
 

 

Γιορτάζουμε το Πάσχα 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 



 

 

΄ 

Η Βαϊοφόρος 

Μετά την Ανάσταση του Λαζάρου, ο Χριστός περπατούσε με τους              

μαθητές του προς τα Ιεροσόλυμα. ΄Όταν πλησίασαν στην πόλη, ο Χριστός 

τούς ζήτησε να του φέρουν ένα γαϊδουράκι. 

     ΄Όταν εκείνοι το έφεραν, έστρωσαν στην πλάτη του τα ρούχα τους κι 

ανέβασαν επάνω τον Κύριο. Μετά, προχώρησαν όλοι μαζί προς τα                   

Ιεροσόλυμα. Εκεί βρίσκονταν πολλοί προσκυνητές.  

     Μόλις οι άνθρωποι έμαθαν ότι έρχεται ο Χριστός, έτρεξαν να τον            

υποδεχτούν. Πολλοί απ’ αυτούς έστρωναν τα ρούχα τους στον δρόμο. 

΄Αλλοι έκοβαν κλαδιά από τα δέντρα και τα έριχναν στη γη, για να τον  

τιμήσουν. 

     Ανάμεσά τους ήταν πολλά 

παιδιά, που με την καθαρή 

τους καρδιά είχαν αναγνωρί-

σει τον Χριστό. 

     ΄Όσοι περπατούσαν μπρο-

στά και όσοι ακολουθούσαν 

από πίσω φώναζαν λέγο-

ντας:  

«Ὡσαννὰ ἐν τοῖς 

ὑψίστοις,  

εὐλογημένος                     

ὁ ἐρχόμενος,  

ἐν ὀνόματι Κυρίου». 

(Μάρκος, 11) 
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Γ) Τον ακολουθούν οι δώδεκα  _ _ _ _ _ _ _ του.   

1. Παρατηρούμε τα μυστικά της εικόνας. Συμπληρώνουμε τις λέξεις. 

Α) Ό Χριστός μπαίνει στα Ιεροσόλυμα καθισμένος 

σε ένα _  _  _  _  _  _  _  _  _  _. 

Β) Παιδιά στρώνουν τα  _ _ _ _ _ και             

ρίχνουν _ _ _ _ _ _ . 

Δ) ΄Αντρες, γυναίκες και παιδιά         

τρέχουν να τον _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

2. Στην εικόνα της Βαϊοφόρου πιο ζωηρά από όλους υποδέχονται τον 

Χριστό τα παιδιά. Συζητούμε και γράφουμε:  

Αν ήμασταν εκεί, τι θα λέγαμε μαζί με τα παιδιά; 

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

Εικ. 18 
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……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

Την Κυριακή των Βαΐων γιορτάζουμε την υποδοχή που έκανε ο κό-

σμος στον Χριστό. Παίρνουμε στον ναό κλαδάκια ελιάς και τα αφή-

νουμε για σαράντα μέρες. Γι’ αυτό τη λένε και «Κυριακή της Ελιάς». 

3. Με ποιον τρόπο γιορτάζουμε σήμερα την είσοδο του Χριστού στα               

    Ιεροσόλυμα; 



 

 

΄ 

5. Γράφουμε: Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για τη Δάφνη, για να                     

περάσει όμορφα την Κυριακή των Βαϊων;   

 4. Συζητούμε και γράφουμε.  

«Αφήστε                                   

τα _ _ _ _ _ _ και                     

μην τα εμποδίζετε να 

έρθουν σε _ _ _ _,                      

γιατί σε αυτά ανήκει                

η Βασιλεία των _ _ _ _ _ _ _». 
 

                         (Ματθαίος, 19) 

Η Δάφνη έκανε εγχείρηση και χρειάζεται να                 

μείνει στο νοσοκομείο για λίγες μέρες. Δεν θα                   

μπορέσει να πάει στον ναό την Κυριακή της      

Ελιάς, που είναι η γιορτή της.  

Η Δάφνη γιορτάζει στο νοσοκομείο 

Τι είχε πει ο Χριστός στους μαθητές του για τα παιδιά;  

Κάνουμε επίσκεψη στο νοσο-

κομείο και της αφηγούμαστε                   

τι ζήσαμε στον ναό. 

…………………………………………………

…………………………………………………

……………………………………………….... 

…………………………………………………

…………………………………………………

……………………………………………….... 

…………………………………………………

…………………………………………………

……………………………………………….... 
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