
 

 

Τα Πάθη και η Ανάσταση του Χριστού 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 



 

 

Ο Χριστός και οι μαθητές του τρώνε για τελευταία 

φορά μαζί. «Αλήθεια σας λέω, κάποιος από σας θα με 

προδώσει», τους λέει ο Χριστός. Οι μαθητές κοιτά-

ζουν απορημένοι ο ένας τον άλλο. Ο Ιωάννης σκύβει 

τότε προς τον Χριστό και τον ρωτά: «Κύριε, ποιος  

από εμάς θα σε προδώσει;» Ο Χριστός του απαντά: 

«Εκείνος στον οποίο θα δώσω ένα κομμάτι ψωμί,  

αφού το βουτήξω στο πιάτο». Παίρνει τότε ένα κομ-

μάτι ψωμί, το βουτάει στο πιάτο και το δίνει στον 

Ιούδα. «΄Ο,τι έχεις να κάνεις, κάνε το γρήγορα», του 

αναφέρει ο Χριστός. Ο Ιούδας παίρνει το ψωμί και 

φεύγει μέσα στη νύχτα.         

     Στη διάρκεια του Μυστικού Δείπνου και αφού ο Ιούδας είχε αποχωρήσει, ο Χριστός 

παίρνει το ψωμί, το ευλογεί και το κόβει σε κομμάτια. Στη συνέχεια το μοιράζει στους 

μαθητές του λέγοντας: «Πάρτε και φάτε, αυτό είναι το σώμα μου». ΄Ύστερα παίρνει το 

ποτήρι με το κρασί, τους το δίνει και λέει: «Πιείτε όλοι από αυτό, γιατί είναι το αίμα 

μου». (Ματθαίος, 26 • Ιωάννης, 13)        

 

 

 

Πλησιάζει η γιορτή του Πάσχα. Ο Χριστός και οι μαθητές του 

πηγαίνουν στα Ιεροσόλυμα. Εκεί μαζεύονται σ’ ένα σπίτι, για 

να δειπνήσουν μαζί για τελευταία φορά. Προτού αρχίσουν το 

φαγητό, ο Χριστός βάζει νερό σε μια λεκάνη, πλένει τα πόδια 

των μαθητών του και μετά τα σκουπίζει.  

     ΄Οταν τελειώνει, γυρίζει προς τους μαθητές του και τους  

λέει: «Αν είστε φίλοι μου, να κάνετε ό,τι κάνω εγώ για σας! Να 

αγαπάτε και να βοηθάτε ο ένας τον άλλο». (Ιωάννης, 13)                                                                         

Πορεία προς το Πάθος                                     

Ο Νιπτήρας και ο Μυστικός Δείπνος 

Εικ. 44 

Εικ. 45 

Εικ. 46 

42 



 

 

 

 

 

 

  

των/Χριστός/μαθητών/Ο/                  

πόδια/ του/τα/ πλένει 

……………............................................................

……………............................................................

.......................................................................... 

Κοινωνίας/παραδίδει/το/Ο/ 

της/Χριστός/μυστήριο/Θείας  

………..……...............................................................

…............................................................................

............................................................................... 

2. Παρατηρούμε την εικόνα και συζητούμε.        

Α) Ποιου μαθητή πλένει τα πόδια ο Χριστός;  

Β) Τι θέλει να διδάξει ο Χριστός στους ανθρώπους με 

 αυτό που έκανε;  

3. Βάζουμε   στα λόγια του Χριστού, που αντιστοιχούν στην πιο πάνω εικόνα.  

 

 

 

 

......  «Πιείτε όλοι από αυτό, γιατί είναι το αίμα μου».  

 

 

 

 

 

......  «Αλήθεια σας λέω, κάποιος από σας, θα με προδώσει». 

 

 

 

 

 

......  «Αν είστε φίλοι μου, να κάνετε ό,τι κάνω εγώ για σας! Να αγαπάτε και  

   να βοηθάτε ο ένας τον άλλο».      

1. Βάζουμε στη σωστή σειρά τις λέξεις, για να σχηματίσουμε την επιγραφή 

(λεζάντα) της κάθε εικόνας. 

Εικ. 47 Εικ. 48 

Εικ. 49 
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Α) Οι μαθητές κοιτάζουν απορημένοι ο 

ένας τον άλλο. 

 

 

 

Β) Ο Ιωάννης σκύβει προς τον Χριστό και 

τον ρωτά: «Κύριε, ποιος από εμάς θα 

σε προδώσει;»  

 

 

 

Γ) Ο Χριστός πλένει τα πόδια των           

μαθητών του.  
 

 

 

Δ) Ο Χριστός ευλογεί το ψωμί και το   

κρασί.  

4. Διαγράφουμε την πρόταση, που δεν ταιριάζει με την εικόνα. 

   5. Κυκλώνουμε τα αντικείμενα που σχετίζονται με το μυστήριο τη Θείας Κοινωνίας, 

  το οποίο παρέδωσε για πρώτη φορά ο Χριστός στον Μυστικό Δείπνο. 

΄Αγιο Ποτήριο 

λαβίδα 

πρόσφορο 

κρασί 

λάδι 

κολυμβήθρα 

Ευαγγέλιο 

εξαπτέρυγα 

θυμιατός 

μάκτρο 
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Εικ. 50 



 

 

 

Τότε εμφανίζονται πολλοί άνθρωποι με αναμμένες δάδες,  κοντάρια και ρόπαλα. Ανά-

μεσά τους ήταν και ο Ιούδας, ένας από τους μαθητές του Χριστού. Πλησιάζει προς το 

μέρος του Χριστού, του λέει: «Χαίρε,    

Διδάσκαλε!» και τον φιλά. Αυτό ήταν 

το σύνθημα, για να συλλάβουν τον 

Χριστό οι στρατιώτες. «Ιούδα, με ένα   

φιλί προδίδεις τον δάσκαλό σου;», 

παραπονιέται ο Χριστός στον μαθητή 

του. Ο Χριστός παραδίδεται χωρίς να 

προβάλει καμιά αντίσταση. Μόνο ο 

Πέτρος χάνει την ψυχραιμία του. Βγά-

ζει το μαχαίρι και ορμά καταπάνω 

στον Μάλχο, τον δούλο που άπλωσε 

πρώτος το χέρι του πάνω στον         

Χριστό. «Πέτρο, βάλε το μαχαίρι στη 

θέση του», ακούγεται η φωνή του δα-

σκάλου του.  Στο μεταξύ οι στρατιώτες συλλαμβάνουν τον Χριστό και τον οδηγούν 

στο σπίτι του αρχιερέα, για να τον δικάσουν.  

(Ματθαίος, 26 • Μάρκος, 14 • Λουκάς, 22)        

Η προσευχή και η σύλληψη του Χριστού 

Μετά τον Μυστικό Δείπνο, ο Χριστός 

και οι μαθητές του ανηφορίζουν προς 

το όρος των Ελαιών. Εκεί ο Χριστός  

απομακρύνεται λίγο από τους μαθητές 

του, γονατίζει κι αρχίζει να προσεύχε-

ται με αγωνία στον Πατέρα του. ΄Οταν 

επιστρέφει στο μέρος που ήταν οι μα-

θητές, τους βρίσκει να κοιμούνται. Τό-

τε πλησιάζει και τους λέει: «Γιατί κοιμά-

στε; Σηκωθείτε. Πρέπει να πηγαίνουμε. 

΄Ερχεται ο μαθητής μου, που θα με 

προδώσει!».  

(Ματθαίος, 26 • Λουκάς, 22)                                                                         

1. Συζητούμε στην τάξη:  

Α) Πώς αντέδρασε ο Χριστός, όταν ήρθαν οι στρατιώτες για να τον συλλάβουν;  

Β) Πώς αντέδρασε ο Πέτρος, όταν συνέλαβαν τον Χριστό; Τι δείχνει η αντίδρασή 

του;  

Εικ. 51 

Εικ. 52 

45 



 

 

....... Οι μαθητές του Χριστού κοιμού-

νται. 

 

 

....... Ο Χριστός γονατίζει κι αρχίζει να 

προσεύχεται στον Πατέρα του με 

αγωνία. 

 

 

....... Ο Χριστός απευθύνεται προς τον 

Πέτρο και του λέει: «Πέτρο, κοιμά-

σαι; Δεν μπορέσατε να μείνετε 

άγρυπνοι ούτε μια ώρα;» 

4. Παρατηρούμε τις εικόνες και γράφουμε τον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε 
 πρόταση. 

τον/Χριστού/του/Η/Πατέρα/προς/

προσευχή/του 

……………...........................................................

........................................................................ 

η/Χριστού/ Ιούδα/Η/του/και/σύλληψη/

του/προδοσία 

..........……...............................................................

…............................................................................. 

2. Βάζουμε στη σωστή σειρά τις λέξεις, για να σχηματίσουμε την επιγραφή 

(λεζάντα) της κάθε εικόνας. 

3 

1 

2 

3. Γράφουμε τους αριθμούς 1-4, για να δείξουμε τη σειρά των γεγονότων. 

..... Μυστικός Δείπνος 

..... Προδοσία και Σύλληψη ..... Ιερός Νιπτήρας 

..... Προσευχή 
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Εικ. 53 Εικ. 54 

Εικ. 55 



 

 

....... Ο Ιούδας πλησιάζει προς το μέρος 

του Χριστού, τον αγκαλιάζει και 

τον φιλά.  

 

 

 

 

 

....... Οι στρατιώτες οπλισμένοι ετοιμά-

ζονται να συλλάβουν τον Χριστό. 

 

 

 

 

 

....... Ο Πέτρος βγάζει το μαχαίρι και 

ορμά καταπάνω στον Μάλχο. 

3 

1 

2 

5.  Γράφουμε τον διάλογο, που έγινε ανάμεσα στον Ιούδα και τον Χριστό . 

6.  Συζητούμε: 

 Τι εννοούσε ο Χριστός με τα λόγια που είπε στον Ιούδα; 

7. Διαβάζουμε και μετά ψάλλουμε. 

 

Τοῦ Δείπνου σου τοῦ μυστικοῦ σήμερον, Υἱὲ Θεοῦ, κοινωνόν με 

παράλαβε· οὐ μὴ γὰρ τοῖς ἐχθροῖς σου τὸ μυστήριον εἴπω·                            

οὐ φίλημά σοι δώσω, καθάπερ ὁ Ἰούδας· ἀλλ᾿ ὡς ὁ Λῃστὴς 

ὁμολογῶ σοι· Μνήσθητί μου, Κύριε, ἐν τῇ βασιλείᾳ σου. 

 

Στον Μυστικό σου Δείπνο δέξου με σήμερα να συμμετάσχω, Υιέ του 

Θεού. Σε κανέναν από τους εχθρούς σου δεν θα μιλήσω για το Μυστήριο 

τούτο· ούτε θα σου δώσω φίλημα προδοσίας, όπως έκανε ο Ιούδας. Αλλά 

όπως ο ληστής πάνω στον σταυρό σε παρακαλώ, θυμήσου με, Κύριε, 

όταν έρθεις στη βασιλεία σου. 
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Εικ. 56 

 

...................................................

...................................................

................................................... 

 

...................................................

...................................................

................................................... 

Εικ. 57 


