Η ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Η

ταν μια πολύ σπουδαία μέρα για την Ιερουσαλήμ. Ο Ιησούς, καβάλα

«Ο Θεός να ευλογήσει τον βασιλιά που έρχεται στο όνομά Του!» φώναζαν.

πάνω σ’ ένα ταπεινό γαϊδουράκι, έφτασε στην πόλη για την Εορτή του

Πολλοί άνθρωποι έστρωναν στον δρόμο φύλλα από βάγια για να περάσει

Πάσχα των Εβραίων. Το πλήθος ζητωκραύγαζε, κουνώντας φύλλα από βάγια

από πάνω τους το γαϊδουράκι. Όλοι ήθελαν να δείξουν την αγάπη και τον

στον αέρα. Άνθρωποι είχαν έρθει από παντού για να δουν τον βασιλιά τους.

σεβασμό τους.

Ο Ιησούς θέλησε να πάει πρώτα στον Ναό

Θυμωμένος, αναποδογύρισε τους πάγκους με

της πόλης. Όμως, σαν έφτασε εκεί,

τις πραμάτειες και χρήματα σκορπίστηκαν στο έδαφος.

λυπήθηκε και θύμωσε πολύ. Στην αυλή του

Οι έμποροι έτρεξαν τότε μακριά, για να ανοίξουν δρόμο

Ναού άνθρωποι πουλούσαν και αγόραζαν

για τον κόσμο να προσευχηθεί. Οι πιστοί του Ιησού

διάφορα αγαθά και ζώα. Γινόταν πολλή

ζητωκραύγασαν, αλλά οι αρχιερείς του Ναού εξαγριώθηκαν.

φασαρία και υπήρχε μια άσχημη μυρωδιά.
Παντού ακούγονταν οι δυνατές φωνές των
πωλητών και οι κραυγές των ζώων. Ο Ιησούς
ένιωσε τον θυμό μέσα του να φουντώνει.
«Το σπίτι του Θεού είναι το σπίτι της
προσευχής», φώναξε. «Αλλά το έχετε
μετατρέψει σε έναν τόπο απληστίας!»

«Αυτός θέλει να καταστρέψει τη δύναμη που έχουμε
πάνω στον λαό», γρύλισαν.
Οι άνθρωποι υπάκουαν στους αρχιερείς επειδή τους
φοβούνταν, αλλά τον Ιησού τον ακολουθούσαν γιατί
μίλαγε για την αγάπη.
«Αν μπορούσαμε μόνο να ξεμπερδέψουμε από
αυτόν», μουρμούρισαν οι αρχιερείς.
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Μάθετε την ιστορία του θαύματος της Ανάστασης
του Χριστού και γιατί γιορτάζουμε το Πάσχα.
Μια απλή και παραστατική αναδιήγηση
της αγαπημένης ιστορίας της Παλαιάς
Διαθήκης, με υπέροχη εικονογράφηση,
που θα λατρέψουν οι μικροί αναγνώστες.
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