


Ο Χριστός μαζί με τους δώδεκα μαθητές του γύριζε από τόπο σε τόπο

και δίδασκε στους ανθρώπουςτην αγάπη.



 Εκτός από τη διδασκαλία της αγάπης

έκανε και πολλά θαύματα!

 Στη Βηθανία ζούσε ένας καλός του

φίλος, ο Λάζαρος. Μια μέρα Τον

επισκέφτηκαν οι αδερφές του Λαζάρου

και του είπαν πως είναι πολύ άρρωστος!





 Όταν πήγε ο Ιησούς στο σπίτι του, ο
Λάζαρος ήταν ήδη νεκρός για τέσσερις
μέρες! Πηγαίνει έξω από τον τάφο και του
λέει: «Λάζαρε, βγες έξω.»

 Αμέσως ο Λάζαρος ξεπρόβαλε
ολοζώντανος μπροστά στα έκπληκτα μάτια
του κόσμου!

 Γιορτάζουμε την Ανάσταση του Λαζάρου το
Σάββατο πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα.





Κάποτε πήρε ένα γαϊδουράκι και πήγε στα Ιεροσόλυμα .

Οι κάτοικοι τον υποδέχτηκαν καλύτερα κι από βασιλιά. Του έστρωσαν 

βαγιές για να περάσει! Αυτό δεν άρεσε στους Ρωμαίους άρχοντες. 

Άρχισαν να σκέφτονται πώς θα του κάνουν κακό. 

Ο Κύριος το ήξερε!

Γιορτάζουμε την είσοδο του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα την επόμενη 

μέρα του Λαζάρου, την Κυριακή των Βαΐων!

Την επόμενη μέρα ξεκινά η Μεγάλη Εβδομάδα των Παθών και 

τελειώνει με την Ανάσταση.







 Ο Χριστός κάλεσε τους μαθητές του για
βραδινό φαγητό (ΜυστικόςΔείπνος).

 Πρώτα έπλυνε τα πόδια τους. Ήθελε να
τους δείξει ότι πρέπει να βοηθούν ο ένας τον
άλλο και να είναι ταπεινοί και αγαπημένοι.

 Μετά τους είπε ότι κάποιος θα τον
προδώσει.



 Κοίταξε τον Ιούδα και του έδωσε ένα
κομμάτι ψωμί. Του είπε μάλιστα να κάνει
γρήγορα αυτό που σκεφτόταν. Εκείνος
σηκώθηκε και έφυγε.

 Ο Ιούδας πρόδωσε τον Δάσκαλό του στους
Ρωμαίους άρχοντες που τον κυνηγούσαν,
για να του δώσουν τριάντα ασημένια
νομίσματα.

 Αργότερα το μετάνιωσε, αλλά ήταν αργά!





Τότε ήταν που ο Ιησούς μάς
έδειξε το Μυστήριο της Θείας
Κοινωνίας λέγοντας:

«Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το
σώμα μου»

και

«Πίετε εξ’ αυτού πάντες, τούτο
εστί το αίμα μου».









 Ο Χριστός προσευχόταν σ’ έναν ελαιώνα,

στον κήπο της Γεσθημανής, όταν έφτασαν

οι στρατιώτες με τον Ιούδα.

 Ο Ιούδας τον φίλησε και οι στρατιώτες τον

συνέλαβαν και τον οδήγησαν στους

άρχοντες.





 Εκείνοι -ο Άννας κι ο Καϊάφας- του είπαν: «Είπες στον
κόσμο πως είσαι γιος του Θεού. Είσαι ένοχος και πρέπει
να πεθάνεις».

 Ένας από αυτούς, ο Πόντιος Πιλάτος, δε συμφωνούσε.
Ρώτησε μάλιστα το πλήθος αν ήθελε να ελευθερώσουν
τον Ιησού, επειδή ήταν Πάσχα, αλλά εκείνο προτίμησε να
ελευθερώσουν έναν εγκληματία, τον Βαραβά, και να
σταυρώσουν τον Κύριο…

 Έπλυνε συμβολικά τα χέρια του, για να δείξει ότι είναι
καθαρά από το αίμα του Κυρίου…

 Τον χτύπησαν με μαστίγιο, του φόρεσαν αγκάθινο
στεφάνι, τον κορόιδεψαν…

 Εκείνος  υπόμεινε σιωπηρά τα μαρτύρια…





 Τον οδήγησαν στον Γολγοθά, που θα πει
κρανίου τόπος.

 Εκεί τον σταύρωσαν ανάμεσα σε δυο
εγκληματίες…

 Ο Σταυρός είχε μια επιγραφή που
εξηγούσε γιατί τον σταύρωσαν: «Ι Ν Β Ι»

 Αυτό θα πει: Ιησούς Ναζωραίος, Βασιλιάς
των Ιουδαίων.



 Καθώς ξεψυχούσε είπε στον Πατέρα του:

«Συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν».

 Αυτό θα πει αγάπη: Να αγαπάς ακόμα και

αυτούς που σου κάνουν κακό!

 Πριν παραδώσει το πνεύμα του στον Πατέρα

του, είπε: «Τετέλεσται».

 Η μητέρα του, η Παναγία, πονούσε

αβάσταχτα…



 Οι καρδιές των ανθρώπων σκοτείνιασαν

από θλίψη όπως κι ο ουρανός. Η γη

σείστηκε. Έγινε χαλασμός!

 Πολλοί άπιστοι πίστεψαν ότι είναι

πραγματικά γιος Θεού.





 Έβαλαν το Σώμα στο άνοιγμα ενός

βράχου και το έκλεισαν με μια ασήκωτη

πέτρα.

 Έξω έστεκαν άγρυπνοι φρουροί.





 Μετά από τρεις μέρες βρήκαν ανοιχτό και

άδειο τον τάφο!!!

 Ένας άγγελος είπε στις γυναίκες που

πήγαν να περιποιηθούν το Σώμα του

Κυρίου το χαρμόσυνο γεγονός: «Ο Κύριος

αναστήθηκε».

 Το νέο διαδόθηκε παντού.



Κάθε χρόνο, την άνοιξη, στην εκκλησία μας,

κάνουμε αναπαράσταση των Παθών του

Κυρίου, από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι και το

Μεγάλο Σάββατο.



Άκου με προσοχή τα «Εγκώμια»! Είναι ένα αριστουργηματικό έργο!!!



 Την Κυριακή γιορτάζουμε την Ανάσταση,

Τη μέρα αυτή τη λέμε Πάσχα και

Λαμπρή.

 Τσουγγρίζουμε τα κόκκινα αυγά, τρώμε

κουλούρια, ψήνουμε αρνί και λέμε με

χαρά ο ένας στον άλλο:



_Χριστός Ανέστη!

_Αληθώς, ο Κύριος!







Caravaggio

Πίνακας ζωγραφικής που μοιάζει με φωτογραφία!
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 Ο αναστημένος Ιησούς εμφανίστηκε στους
μαθητές του. Ο Θωμάς όμως δεν πίστεψε.
Ο Χριστός του είπε να βάλει τα χέρια του
στις πληγές του.

 Χάρηκε ο άπιστος Θωμάς που ο Κύριος
πραγματικά αναστήθηκε, όμως Εκείνος
είπε: «Αυτοί που θα πιστέψουν σε Μένα
χωρίς να με δουν θα είναι
ευτυχισμένοι».

 Την πρώτη Κυριακή μετά το Πάσχα είναι η
γιορτή του άπιστου Θωμά.



 Ο αναστημένος Χριστός ζήτησε από

τους μαθητές του να διαδώσουν όσα

έμαθαν κοντά του, για να μπουν κι αυτοί

όλοι στην αγκαλιά του Θεού.

 Οι μαθητές δέχτηκαν με χαρά!





Για σαράντα μέρες από την ημέρα της

Ανάστασής του ο Κύριος έμενε στη γη.

Την τελευταία αναλήφθηκε στους

ουρανούς!

Γιορτάζουμε την Ανάληψη του Κυρίου

σαράντα μέρες μετά το Πάσχα.





 Πενήντα μέρες μετά την Ανάσταση το Άγιο
Πνεύμα φώτισε τους μαθητές του Ιησού
και τους έκανε ικανούς να διδάξουν τον
λόγο του!

 Αυτή τη μέρα γεννήθηκε η Εκκλησία μας!

 Γιορτάζουμε την Πεντηκοστή πενήντα
μέρες μετά την Ανάσταση, δηλαδή δέκα
μέρες μετά την Ανάληψη.



ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!


