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ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

• Η Α΄ τάξη προσκάλεσε τις μαθήτριες της
Ε΄ τάξης του σχολείου μας, να μας πουν
λίγα λόγια για το Σάββατο του Λαζάρου. 



Μας μίλησαν για το φίλο του Χριστού, το Λάζαρο,
και για την Ανάστασή του από το Χριστό.

• Το Σάββατο πριν την Μεγάλη εβδομάδα
τιμάμε την υπό του Χριστού Ανάσταση

του φίλου Του, Λαζάρου.
Ο Λάζαρος, ο επονομαζόμενος Δίκαιος

και Τετραήμερος, ήταν αδελφός της
Μάρθας και της Μαρίας με τις οποίες

ζούσε στη Βηθανία, κοντά στα
Ιεροσόλυμα. Στο σπίτι τους είχε

φιλοξενηθεί επανειλημμένα ο Χριστός, 
όταν περνούσε από την περιοχή, με
κατεύθυνση προς την Ιερουσαλήμ.



• Κατά την Καινή Διαθήκη (Ιωάννου ια' 1-44), μια
μέρα ο Λάζαρος αρρώστησε βαριά και πέθανε.
Οι αδελφές του, ειδοποίησαν τον Ιησού ότι ο
φίλος του αρρώστησε βαριά, αλλά εκείνος

καθυστέρησε να έλθει. Στους μαθητές του είπε
ότι ο φίλος του κοιμήθηκε και ότι θα μεταβεί στη
Βηθανία για να τον ξυπνήσει. Όταν έφθασαν στη

Βηθανία, η Μαρία του παραπονέθηκε ότι αν
ερχόταν εγκαίρως δεν θα πέθαινε ο αδελφός της.



• Ο Ιησούς ζήτησε να δει το τάφο του Λαζάρου. 
Τότε, ο Ιησούς δάκρυσε και με φωνή μεγάλη
προ του τάφου εκραύγασε: «Λάζαρε δεύρο
έξω!» και ο Λάζαρος, τέσσερεις ημέρες μετά τον
θάνατό του, πρόβαλε στην είσοδο της σπηλιάς, 
προκαλώντας τον θαυμασμό των Ιουδαίων όπου
και πολλοί από αυτούς πίστεψαν στον Χριστό. Η
Ανάσταση του Λαζάρου όμως επέτεινε το μίσος
των Εβραίων που μόλις έμαθαν το γεγονός
ζήτησαν να σκοτώσουν τον Λάζαρο και το
Χριστό (Ιωάννου ια' 45-57).



• Σύμφωνα με την παράδοση, ο Λάζαρος
ήταν τότε 30 χρονών και έζησε άλλα 30 
χρόνια.

• Άλλη παράδοση επίσης αναφέρει ότι ο
Λάζαρος μετά την ανάστασή του θέλοντας
να αποφύγει το μίσος των αρχιερέων
κατέφυγε στο Κίτιο της Κύπρου, όπου
χειροτονήθηκε από τον Παύλο και το
Βαρνάβα και έγινε πρώτος επίσκοπος
Κιτίου στην Κύπρο και πέθανε σε ηλικία 60 
ετών. 



• Ο λαός μας γιορτάζει το Σάββατο του
Λαζάρου με διάφορα έθιμα. Το πιο
γνωστό είναι τα «Λαζαράκια». Τα κορίτσια
με στολισμένα καλαθάκια τριγυρνούν στις
γειτονιές και τραγουδούν το τραγούδι του
Λαζάρου.



Στο τέλος όλοι μαζί τραγουδήσαμε τα Λαζαράκια.
ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

(Το τραγουδούν τα μικρότερα κορίτσια)

Ήρθε ο Λάζαρος, ήρθαν τα Βάγια
ήρθ' η Κυριακή που τρων τα ψάρια.

Σήκω Λάζαρε και μην κοιμάσαι
ήρθε η μάνα σου από την Πόλη.
Σου' φερε χαρτί και κομπολόι,

γράψε Θόδωρας, γράψε Δημήτρης,
γράψε λεμονιά και κυπαρίσσι.

Οι κοτούλες σας αυγά γεννούνε
δως και μας και μας να τα χαρούμε
και του χρόνου να τα ξαναπούμε...



ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
(Το τραγουδούν τα μεγαλύτερα κορίτσια)

Εις την πόλη Βηθανία
Μάρθα κλαίει και Μαρία
κλαίνε για τον αδελφό τους
φίλο και αγαπητό τους.

Τρεις ημέρες τον θρηνούσαν
Και τον μοιρολογούσαν.
Την ημέρα την Τετάρτη
κίνησε ο Χριστός για να' ρθει.

Κίνησε και η Μαρία
έξω από την Βηθανία.
Αν ήσουν εδώ Χριστέ μου
δε θα πέθαινε ο αδελφός μου
φίλος και αγαπητός σου

Μα και τώρα αν θελήσεις
θα τον αναστήσεις.



• Στη συνέχεια χωριστήκαμε σε ομάδες, 
ώστε να πάμε την επόμενη να

τραγουδήσουμε στα σπίτια του χωριού με
τα καλαθάκια μας το τραγούδι για το

Λάζαρο.



• Την παρουσίαση ανέλαβαν οι μαθήτριες
της Ε΄τάξης: Ευαγγελία Περώνη, Κλάρα
Σινάνι και Θεοδώρα Αλατά

• Τις πληροφορίες βρήκαν οι μαθήτριες
Λουίζα Κακάβα και Δέσποινα Νταλαρή


