
ΠΑΣΧΑ: ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 

Τι είναι το Πάσχα 

 

Το Πάσχα είναι η σημαντικότερη θρησκευτική γιορτή της 

Χριστιανοσύνης. 

Τιμάται η ανάμνηση της ένδοξης Ανάστασης του Θεανθρώπου 

Ιησού Χριστού. 

Αρχικά ήταν η μεγαλύτερη εβραϊκή γιορτή, που γιορταζόταν προς 

τιμήν της απελευθέρωσης των Ισραηλιτών από την Αιγυπτιακή 

αιχμαλωσία.  

Η ονομασία του προέρχεται από το εβραϊκό Πεσάχ που σημαίνει 

διάβαση, προς ανάμνηση της διάβασης του περιούσιου λαού από 

τη σκλαβιά στην ελευθερία. 

Μετά το Πάθος και την Ανάσταση του Κυρίου, το νόημα της 

εορτής μετασχηματίστηκε και πήρε νέα σωτηριολογική διάσταση. 

Αποτελεί την κορυφαία στιγμή της Χριστιανοσύνης, τη γιορτή των 

γιορτών.  

Χριστιανικό Πάσχα 

Ο εορτασμός του Πάσχα για τους χριστιανούς γίνεται την Κυριακή 

μετά την πανσέληνο του Μαρτίου. Έτσι οι χριστιανοί, ξεχωριστά 

και αντίθετα από τους Εβραίους, γιορτάζουν τη σταύρωση και 

ανάσταση του Χριστού και το πέρασμα από το θάνατο στη ζωή. Το 

Πάσχα διαρκεί δύο εβδομάδες: από την Κυριακή των Βαΐων 

(συμβολίζει την είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα) ως την 

Κυριακή του Θωμά. 

Η πρώτη εβδομάδα ονομάζεται Μεγάλη Εβδομάδα ή Εβδομάδα των 

Παθών, αρχίζει με την Κυριακή των Βαΐων και λήγει το Μεγάλο 

Σάββατο. Όλη τη Μεγαλοβδομάδα υπάρχει συνήθεια να νηστεύουν 

οι χριστιανοί και να παρακολουθούν τακτικά τις εκκλησιαστικές 

λειτουργίες. 

Η δεύτερη εβδομάδα του Πάσχα ονομάζεται Εβδομάδα του Πάσχα 

ή Λαμπροβδομάδα ή Λαμπρή ή Εβδομάδα της Διακαινησίμου και 

αρχίζει με την Κυριακή του Πάσχα. Όλες οι ήμερες που 

ακολουθούν θεωρούνται ημέρες χαράς και διασκέδασης. 

Το χριστιανικό Πάσχα είναι κινητή γιορτή. 

 



Γιατί το γιορτάζουμε; 

Η έννοια της "Ανάστασης" είναι διαδεδομένη στις μυθολογικές και 

θρησκευτικές παραδόσεις πολλών λαών που προσπαθούσαν έτσι 

να ερμηνεύσουν τον κύκλο της φύσης, της ζωής: 

Πως η φύση μετά από το μεγάλο χειμωνιάτικο ύπνο της γεννιέται 

ξανά, πως το γκρίζο του χειμώνα μεταμορφώνεται σε ανοιξιάτικο 

φως. Ποιά ήταν λοιπόν η μυστηριώδης δύναμη χάρη στην οποία η 

φύση αναγεννιόταν;  

Επινόησαν Θεούς που μαζί με τη φύση γεννιόταν και ανασταινόταν 

ακολουθώντας τον κύκλο της ζωής.  

Για να καταλάβουμε καλύτερα το πνεύμα αυτών των παραδόσεων, 

θα δούμε πως η φύση ακολουθούσε τις περιπέτειες των θεών. Γι' 

αυτό εμείς οι Χριστιανοί τοποθετήσαμε τη γιορτή της Ανάστασης 

του Κυρίου στην εποχή της άνοιξης, παρ' όλο που δεν έχει καμιά 

σχέση με τη μυθολογία αυτό το γεγονός αλλά για να το τονίσουμε 

περισσότερο και να δείξουμε ότι έρχεται η Ανάσταση, η 

Αναγέννηση η ψυχική για την ανθρωπότητα μέσα από την 

Ανάσταση του Κυρίου. 

Το βαθύτερο νόημα του Πάσχα 
 
Η Σταυρική θυσία του Ιησού δείχνει ότι ο Θεός πονάει για τον 
άνθρωπο και τ' ανθρώπινα βάσανα. Γι' αυτό από αγάπη προσφέρει 

ό,τι πιο πολύτιμο έχει για να σώσει τον ίδιο του τον Υιό. 
Θέλησε να διδάξει την αντίσταση και την πάλη στο κακό, αλλά και 

την έννοια της αγάπης και τη διάθεση της προσφοράς του εαυτού 
μας υπέρ των πολλών.  
Είναι η γιορτή της αγάπης, γιατί ο ίδιος ο Χριστός μας θυσιάστηκε 

για τη σωτηρία τη δική μας. Είναι το καλύτερο δείγμα της αγάπης 
του για μας.  

Με τη γιορτή αυτή της Ανάστασης του Ιησού ξαναγεννιέται η 

φύση και η ίδια η ζωή. 

Τα συναισθήματά μας για το Πάσχα 
 

Το Πάσχα, η λαμπρότερη γιορτή της Χριστιανοσύνης, είναι ίσως η 
μοναδική γιορτή που κλείνει μέσα της όλα τα συναισθήματα. Από 
την αγωνία, τον πόνο τη θλίψη των Παθών και της Σταύρωσης, 

περνάμε στην αγαλλίαση και την ελπίδα που φέρνει η Ανάσταση. 

  


