
 

 

Τα Πάθη και η Ανάσταση του Χριστού 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 



 

 

Πολύ πρωί την Κυριακή οι μυροφόρες γυναίκες ξεκινούν, για να πάνε στον τάφο 

του Χριστού. Μαζί τους κουβαλούν και τα αρώματα, με τα οποία θα αλείψουν το 

νεκρό σώμα του. Στη διαδρομή προβληματίζονται: «Ποιος θα μας μετακινήσει την 

πέτρα από την είσοδο του τάφου;». Φθάνοντας εκεί, μια έκπληξη τους περιμένει. Ο 

τάφος είναι ανοικτός κι ένας άγγελος κάθεται έξω απ’ αυτόν. «Μη φοβάστε», τους 

λέει ο άγγελος. «Ο Χριστός δεν είναι εδώ. Αναστήθηκε. Ελάτε να δείτε το μέρος που 

τον έβαλαν». 

     Οι Μυροφόρες μπαίνουν στον τάφο και διαπιστώνουν ότι ο τάφος είναι άδειος. 

Τότε, τρέχουν ταραγμένες αλλά και γεμάτες χαρά, για να μεταφέρουν τα ευχάριστα 

νέα στους μαθητές. Στον δρόμο συναντούν τον Χριστό και τον προσκυνούν. Εκείνος 

τους λέει: «Χαίρετε! Πείτε στους μαθητές μου να πάνε στη Γαλιλαία και θα τους συ-

ναντήσω εκεί». (Ματθαίος, 28 • Μάρκος, 16) 

Η Ανάσταση του Χριστού 

1. Συζητούμε στην τάξη.        

Α) Ποιοι είδαν πρώτοι τον αναστημένο Χριστό;  

Β) Για ποιον λόγο, νομίζετε, τα πρόσωπα αυτά αξιώθηκαν να νιώσουν πρώ-

τα τη χαρά της Ανάστασης;  
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Χριστός Ανέστη!                                                      



 

 

2. Γράφουμε τον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε  πρόταση. 

....... «Ο Χριστός δεν είναι εδώ. Αναστή-

θηκε. Ελάτε να δείτε το μέρος 

που τον έβαλαν». 
 

 

....... «Χαίρετε! Πείτε στους μαθητές 

μου να πάνε στη Γαλιλαία και θα

 τους συναντήσω εκεί».  

 

 

....... «Στα αλήθεια, αυτός ο άνθρωπος 

ήταν ο γιος του Θεού».  

 

 

....... «Μητέρα, να ο γιος σου».   

....... «Πατέρα μου, συγχώρεσέ τους. 

Δεν ξέρουν τι κάνουν». 

 

....... «Σηκωθείτε. Πρέπει να πηγαίνου-

με. ΄Ερχεται ο μαθητής μου, που 

θα με προδώσει!».  
 

....... «Χαίρετε! Πείτε στους μαθητές 

μου να πάνε στη Γαλιλαία και θα

 τους συναντήσω εκεί».  

 

....... «Ποιος θα μας μετακινήσει την 

πέτρα από την είσοδο του         

τάφου;» 

3. Βάζουμε   στα λόγια που αντιστοιχούν στις πιο κάτω εικόνες. 
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.......  Ο Χριστός εικονίζεται ως ο         

νικητής του θανάτου, κρατώντας 

από το χέρι τον Αδάμ και την Εύα. 
 

 

....... Ο Αδάμ βγαίνει από το μνήμα και 

κοιτάζει τον Χριστό.  

 

 

....... Η Εύα βγαίνει, επίσης, από το μνή-

μα με τη βοήθεια του Χριστού.  

 

 

....... Οι προφήτες της Παλαιάς Διαθή-

κης αναγνωρίζουν τον Χριστό ως 

τον λυτρωτή.  

2 

1 

3 

Εικ. 78 

Εικ. 79 

Εικ. 80 

58 



 

 

  4. Ψάλλουμε τις αναστάσιμες προσευχές. 

«Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν,  

θανάτῳ θάνατον πατήσας 

καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι 

ζωὴν χαρισάμενος.» 

«Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου  

καθὼς προεῖπεν,  

ἔδωκεν ἡμῖν τὴν αἰώνιον ζωὴν  

καὶ μέγα ἔλεος.» 

Ανάσταση 
Χριστός Ανέστη, ρούχα όμορφα φοράμε γιορτινά. 
Χριστός Ανέστη, δίνουμε αγάπη και φιλιά. 
Χριστός Ανέστη ακούγεται, τσουγκρίζουμε τ’ αυγά. 
Χριστός Ανέστη και η χαρά ανέτειλε ξανά. 
 
Χριστός Ανέστη παντού θ’ ακουστεί. 
Σ’ ανατολή και δύση θα αρχίσει η γιορτή, 
τσουγκρίσματα και γέλια, αγάπη και χαρά, 
γινόμαστε για πάντα του Θεού παιδιά. 

Μαρίνα Παλιάκη-Μπόκια  

5. Διαβάζουμε το πιο κάτω ποίημα.  

6. Ζωγραφίζουμε μια σκηνή από το ποίημα.  


