
“Εγώ είμαι η ανάσταση και η ζωή. Αυτός που πιστεύει σε μένα, και αν πεθάνει, θα  
ζήσει. Και καθένας που ζει και πιστεύει σε μένα, δεν πρόκειται να πεθάνει ποτέ.” 

Ιωάννης 11: 25-26  

Η θαυματουργή ανάσταση του Λαζάρου από τον Κύριο και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού 
γιορτάζεται το Σάββατο πριν την Κυριακή των Βαΐων. Οι σαράντα ημέρες της Μεγάλης 
Σαρακοστής φθάνουν στο τέλος τους. Την Κυριακή των Βαΐων η Εκκλησία γιορτάζει τη 

νίκη του Χριστού ενάντια στο θάνατο και Τον εξυψώνει ως Βασιλιά κατά τη θριαμβευτική 
Του είσοδο στην Ιερουσαλήμ. Αυτά τα γεγονότα λαμβάνουν χώρα ακριβώς πριν από την 

έναρξη της Μεγάλης Εβδομάδας και μας προετοιμάζουν για την Ανάσταση του Κυρίου μας.
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Σάββατο του Λαζάρου

5.
Αφού του έβγαλαν το  

σάβανο επέστρεψε στο σπίτι του  
περπατώντας. Πολλοί άνθρωποι που  
είδαν το θαύμα έμειναν κατάπληκτοι  

και πίστεψαν ότι ο Ιησούς ήταν 
πραγματικά απεσταλμένος του Θεού.

Ιωάννης 11:1-44      

3.
Σύντομα η αδελφή της η Μαρία, τους 

πλησίασε κλαίγοντας. Όταν ο Ιησούς είδε 
εκείνη και άλλους ανθρώπους να θρηνούν 

για το Λάζαρο συγκινήθηκε μέχρι  
δακρύων. Ελέγχοντας τον εαυτό του,  
ζήτησε να Του δείξουν τον τάφο του 

Λάζαρου. Ήταν μια σπηλιά, όπου μια 
τεράστια πέτρα κάλυπτε την είσοδο.  

Ζήτησε να απομακρύνουν  
την πέτρα. 

4.
Όταν αφαιρέθηκε η  

πέτρα, σήκωσε τα μάτια  
και τα χέρια του και 

προσευχήθηκε στον Πατέρα. 
«Πατέρα, σε ευχαριστώ διότι με 
άκουσες. Εγώ βέβαια ήξερα ότι 
πάντα με ακούς, αλλά το είπα 

για τον λαό που παρευρίσκεται, 
για να πιστέψουν ότι εσύ με 

έστειλες». Στη συνέχεια  
φώναξε με δυνατή φωνή  

για να τον ακούσουν  
όλοι: «Λάζαρε, δεύρω  
έξω». Όλοι είδαν τότε  
τον νεκρό να βγαίνει  

τυλιγμένος 
σε σάβανο. 

1.
Ο Λάζαρος και οι Αδελφές  

του, η Μαρία και η Μάρθα, ήταν 
καλοί φίλοι  του Κυρίου ημών 

Ιησού Χριστού. Κάποτε, όταν ο Ιησούς 
ήταν μακριά,  o Λάζαρος αρρώστησε 

πολύ και πέθανε. Όταν ο Ιησούς 
έμαθε ότι ο Λάζαρος είχε πεθάνει, είπε 

στους μαθητές του: «Ο φίλος μας ο 
Λάζαρος κοιμήθηκε, αλλά θα πάω 

να τον ξυπνήσω από τον ύπνο». Οι 
μαθητές νόμισαν ότι επρόκειτο απλώς 
να τον ξυπνήσει, μέχρι που ο Ιησούς 

τους εξήγησε ότι ο Λάζαρος είχε 
πραγματικά πεθάνει. 

2.
Τέσσερις ημέρες αργότερα  

ο Ιησούς έφτασε στη Βηθανία, 
όπου συνάντησε τη Μάρθα, 
η οποία Του είπε κλαίγοντας: 

«Κύριε, αν ήσουν εδώ, ο αδελφός μου 
δεν θα είχε πεθάνει. Ακόμα και τώρα 
ξέρω ότι ό,τι ζητήσεις από τον Θεό, ο 

Θεός θα Σου το δώσει». Ο Ιησούς είπε, 
«Εγώ είμαι η ανάσταση και η ζωή. Αυτός 

που πιστεύει σε μένα, και αν πεθάνει,  
θα ζήσει. Και καθένας που ζει 

και πιστεύει σε μένα, δεν  
πρόκειται να πεθάνει  

ποτέ».



 Ταίριαξε τους αριθμούς 
στην εικόνα με  
τις ακόλουθες 

προτάσεις.

Όνομα:____________________________________    Ημερ.:________________________
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α   Ο Κύριος και Σωτήρας  
 μας Ιησούς Χριστός  _______

β   Οι μαθητές του Ιησού, κοντά Του _______

γ   Άνθρωποι που είδαν το θαύμα  _______

δ   Ο Λάζαρος που αναστήθηκε  
 από τον Ιησού  _______

ε    Η Μάρθα και η Μαρία, οι αδελφές  
του Λαζάρου,προσκυνούν το  
Χριστό για το θαύμα Του  _______

στ  Η σπηλιά που τάφηκε ο Λάζαρος  _______

ζ    Τα τείχη της Ιερουσαλήμ, που θα  
περάσει ο Ιησούς την επόμενη  
ημέρα, την Κυριακή των Βαΐων _______

η    Άνδρας που ακούει το αίτημα του  
Ιησού και αφαιρεί την πέτρα που  
καλύπτει την είσοδο της σπηλιάς. _______

ΠΡΟΣΕΥΧΗ
Τὴν κοινὴν Ἀνάστασιν, πρὸ τοῦ σοῦ Πάθους πιστούμενος, 

ἐκ νεκρῶν ἢγειρας τὸν Λάζαρον Χριστὲ ὁ Θεός, 
ὅθεν καὶ ἡμεῖς ὡς οἱ Παῖδες, τὰ τῆς νίκης σύμβολα φέροντες, 

σοὶ τῷ Νικητῇ τοῦ θανάτου βοῶμεν, 
Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις, 

εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος, ἐν ὀνόματι Κυρίου!
- Απολυτίκιον.Ήχος α’ -
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Εισαγωγή:

Προσευχή:

Ανάγνωση της 
Αγίας Γραφής:

Σπουδαιότερα 
σημεία:

Δραστηριότητα:

Σάββατο του Λαζάρου
{Έκδοση για Δασκάλους}

Στόχος μαθήματος: Να κατανοήσουν τα παιδιά τη θαυματουργή  
ανάσταση του Λαζάρου από τον Κύριό και 
Σωτήρα μας Ιησού Χριστού και τον τρόπο που 
μαςπροετοιμάζει για την Ανάσταση του Κυρίου μας

Η θαυματουργή ανάσταση του Λαζάρου από τον Κύριο και Σωτήρα μας  
Ιησού Χριστού γιορτάζεται το Σάββατο πριν την Κυριακή των Βαΐων. Οι  
σαράντα ημέρες της Μεγάλης Σαρακοστής φθάνουν στο τέλος τους. Την Κυριακή  
των Βαΐων η Εκκλησία γιορτάζει τη νίκη του Χριστού ενάντια στο θάνατο και Τον εξυψώνει  
ως Βασιλιά κατά τη θριαμβευτική Του είσοδο στην Ιερουσαλήμ. Αυτά τα γεγονότα λαμβάνουν 
χώρα ακριβώς πριν από την έναρξη της Μεγάλης Εβδομάδας και μας προετοιμάζουν για την 
Ανάσταση του Κυρίου μας.

Τὴν κοινὴν Ἀνάστασιν, πρὸ τοῦ σοῦ Πάθους πιστούμενος, 
ἐκ νεκρῶν ἢγειρας τὸν Λάζαρον Χριστὲ ὁ Θεός, 
ὅθεν καὶ ἡμεῖς ὡς οἱ Παῖδες, τὰ τῆς νίκης σύμβολα φέροντες, 
σοὶ τῷ Νικητῇ τοῦ θανάτου βοῶμεν, 
Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις, 
εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος, ἐν ὀνόματι Κυρίου!
- Απολυτίκιον.Ήχος α’ -

“Εγώ είμαι η ανάσταση και η ζωή. Αυτός που πιστεύει σε μένα, και αν πεθάνει, θα ζήσει. Και 
καθένας που ζει και πιστεύει σε μένα, δεν πρόκειται να πεθάνει ποτέ.” Ιωάννης 11: 25-26  

1.  Ο Λάζαρος και οι αδελφές του, η Μαρία και η Μάρθα ήταν καλοί φίλοι του Κυρίου ημών 
Ιησού Χριστού. Κάποτε, όταν ο Ιησούς ήταν μακριά, Λάζαρος αρρώστησε πολύ και πέθανε. 
Όταν ο Ιησούς έμαθε ότι ο Λάζαρος είχε πεθάνει, είπε στους μαθητές του: «Ο φίλος μας ο 
Λάζαρος κοιμήθηκε, αλλά θα πάω να τον ξυπνήσει από τον ύπνο». Οι μαθητές νόμισαν ότι 
επρόκειτο απλώς για να τον ξυπνήσει, μέχρι που ο Ιησούς τους εξήγησε ότι ο Λάζαρος είχε 
πραγματικά πεθάνει. 

2.  Τέσσερις ημέρες αργότερα ο Ιησούς έφτασε στη Βηθανία, όπου συνάντησε τη Μάρθα, η 
οποία Του είπε κλαίγοντας: «Κύριε, αν ήσουν εδώ, ο αδελφός μου δεν θα είχε πεθάνει. 
Ακόμα και τώρα ξέρω ότι ό,τι ζητήσεις από τον Θεό, ο Θεός θα σου το δώσει». Ο Ιησούς 
είπε, «Εγώ είμαι η ανάσταση και η ζωή. Αυτός που πιστεύει σε μένα, και αν πεθάνει, θα 
ζήσει. Και καθένας που ζει και πιστεύει σε μένα, δεν πρόκειται να πεθάνει ποτέ».

3.  Σύντομα η αδελφή της η Μαρία τους πλησίασε κλαίγοντας. Όταν ο Ιησούς είδε εκείνη και 
άλλους ανθρώπους να θρηνούν για το Λάζαρο συγκινήθηκε μέχρι δακρύων. Ελέγχοντας 
τον εαυτό του, ζήτησε να Του δείξουν τον τάφο του Λάζαρου. Ήταν μια σπηλιά, όπου μια 
τεράστια πέτρα κάλυπτε την είσοδο. Ζήτησε να απομακρύνουν την πέτρα. 

4.  Όταν αφαιρέθηκε η πέτρα, σήκωσε τα μάτια και τα χέρια του και προσευχήθηκε στον 
Πατέρα. «Πατέρα, σε ευχαριστώ διότι με άκουσες. Εγώ βέβαια ήξερα ότι πάντα με ακούς, 
αλλά το είπα για τον λαό που παρευρίσκεται, για να πιστέψουν ότι εσύ με έστειλες». Στη 
συνέχεια φώναξε με δυνατή φωνή για να τον ακούσουν όλοι: «Λάζαρε, δεύρω έξω». Όλοι 
είδαν τότε τον νεκρό να βγαίνει τυλιγμένος σε σάβανο. 

5.  Αφού του έβγαλαν το σάβανο επέστρεψε στο σπίτι του περπατώντας. Πολλοί άνθρωποι 
που είδαν το θαύμα έμειναν κατάπληκτοι και πίστεψαν ότι ο Ιησούς ήταν πραγματικά 
απεσταλμένος του Θεού. Ιωάννης 11: 1-44 

Ζητήστε από τα παιδιά να αντιστοιχήσουν τα γράμματα στην εικόνα με τις 
περιγραφές. Λύση: : α)-5., β)-3., γ)-4., δ)-6., ε)-8., στ)-2., ζ)-1., η)-7.  
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