
Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται… παιχνίδι!

“Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς”

Το υλικό αυτό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία 
του KindyKids.gr και διανέμεται δωρεάν.

WWW.KINDYKIDS.GR

http://www.KINDYKIDS.GR




ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ

Ο Χριστός και οι μαθητές του 
συγκεντρώνονται για τελευταία 

φορά στο Μυστικό Δείπνο. Ο Χριστός 
ευλογεί το ψωμί και το κρασί και λέει 

στους μαθητές του:
«Πάρτε να φάτε από αυτό, αυτό είναι 
το σώμα μου και πιείτε από αυτό όλοι

αυτό είναι το αίμα μου».
Έτσι τελέστηκε για πρώτη φορά το 
Μυστήριο της Θείας Κοινωνίας.

Ο Χριστός επίσης, τους λέει ότι 
κάποιος ανάμεσά τους θα τον 

προδώσει και
εννοεί τον Ιούδα τον Ισκαριώτη που 
τον πρόδωσε για  λεφτά (30 αργύρια).



Ο Ιησούς πήγε με τους μαθητές του 

στον κήπο των ελαιών να προσευχηθεί.

Ο Ιησούς ενώ ζήτησε από τους μαθητές 

του να ξαγρυπνήσουν μαζί του, τους 

βρήκε τρεις φορές να κοιμούνται.

Προσευχήθηκε θερμά και ιδρώτας σαν 

αίμα έτρεχε από το πρόσωπό του. 

«Ας γίνει όπως Εσύ θέλεις», ήταν τα 

τελευταία λόγια του Ιησού.

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ
ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΗΣ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ



Μετά από λίγη ώρα ακούστηκαν φωνές 

και φασαρία και ο Ιούδας έτρεξε και 

φίλησε το Χριστό. Τότε ο Χριστός του είπε

Με ένα φιλί προδίδεις το δάσκαλό σου;



Οι στρατιώτες οδηγούν το Χριστό
Μπροστά στον Πόντιο Πιλάτο για
Να τον δικάσει και εκείνος είπε:
«Εγώ νίπτω τας χείρας μου», 
δηλαδή για μένα αυτός ο άνθρωπος 
είναι αθώος.
Μετά διατάζουν να μαστιγώσουν το
Χριστό και μετά να τον Σταυρώσουν.
Ο Χριστός τα υπέμεινε όλα  με υπομονή.



Δίνουν στο Χριστό να κουβαλήσει το Σταυρό του αλλά Εκείνος δεν αντέχει και έτσι δίνουν το 
Σταυρό να τον κουβαλήσει κάποιος άλλος. Οι στρατιώτες σταυρώνουν το Χριστό και βάζουν 
κλήρο ποιος θα πάρει τα ρούχα και τα πράγματά του. Πάνω ο Σταυρός έχει τα αρχικά ΙΝΒΙ 
Ιησούς Ναζωραίος Βασιλιάς των Ιουδαίων, επειδή κορόιδευαν το Χριστό.


