ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Γιορτάζουμε το Πάσχα

Τα πάθη του Χριστού
Από την προδοσία στον Γολγοθά
Μετά τον Μυστικό Δείπνο, ο Χριστός
πήγε στο ΄Ορος των Ελαιών, για να
προσευχηθεί. ΄Ύστερα από λίγο στο
όρος έφτασε και ο Ιούδας μαζί με
αρκετούς στρατιώτες και πολύ κόσμο. Ο
Ιούδας, αφού φίλησε τον Χριστό, τον
παρέδωσε στους στρατιώτες, οι οποίοι

Εικ. 22

τον συνέλαβαν.
Οι στρατιώτες πήραν τον Χριστό στον
ρωμαίο διοικητή Πόντιο Πιλάτο, ο
οποίος τον καταδίκασε σε θάνατο πάνω
στον σταυρό.
Οι

στρατιώτες

κορόιδευαν

και

κτυπούσαν τον Χριστό. Τον μαστίγωσαν

Εικ. 23

και του έβαλαν ένα στεφάνι από
αγκάθια στο κεφάλι. ΄Ύστερα, του
φόρεσαν έναν κόκκινο μανδύα και του
έδωσαν ένα καλάμι, για να μοιάζει σαν
βασιλιάς. Τέλος, του φόρτωσαν έναν

Εικ. 25

βαρύ ξύλινο σταυρό, για να τον ανεβάσει στον Γολγοθά.
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Εικ. 24

1. Γράφουμε κάτω από κάθε εικόνα το πάθος του Χριστού που εικονίζεται.
Προδοσία και Σύλληψη
Σταύρωση
Δίκη
Πορεία προς τον Γολγοθά
Εμπαιγμός (κοροϊδία)
Εικ. 25
…………………………..……………………….
……………………………………………………

Εικ. 26

………………………….…...…...………….

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

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

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

2. Βάζουμε αριθμούς, για να δείξουμε τη σειρά των γεγονότων.
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3. Συμπληρώνουμε τα κενά στο παρακάτω κείμενο με λέξεις από τον
πάπυρο.
Το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης στον ναό
ζούμε τα ………………………. του Χριστού.

σταυρό

Τη μέρα αυτή θυμόμαστε την ……………………………….. του
Ιούδα και τη

………………..……….……..

του Χριστού από τους

ρωμαίους στρατιώτες.

σύλληψη
πάθη
προδοσία

Οι στρατιώτες φόρτωσαν τον

………………...………

στον

Χριστό, για να τον μεταφέρει στον ………………....…………… .

Γολγοθά

4. Συνεχίζουμε τις προτάσεις.
Του έβαλαν……………….………………………………………...……...
………………………………………………………………………………………..

Του έδωσαν……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..

Του φόρεσαν…………………………………………………...………..
………………………………………………………………………………………..

5. Χρωματίζουμε στο κρυπτόλεξο τις εννιά λέξεις, που φανερώνουν
τα πάθη του Χριστού.
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Σ
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Η Σταύρωση
Ο Χριστός σταυρώθηκε στον Γολγοθά, έναν
λόφο έξω από τα Ιεροσόλυμα. Οι στρατιώτες συνέχεια τον κορόιδευαν και τον κατηγορούσαν. Ο Χριστός, όμως, πάνω στον
σταυρό ζητούσε από τον Πατέρα του να
τους συγχωρήσει.
Κάτω από τον σταυρό βρισκόταν η
Μαρία, η μητέρα του Χριστού και ο Ιωάννης,
ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού. ΒλέποΕικ. 27

ντας ο Ιησούς από τον σταυρό τον Ιωάννη

μαζί με τη μητέρα του της λέει: «Μητέρα, να ο γιος σου». Και γυρνώντας
προς τον Ιωάννη του λέει: «Ιωάννη, να η μητέρα σου». Τότε, ο Ιωάννης
ανέλαβε να φροντίζει τη μητέρα του Χριστού.
΄Οταν ο Χριστός πέθανε, έγινε μεγάλος σεισμός. Πολλοί, βλέποντας
αυτά τα γεγονότα, πίστεψαν πως ο Χριστός ήταν αληθινά ο γιος του
(Λουκάς, 23 • Ιωάννης, 19)

Θεού.

1. Συζητούμε.

Α) Πώς αντιμετώπισε ο Χριστός
όλους αυτούς που τον κορόιδευαν
και στο τέλος τον σταύρωσαν;

Β) Τι θέλει να διδάξει ο Χριστός στους
ανθρώπους με αυτό που έκανε;

Εικ. 28
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2. Χρωματίζουμε τη σωστή απάντηση.
Α) Πώς ονομαζόταν ο λόφος, στον
οποίο σταυρώθηκε ο Ιησούς;

Β) Τι ζητούσε ο Χριστός από τον
Πατέρα του για όλους αυτούς
που τον είχαν σταυρώσει;

Σινά
Γολγοθάς

Να τους τιμωρήσει

Γεθσημανή

Να τους συγχωρήσει
Να τους εκδικηθεί

Γ) Σε ποιον ο Χριστός είπε να
φροντίζει τη μητέρα του;

Δ) Τι συνέβηκε στη γη, μόλις ο
Χριστός πέθανε στον σταυρό;

Ιωάννη

πυρκαγιά

Ιάκωβο

σεισμός

Ιωσήφ

πλημμύρα

3. Συμπληρώνουμε τη μεσοστιχίδα της Σταύρωσης.
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1. Ο λόφος, όπου σταυρώθηκε ο
Ιησούς.
2. Ο ρωμαίος διοικητής που καταδίκασε
τον Χριστό σε σταυρικό θάνατο.
3. Το όνομα της μητέρας του Χριστού.
4. Η πόλη, έξω από την οποία,
σταυρώθηκε ο Χριστός.
5. Με αυτά σταύρωσαν τον Χριστό.
6. Αυτοί φόρτωσαν τον ξύλινο σταυρό
στον Χριστό.
7. Συνέβηκε, όταν ο Χριστός πέθανε.
8. Ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού.

4. Συμπληρώνουμε το υπόλοιπο σκηνικό της Σταύρωσης.

This is a good place to briefly, but effectively,
describe your product or services.

5. Ποίημα: Τι καλεί ο ποιητής τα λουλούδια και τα παιδιά να κάνουν;
Τριαντάφυλλα και κρίνα και παιδιά,
ευλαβικά μπροστά του υποκλιθείτε.
Κι αν σήμερα σταυρώνεται η χαρά
μεθαύριο ανάσταση θα δείτε.
Αντρέας Κωνσταντινίδης
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Η Ταφή
«Μετά τη Σταύρωση, δύο μαθητές του Χριστού, ο
Ιωσήφ και ο Νικόδημος, κατέβασαν το σώμα του
από τον σταυρό, για να το θάψουν. Οι μαθητές
τύλιξαν το σώμα του Ιησού σ’ ένα καθαρό σεντόνι
και το τοποθέτησαν σ’ έναν καινούριο τάφο, που
ήταν σκαλισμένος μέσα σε βράχο». (Ιωάννης, 19)

Εικ. 29

Κάθε Μεγάλη Παρασκευή πρωί, ζούμε στους
ναούς την αποκαθήλωση του Χριστού. Το κατέβασμά του, δηλαδή, από τον σταυρό και την
τοποθέτησή του μέσα στον Επιτάφιο, ο οποίος
συμβολίζει τον τάφο του.
Ο Επιτάφιος στολίζεται με ευωδιαστά και πανέ-

Εικ. 30

μορφα λουλούδια από γυναίκες και παιδιά. Γύρω από τον Επιτάφιο, το
βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, ψάλλουν όλοι τα Εγκώμια. Περιμένουν
με λαχτάρα τη μέρα της Ανάστασης.
1. Ψάλλουμε.

Εγκώμια
«Αἱ γενεαί πᾶσαι,
ὕμνον τῇ Ταφῇ σου,
προσφέρουσι Χριστέ μου».

Όλες οι γενιές
προσφέρουν, Χριστέ μου,
ύμνο στην ταφή σου.

Ἰωσὴφ κηδεύει, σὺν τῷ
Νικοδήμῳ, νεκροπρεπῶς
τὸν Κτίστην.

Ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος
θάβουν όπως πρέπει
τον Κτίστη του κόσμου.

2. Συζητούμε:
Ποια γεγονότα θυμόμαστε στον ναό στις ακολουθίες της
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Αποκαθήλωσης και του Επιταφίου;

3. Γράφουμε Σωστό ή Λάθος στις προτάσεις.
Οι μαθητές του Ιησού έθαψαν τον δάσκαλό τους σε
έναν παλιό τάφο, στον οποίο είχαν θαφτεί και άλλοι

…………………………

νεκροί.
Γύρω από τον Επιτάφιο, το βράδυ της Μεγάλης

…………………………

Παρασκευής, οι πιστοί ψάλλουν τα Εγκώμια.
Ο Επιτάφιος συμβολίζει τον τάφο του Χριστού.

…………………………

4. Γράφουμε αριθμούς στα τετράγωνα, για να δείξουμε τη σειρά που
έγιναν τα γεγονότα.
Οι μαθητές του Χριστού τυλίγουν το σώμα του σε ένα σεντόνι

……

και το τοποθετούν στον τάφο.
Ο Χριστός πεθαίνει πάνω στον σταυρό.

……

Ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος κατεβάζουν το σώμα του Χριστού
από τον σταυρό.

……

5. Στολίζουμε τον Επιτάφιο. Μετά τοποθετούμε την εικόνα του
Επιταφίου (βλ. παράρτημα, σελ. 83).

Εικ. 31
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