ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Γιορτάζουμε το Πάσχα

Η σταύρωση και η ταφή του Χριστού
Μετά τις κοροϊδίες, οι στρατιώτες φορτώνουν στον Χριστό τον ξύλινο
σταυρό. Τον οδηγούν έξω από την Ιερουσαλήμ, σε ένα μέρος που λεγόταν Γολγοθάς, για να τον σταυρώσουν.

1. Συμπληρώνουμε.
(κλαίει, κουβαλήσει, Χριστό, σταυρό)
Στον δρόμο βρίσκουν κάποιον Σίμωνα και τον αναγκάζουν να
………………... τον ………. .. Πίσω από τον ………….. ακολουθεί πολύς
κόσμος που ………….... .

Εικ. 18

Πάνω στον λόφο του Γολγοθά σταυρώνουν τον Χριστό. Ο πόνος του
είναι μεγάλος. Κοντά στον σταυρό στέκεται η μητέρα του, η Παναγία.
Μαζί της είναι και ο Ιωάννης, ο μόνος μαθητής που τον ακολουθεί μέχρι
τον Γολγοθά.
Μόλις ο Χριστός πεθαίνει, γίνεται ένας μεγάλος σεισμός και πολλοί
πιστεύουν ότι ο Χριστός είναι αληθινά ο γιος του Θεού.
(Λουκάς, 23  Ιωάννης, 19)
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2. Συμπληρώνουμε.
(τάφο, σεντόνι, Ιωσήφ, Παναγία, σώμα)
Δύο μαθητές του Χριστού, ο …………………. και ο Νικόδημος, μαζί με
την …………………. και άλλες γυναίκες κατεβάζουν το ……………. του
από τον σταυρό. Το τυλίγουν μέσα σε ένα καθαρό ………………... και το
τοποθετούν μέσα σε έναν καινούριο ………………...

3. Βάζουμε σε σειρά τις λέξεις, για να φτιάξουμε την πρόταση.
Θεού, Ο, είναι, Χριστός, ο, γιος, του
………………………………………………………………………….….

4. Χρωματίζουμε τη σταύρωση του Χριστού.

Εικ. 19
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Η ανάσταση του Χριστού
Μετά την ταφή του Χριστού, οι μαθήτριές του αγοράζουν αρώματα και
πηγαίνουν να αλείψουν το σώμα του. Μόλις φθάνουν μπροστά στον
τάφο, βλέπουν με έκπληξη ότι είναι ανοικτός. Πάνω στη βαριά πέτρα
κάθεται ένας άγγελος, που τους λέει:

1. Συμπληρώνουμε.
(Γαλιλαία, πηγαίνετε, Ιησού, Αναστήθηκε)
«Μη φοβάστε! Ζητάτε τον ……………….. ,τον
εσταυρωμένο; ………….………….. ! Δεν είναι
εδώ. Να, άδειος ο τάφος που τον έβαλαν.
Αλλά ...…………………….. και πέστε στους
μαθητές του ότι θα σας συναντήσει στη
Εικ. 20

………………...».

Τότε, τρέχουν χαρούμενες, για να βρουν τους αποστόλους. Ενώ προχωρούν, βλέπουν μπροστά τους τον ίδιο τον Χριστό, που τις χαιρετά και
τους λέει: «Μη φοβάστε! Πηγαίνετε και πέστε στους μαθητές μου να
πάνε στη Γαλιλαία και εκεί θα με δουν». Οι μαθήτριες βρίσκουν τον Πέτρο
και τον Ιωάννη και τους λένε ότι ο Χριστός αναστήθηκε.

2. Συμπληρώνουμε.
(τυλιγμένος, μαθητές, αναστήθηκε)
Τρέχουν, τότε, μαζί οι δύο ………………...
προς τον τάφο. Και όταν φτάνουν εκεί, βλέπουν μέσα μόνο τα σεντόνια, με τα οποία
ήταν ………………………. ο Χριστός. Και καΕικ. 21
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ταλαβαίνουν ότι ο Χριστός …………………...

3. Χρωματίζουμε την εικόνα της Ανάστασης.
4. Ψάλλουμε τον ύμνο.
Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν,
θανάτῳ θάνατον πατήσας,
καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι,
ζωὴν χαρισάμενος!
Εικ. 22
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