Μια Μεγάλη Εβδομάδα (1)

Τα γεγονότα της
Μεγάλης Εβδομάδας
Μεγάλη Εβδομάδα: Ονομάζεται η εβδομάδα πριν
από το Πάσχα, που αρχίζει το απόγευμα της
Κυριακής των Βαΐων και τελειώνει το Μεγάλο
Σάββατο. Χαρακτηρίζεται «μεγάλη» όχι γιατί έχει
περισσότερες μέρες ή και ώρες από τις άλλες
εβδομάδες, αλλά επειδή τα γεγονότα που
τελούνται στους ιερούς ναούς αυτή την εβδομάδα
είναι πολύ σπουδαία και μεγάλα σε σημασία για
κάθε χριστιανό. Ας γνωρίσουμε ορισμένα από αυτά
τα γεγονότα.

Σάββατο του Λαζάρου

1. O Ιησούς, λίγες μέρες πριν μπει στα
Ιεροσόλυμα, πέρασε από τη Βηθανία,
όπου ανέστησε τον φίλο του Λάζαρο,
ο οποίος ήδη είχε πεθάνει τέσσερις
μέρες πριν.

Κυριακή των Βαΐων

2. O Ιησούς καθισμένος σε γαϊδουράκι
εισήλθε στα Ιεροσόλυμα. Πλήθος λαού
τον υποδέχτηκε ως Βασιλιά,
κρατώντας στα χέρια κλαδιά ελιάς και
φοινικιάς.

3. Στα Ιεροσόλυμα ο Χριστός θέλησε
να εορτάσει το Πάσχα μαζί με τους
μαθητές Του. Λίγο πριν το Δείπνο
έπλυνε τα πόδια όλων των μαθητών
του, δείχνοντας σε όλους πόσο
ταπεινοί πρέπει να είμαστε.

4. Κατά τον Μυστικό Δείπνο ο Ιησούς
υπέδειξε στους μαθητές Του ποιος θα
Τον προδώσει. Ακολούθως τους
παρέδωσε το Μυστήριο της Θείας
Ευχαριστίας, προσφέροντάς τους
ψωμί και κρασί.

5. Μετά τον Μυστικό Δείπνο ο Ιησούς
προσευχήθηκε με αγωνία προς τον
Πατέρα του στο όρος των Ελαιών.

6. Εκεί έφθασε και ο Ιούδας μαζί με
πλήθος κόσμου και με ένα φιλί
πρόδωσε τον Ιησού, παραδίνοντάς Τον
στους στρατιώτες.

7. Ο Ιησούς μεταφέρθηκε στη
συνέχεια στους αρχιερείς, για να
δικαστεί. Αυτοί Τον καταδίκασαν σε
θάνατο, αφού δεν αποδέχτηκαν ότι
είναι ο Υιός του Θεού.

8. Ακολούθως, οδήγησαν τον Ιησού
στον Ρωμαίο διοικητή Πόντιο Πιλάτο,
για να εγκρίνει την καταδίκη Του.
Αυτός παρέδωσε τον Ιησού, για να
σταυρωθεί.

9. Πριν οδηγηθεί ο Ιησούς στον
σταυρό, δέχτηκε με υπομονή τα
μαστιγώματα, την κοροϊδία και το
ακάνθινο στεφάνι από τους
Ρωμαίους στρατιώτες.

10. Ο Ιησούς φορτώθηκε τον Σταυρό
του και οδηγήθηκε στον Γολγοθά, για
να σταυρωθεί. Στον δρόμο τον
βοήθησε ο Σίμων ο Κυρηναίος.

1. Γράφουμε αριθμούς στις προτάσεις, για να δείξουμε τη σειρά με την οποία
έγιναν τα πιο κάτω γεγονότα.
Α. Ο Χριστός οδηγείται στον Ρωμαίο διοικητή Πόντιο Πιλάτο, για να εγκρίνει την
καταδίκη του σε θάνατο.
Β. Ο Ιησούς εισέρχεται στα Ιεροσόλυμα, καθισμένος πάνω σε ένα γαϊδουράκι.
Γ. Ο Ιησούς μοιράζει στους μαθητές του ψωμί (το Σώμα του) και κρασί
(το Αίμα του).
Δ. Ο Ιησούς πλένει τα πόδια των μαθητών του.
Ε. Ο Ιησούς ανασταίνει τον φίλο του Λάζαρο.
Στ. Ο Ιησούς οδηγείται στον αρχιερέα, ο οποίος τον βρίσκει ένοχο και τον καταδικάζει
σε θάνατο.
Ζ. Ο Ιούδας προδίδει τον Ιησού, δίνοντάς του ένα φιλί.
Η. Ο Ιησούς οδηγείται στον Γολγοθά, όπου και σταυρώνεται.
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2. Διαλέγουμε τη σωστή λέξη για να συμπληρώσουμε σωστά την κάθε πρόταση.
Α. Κάτω από τον Σταυρό βρισκόταν η ______________,
η μητέρα του Χριστού.
Ελισάβετ
Μαρία
΄Αννα

Β. Δίπλα από τον Σταυρό του Χριστού σταυρώθηκαν ακόμη
______________ ληστές.
τρεις
τέσσερις
δύο
Γ. Ο Ιησούς σταυρώθηκε στον ______________, έναν λόφο έξω
από τα Ιεροσόλυμα.
Ιορδάνη
Σταυρό
Γολγοθά
Δ. Κάτω από τον Σταυρό βρισκόταν, επίσης, ο ______________,
ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού.
Ιωάννης
Ανδρέας
Πέτρος

3. Συμπληρώνουμε το σταυρόλεξο της Μεγάλης Εβδομάδας.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

ΚΑΘΕΤΑ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Με αυτό πρόδωσε ο Ιούδας τον Ιησού.
2. Το τοποθέτησαν πάνω στο κεφάλι του Ιησού και ήταν φτιαγμένο από αγκάθια.
3. Σε αυτό το μέρος σταύρωσαν τον Ιησού.
4. Σταυρώθηκαν και αυτοί δεξιά και αριστερά από τον Ιησού.
5. Κλαδιά φοινικιάς, με τα οποία υποδέχτηκαν οι Ιουδαίοι τον Ιησού στα
Ιεροσόλυμα.
6. Φίλος του Χριστού, ο οποίος αναστήθηκε λίγο πριν την είσοδο του Ιησού στα
Ιεροσόλυμα.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Αυτός σήκωσε τον Σταυρό του Ιησού και τον μετέφερε στον Γολγοθά.
2. Έτσι ονόμασε η Εκκλησία την εβδομάδα των Παθών του Ιησού.
3. Αυτό συμβολίζει το ψωμί, που πρόσφερε στον Μυστικό Δείπνο ο Ιησούς στους
μαθητές του.
4. Έτσι ονομάζονται τα μαρτύρια που έπαθε και υπέμεινε ο Ιησούς.
5. Ρωμαίος διοικητής, που ενέκρινε την σταύρωση του Ιησού.
6. Αυτό το συναίσθημα είχε ο Ιησούς , καθώς προσευχόταν στο όρος των Ελαιών.
7. Μαθητής του Ιησού, ο οποίος, όμως, τον πρόδωσε στους ρωμαίους στρατιώτες.
8. Αυτό συμβολίζει το κρασί, που πρόσφερε στον Μυστικό Δείπνο ο Ιησούς στους
μαθητές του.
9. Μαθητής του Χριστού, που στάθηκε μαζί με την μητέρα του Ιησού κάτω από τον
Σταυρό.

