
 

 

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 
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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. 
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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 
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κολυμβήθρα 

Ευαγγέλιο 

εξαπτέρυγα 

θυμιατός 

μάκτρο 

44 

Εικ. 50 


