

μήνυμα στους 

μαθητές βλέπουν 

μπροστά τους τον 

αναστημένο Χριστό. 

-Χαίρετε. Μη φοβάστε. 

Πείτε το στους μαθητές 

μου ότι θα 

συναντηθούμε στη 

Γαλιλαία.



Χριστός Ανέστη εκ 

νεκρών, θανάτω

θάνατον πατήσας

και τοις εν τοις 

μνήμασι ζωήν

χαρισάμενος.

Κυριακή του ΠΑΣΧΑ



«Την Ανάστασίν σου 

Χριστέ Σωτήρ, 

άγγελοι υμνούσιν εν 

Ουρανοίς, και ημάς 

τους επί Γης 

καταξίωσον εν 

καθαρά καρδία σε 

δοξάζειν»




