ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Γιορτάζουμε το Πάσχα

Στο ΄Όρος των Ελαιών
Μετά το δείπνο, πάνε όλοι μαζί σε έναν λόφο με ελιές. Είναι νύχτα και οι
μαθητές κουρασμένοι πέφτουν να κοιμηθούν. Ο Χριστός, όμως, προσεύχεται στον Πατέρα Θεό. Ζητά να τον βοηθήσει στις δύσκολες ώρες που
έρχονται. Ξυπνά τους μαθητές του και τους ζητά να μείνουν ξύπνιοι μαζί
του.

1. Συμπληρώνουμε.
(βοηθήσει, ξυπνά,
Πατέρα Θεό, μαθητής)
Ο Χριστός προσεύχεται προς τον
…………………. ……….

να τον

……………..… Μετά, έρχεται και
…...………….…

τους

μαθητές

του. Τους λέει ότι έρχεται τώρα ο
………………….. του, που τον
πρόδωσε.

Εικ. 14

2. Γράφουμε τα λόγια που μπορεί να είπε ο Χριστός προς τον Πατέρα
του.
Πατέρα, …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

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

Σε λίγο φτάνουν στον λόφο στρατιώτες και κόσμος πολύς με λαμπάδες,
μαχαίρια και ξύλα. Πλησιάζουν τον Χριστό, τον πιάνουν και τον δένουν.
Ο μαθητής του Πέτρος προσπαθεί να τους φοβίσει. Αρπάζει το μαχαίρι
του και κτυπά έναν από αυτούς. Ο Χριστός τού λέει να σταματήσει τη βία.
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3. Συμπληρώνουμε.
(Χριστός, Πέτρος, ξύλα,
λαμπάδες, αγγέλους)
΄Ερχονται πολλοί με …………….
και ………….. . Ο ……………...
με το μαχαίρι του κόβει το αυτί
του Μάλχου. Ο …………….. τού
λέει να σταματήσει τη βία.
Εικ. 15

Ό Πόντιος Πιλάτος δικάζει τον Χριστό
Οι στρατιώτες και ο κόσμος οδηγούν τον Χριστό στον διοικητή Πόντιο
Πιλάτο. Αυτός καταλαβαίνει ότι ο Χριστός είναι αθώος. Προσπαθεί να
βοηθήσει τον Χριστό, αλλά ο κόσμος φωνάζει: «Σταύρωσέ τον».

1. Συμπληρώνουμε.
(Σταύρωσέ , αθώος, χέρια,
γυναίκα, στρατιώτες)
Τότε η …..……………. του Πιλάτου βγαίνει από το δωμάτιό της
και του λέει: «΄Αφησε ελεύθερο
αυτόν τον άνθρωπο, γιατί είναι
……………..». Ο κόσμος, όμως,
Εικ. 16

φώναζε τώρα δυνατότερα:

«….………………… τον». Ο Πιλάτος πλένει τα …………….. του λέγοντας ότι δεν φταίει για τον θάνατο του Χριστού. Και τον παραδίνει στους
………………..…… να τον σταυρώσουν.
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Οι στρατιώτες παίρνουν τον Χριστό στην αυλή και τον μαστιγώνουν.
Πλέκουν ένα ακάνθινο στεφάνι και του το φορούν στο μέτωπο.

2. Συμπληρώνουμε.
(χέρι, κόκκινο, καλάμι,
κοροϊδεύουν)
Του φορούν έναν ……………….
μανδύα και του δίνουν ένα καλάμι στο δεξί του ……...………..
Τον ………………… λέγοντας
«Χαίρε, βασιλιά των Ιουδαίων».
Μετά, παίρνουν το …….……..
Εικ. 17

και τον κτυπούν.

3. Γράφουμε κάτω από κάθε εικόνα τη λέξη που ταιριάζει:
Σύλληψη, Προσευχή, Κοροϊδία, Δίκη.

………………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………….
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