ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Γιορτάζουμε το Πάσχα

Μεγάλη Εβδομάδα
Ο Χριστός πλένει τα πόδια των μαθητών του

Εικ. 20

Ο Χριστός θα γιόρταζε το Πάσχα με τους μαθητές του. Γι’ αυτό πήγαν
σ’ ένα σπίτι, για να φάνε μαζί για τελευταία φορά.
Σηκώθηκε από το τραπέζι, έβαλε νερό στη λεκάνη, έπλυνε τα πόδια
των μαθητών του και τα σκούπισε.
΄Οταν ο Χριστός τελείωσε, πήρε πάλι τη θέση του στο τραπέζι και τους
είπε: «Καταλαβαίνετε τι έκανα για σας; Αφού εγώ, ο Κύριος και Δάσκαλός
σας, σας έπλυνα τα πόδια, το ίδιο πρέπει να κάνετε κι εσείς μεταξύ σας».
(Ιωάννης, 13)

1. Συζητούμε:
Τι έδειξε ο Χριστός με τις πράξεις του προς τους μαθητές του;
αγάπη
ταπείνωση
συνεργασία
αλληλοβοήθεια

χαρά
φιλία
προσφορά
εμπιστοσύνη
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Ο Μυστικός Δείπνος

Εικ. 21

Ο Χριστός και οι μαθητές του ήταν στο τραπέζι κι έτρωγαν. Τότε, τους
είπε: «Αλήθεια σας λέω, κάποιος από σας, που τρώει μαζί μου, θα με προδώσει». Οι μαθητές κοίταζαν ο ένας τον άλλο με απορία, χωρίς να ξέρουν
για ποιον μιλά. Ο Ιωάννης έσκυψε προς τον Χριστό και τον ρώτησε:
«Κύριε, ποιος είναι;». Ο Χριστός απάντησε: «Είναι εκείνος που βουτάει το
ψωμί μαζί μου στην ίδια πιατέλα». Κι όταν ο Ιούδας πήρε το ψωμί, ο Χριστός του είπε: «΄Ο,τι έχεις να κάνεις, κάνε το γρήγορα». Κι ο Ιούδας έφυγε
μέσα στη νύχτα.
Ενώ έτρωγαν, ο Χριστός πήρε το ψωμί, το ευλόγησε και το έκοψε
κομμάτια. Το έδωσε στους μαθητές του και είπε: «Πάρτε και φάτε, αυτό
είναι το σώμα μου». ΄Ύστερα πήρε το ποτήρι με το κρασί, τους το έδωσε
και είπε: «Πιείτε όλοι από αυτό, γιατί είναι το αίμα μου». Το δείπνο του
Χριστού με τους μαθητές του τελείωσε με ψαλμούς.
(Ιωάννης, 13 • Ματθαίος, 26)
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1. Γράφουμε τα λόγια του Χριστού προς τους μαθητές του. Χρωματίζουμε την αγιογραφία.
Πάρτε …………………………………………………..

Πιείτε …………………………………………………..

……………………………………………………………………
…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………...

2. Κυκλώνουμε το ιερό αντικείμενο που ταιριάζει με το μυστήριο της
Θείας Κοινωνίας, το οποίο παρέδωσε για πρώτη φορά ο Χριστός
στον Μυστικό Δείπνο.

«Λάβετε, φάγετε,
τοῦτο ἐστι τὸ σῶμα μου.
Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες,
τοῦτό ἐστι τὸ αἷμά μου».
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