
 

 

 Οι στρατιώτες οδηγούν τον Χριστό στο σπίτι 

του αρχιερέα, για να τον δικάσει. Εκεί είναι 

μαζεμένοι πολλοί άνθρωποι. Ο αρχιερέας   

ψάχνει να βρει μια μαρτυρία εναντίον του Χρι-

στού, για να τον καταδικάσει σε θάνατο. Πα-

ρουσιάζονται τότε ψευδομάρτυρες και κατη-

γορούν με ψεύτικες μαρτυρίες τον Χριστό. Σε 

κάποια στιγμή ο αρχιερέας ρωτά τον Χριστό:  

- Εσύ είσαι ο Υιός του Θεού; 

- ΄Όπως το λες είναι. Εγώ είμαι, απαντά ο       

Χριστός. 

Τότε ο αρχιερέας γεμάτος θυμό φωνάζει: 

- Είναι ένοχος! Πρέπει να πεθάνει. 

 Μερικοί άνθρωποι που ήταν εκεί αρχίζουν να φτύνουν τον Χριστό. ΄Άλλοι μάλιστα  

του σκεπάζουν το πρόσωπο και αρχίζουν να τον χτυπούν, λέγοντάς του κοροϊδευτι-

κά: 

- Αφού είσαι προφήτης, μάντεψε ποιος είναι αυτός που σε χτύπησε;      

 Το παράνομο δικαστήριο ολοκληρώνεται. Ο Χριστός καταδικάζεται σε θάνατο. Για 

να πραγματοποιηθεί η απόφασή τους αυτή θα 

πρέπει να πάρουν την έγκριση του Ρωμαίου διοι-

κητή Πόντιου Πιλάτου.  

  Πρωί πρωί την άλλη μέρα, οι άνθρωποι του 

Συνεδρίου παραδίδουν τον Χριστό στον Πόντιο 

Πιλάτο, για να εγκρίνει την καταδίκη του σε θά-

νατο. Ο Πιλάτος θαυμάζει την ηρεμία του          

Χριστού. Κουβεντιάζει μαζί του και σιγά σιγά κα-

ταλαβαίνει ότι είναι αθώος, γι’ αυτό και τους λέει 

με βεβαιότητα:   

- Δεν βρίσκω κάτι κακό σε αυτό τον άνθρωπο. 

Είναι αθώος! 

- Σταύρωσέ τον, σταύρωσέ τον, φωνάζει γεμάτος μίσος ο κόσμος. 

 Ο Πιλάτος, μη μπορώντας να τους αλλάξει γνώμη, ζητά μια λεκάνη με νερό. Πλένει 

τα χέρια του και λέει: 

-  Νίπτω τὰς χεῖρας μου, δηλαδή δεν φέρω ευθύνη για τον θάνατο αυτού του αθώου. 

 Στη συνέχεια παραδίδει τον Χριστό στους Ιουδαίους, για να σταυρωθεί.         

(Ματθαίος, 27 • Μάρκος, 15) 

Τα Πάθη του Χριστού                                     

Η καταδίκη του Χριστού 

Εικ. 58 

Εικ. 59 
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1. Γράφουμε στην εικόνα τον αριθμό, που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση. 

....... Ο Χριστός κοιτάζει ήρεμος τους 

αρχιερείς και λυπάται για το κατά-

ντημά τους. 
 

 

    

 

 

....... Οι αρχιερείς κάθονται και συζη-

τούν. 

 

 

 

 

 

 

....... Ο υπηρέτης σηκώνει το δεξί του 

χέρι, για να χαστουκίσει τον Χρι-

στό. 

2. Παρατηρούμε την εικόνα και βάζουμε Χ στη λανθασμένη δήλωση.  

....... Ο Χριστός με δεμένα τα χέρια  κοι-

τάζει τον Πιλάτο.   

 

 

 

 

....... Οι αρχιερείς με υψωμένα τα χέρια 

ζητούν από τον Πιλάτο να ελευθε-

ρώσει τον Χριστό.  

 

 

 

 

....... Ο υπηρέτης κρατάει τη λεκάνη 

και την κανάτα. 

 

 

 

 

....... Ο Πιλάτος, ενώ πλένει τα χέρια 

του, κοιτάζει τον Χριστό. 

3 

2 

1 

3. Γράφουμε τα λόγια του Πιλάτου και μετά συζητούμε.  

Α) Τι εννοούσε ο Πιλάτος με τα λόγια αυτά; 
 

 

 

Β) Συμφωνείτε ή διαφωνείτε μαζί του και γιατί; 
 

 

 

Γ) Σε ποιες περιπτώσεις λέγεται σήμερα η φράση του Πιλάτου; 

49 

Εικ. 60 

Εικ. 61 

 

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

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

Εικ. 62 



 

 

4. Κόβουμε τις εικόνες της σελίδας 107 και τις κολλούμε στη σωστή θέση. Στη 

 συνέχεια βάζουμε αριθμούς από το 1 μέχρι το 6, για να δείξουμε τη χρονική 

 τους σειρά. 

Ο Χριστός πλένει τα πόδια των  
μαθητών του. 

Ο Χριστός δικάζεται από τους 
αρχιερείς. 

Ο Χριστός ανακρίνεται από 
τον Πιλάτο. 

Ο Ιούδας με ένα φιλί προδίδει 
τον διδάσκαλό του. 

Ο Χριστός προσεύχεται με 
 αγωνία στον Πατέρα του. 

Ο Χριστός και οι μαθητές του τρώνε 
για τελευταία φορά μαζί. 
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