ΠΕΝΣΗΚΟΣΑΡΙΟ
β΄ Κυριακή
των Μυροφόρων

γ΄ Κυριακή
του Παραλύτου

Από την Κυριακή του Πάσχα μέχρι το
Σάββατο της δικαινησίμου ( Σάββατο
πριν την Κυριακή του Θωμά) , θεωρείτε
ως μία ημέρα και μάλιστα η γιορτινή
ημέρα του Πάσχα! Έτσι κατανοούμε
γιατί στην δικαινήσιμο καταργείτε η
νηστεία, η γονυκλισία ( το γονάτισμα )
και
συντέμνονται
οι
ακολουθίες
(γίνονται μικρότερες).

Είναι μια απόδειξη και για εμάς που
δεν είδαμε τον Αναστημένο Χριστό.
Είναι δηλαδή, σαν να εκφράζει και να
απαντά στη δική μας απορία. Για
αυτό λέει και ο Αναστημένος Κύριος
μας «ὅτι ἑώρακάς με, πεπίστευκας;
μακάριοι
οἱ
μὴ
ἰδόντες
καὶ
πιστεύσαντες.»

Γιορτάζουν όλα τα δευτερεύοντα
πρόσωπα που έπαιξαν ρόλο
στην Ανάσταση του Κυρίου και
στην αποκαθήλωσή Του: Οι
Μυροφόρες Γυναίκες, ο Ιωσήφ
από Αριμαθαίας και ο Νικόδημος
ο κρυφός Φαρισαίος μαθητής
του Χριστού.

Παρουσιάζεται η θαυματουργική
δύναμη του Κυρίου, και η
φιλανθρωπία του που απαντά σε
όσους έχουν δοκιμασίες και
συμπαραστέκεται σε αυτούς που
έχουν εγκαταλειφθεί από τους
δικούς τους. Όπως και ο
παράλυτος περίμενε υπομονετικά
τριάντα οκτώ ολόκληρα χρόνια.

Παρουσιάζεται η θαυματουργική
δύναμη του Κυρίου, αφού δίνει
το φως στο σκοτάδι, όπως
έδωσε ζωή καταργώντας το
θάνατο! Παράλληλα μας δείχνει
πως οι δοκιμασίες στη ζωή μας
είναι για να φανερωθεί και το
θαύμα και να δοξάζεται ο Θεός!

Ανάληψη
του Κυρίου μας

Απόδοση Πάσχα

ε΄ Κυριακή
του Τυφλού

Η Ανάληψης του Κυρίου και
Θεού και Σωτήρος ημών
Ιησού Χριστού, το τέλος
δηλαδή της επίγειας δράσης
του Κυρίου. Την ημέρα αυτή
συμπληρώνονται 40 ημέρες
από το Πάσχα!

δ΄ Κυριακή
της Σαμαρείτηδας

Αλλιώς, της Αγίας Φωτεινής
που ονομάσθηκε έτσι, αφού
έγινε Απόστολος μετά το
περίφημο διάλογο που είχε με
τον Κύριο στο φρέαρ του
Ιακώβ και της αποκάλυψε ότι
είναι ο Μεσσίας που περίμενε
ο λαός του Ισραήλ.

στ΄ Κυριακή

ζ΄ Κυριακή
Πεντηκοστή

η΄ Κυριακή
των Αγίων Πάντων

Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδο
που ασχολήθηκε εκτός από το
δόγμα ότι ο Χριστός δεν ήταν
κτίσμα, και από πρακτικής
πλευράς ασχολήθηκαν με το πότε
πρέπει να εορτάζεται το Πάσχα.
Παρακαταθήκη:
να
μένουμε
άρρηκτα ενωμένοι με τον Χριστό
μας και την Εκκλησία.

Ονομάζεται πεντηκοστή γιατί
είναι πενήντα μέρες μετά το
Πάσχα που έγινε η κάθοδος
του Αγίου Πνεύματος, και η
επίσημη ίδρυση της Εκκλησίας.
Για
αυτό ονομάζεται και
γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας.

Η παποςζία ηος παναγίος
Πνεύμαηορ
μέζω
ηων
Αποζηόλων πέτυχε να αγιάσει
τον άνθρωπο, και μια απόδειξη
αςηού είναι όλοι οι Άγιοι μαρ πος
με ηην πποζθοπά ηος αίμαηορ
ηοςρ ή με ηην ενάπεηη ζωή ηοςρ
έθηαζαν να γίνοςν άγγελοι μέζω
ηηρ Ανάζηαζηρ ηος Χπιζηού

της Α΄Οικουμενικής Συνόδου

Τέλος και τω Θεώ δόξα

α΄ Κυριακή
του Θωμά

Μεσοπεντηκοστή

Άγιο Πάσχα
Διακαινήσιμος εβδομάδα

