
 

 

 

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;  
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....... 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. 
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2 

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

..... Μυστικός Δείπνος 

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

..... Προσευχή 

46 

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. 
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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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