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Ο Χριστός φτάνει στα Ιεροσόλυμα 

Ο Χριστός με τους μαθητές του περνούν από πολλά χωριά και πόλεις της 

Παλαιστίνης. Ο Χριστός λέει στους ανθρώπους να αλλάξουν τη ζωή τους. 

Να γίνουν καλύτεροι και να είναι αγαπημένοι.  

   Σήμερα περπατούν προς μια μεγάλη πόλη, τα Ιεροσόλυμα. Στην είσοδο 

της πόλης οι άνθρωποι υποδέχονται τον Χριστό σαν βασιλιά.  

(Ματθαίος, 21) 

(μαθητές, γαϊδουράκι, ανεβαίνουν, ρούχα, υποδεχτεί) 

Ο Χριστός κάθεται πάνω σε ένα ………………………..… Πίσω του           

ακολουθούν οι ……….…………….. του. Πολύς κόσμος τρέχει να τον 

…………………..……. Κάποια παιδιά στρώνουν τα …………………. 

τους, για να περάσει. ΄Άλλα ……………………... πάνω στις φοινικιές και 

κόβουν κλαδιά (βάγια).    

2. Συμπληρώνουμε. 

1. Διαβάζουμε την ιστορία και συζητούμε τις εικόνες στην τάξη.  

Εικ. 11 
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(σώμα, Πιείτε, αίμα, φάτε) 

«Πάρτε και ..……..…., αυτό είναι 

το    .…………….  μου.  

….…………. από αυτό όλοι. Άυτό         

είναι το ..………… μου. Άυτό να κάνε-

τε πάντοτε, για να με θυμάστε». 

Λίγες μέρες μετά, ο Χριστός και οι μαθητές του γιορτάζουν μαζί το           

Πάσχα. Βρίσκονται όλοι μαζί σε ένα σπίτι και τρώνε για τη γιορτή. Τους 

λέει ότι θα έρθουν δύσκολες ώρες και ότι κάποιος μαθητής του θα τον 

προδώσει. 

     Ενώ τρώνε, παίρνει το ψωμί, το ευλογεί και λέει στους μαθητές του: 

«Πάρτε και φάτε, αυτό είναι το σώμα μου». Μετά παίρνει το ποτήρι με το 

κρασί και τους λέει: «Πιείτε από αυτό όλοι. Άυτό είναι το αίμα μου». 

                     (Ματθαίος, 26) 

3. Χρωματίζουμε τον Χριστό καθώς μπαίνει στα Ιεροσόλυμα.   

Ζωγραφίζουμε και τον εαυτό μας να τον υποδέχεται. 

4. Συμπληρώνουμε. 

Εικ. 12 
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 5. Μέσα στο Ιερό της εκκλησίας, πίσω από την Άγία Τράπεζα, ζωγρα-

φίζουμε την πιο πάνω εικόνα. Μπορείτε να την περιγράψετε; Γιατί 

νομίζετε τη ζωγραφίζουμε; 

Γράφουμε τα λόγια που είπε ο Χριστός στους μαθητές του. 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

6. Χρωματίζουμε τους κύκλους σε αυτά που πρέπει να κάνουμε πριν  

να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού στη Θεία Λει-

τουργία. 

     Μπαίνουμε μέσα στο Ιερό. 

      Δεν τρώμε ούτε πίνουμε τίποτα το πρωί. 

      Προσκυνούμε όλες τις εικόνες της εκκλησίας. 

      Τρώμε αντίδωρο. 

      Φιλιώνουμε με όσους είμαστε τσακωμένοι. 

      Παίζουμε στην αυλή της εκκλησίας. 

Εικ. 13 


