
 

 

Οι στρατιώτες φορούν στον Χριστό κόκκινο μαν-

δύα. Πλέκουν στεφάνι από αγκάθια και του το βά-

ζουν στο κεφάλι για στέμμα. Παίρνουν καλάμι και 

του το δίνουν στο δεξί χέρι για σκήπτρο. Γονατί-

ζουν μπροστά του και τον περιγελούν φωνάζο-

ντας: «Ζήτω ο Βασιλιάς των Ιουδαίων!». ΄Επειτα 

τον φτύνουν, του παίρνουν το καλάμι και τον χτυ-

πούν στο κεφάλι. Ο Ιησούς υποφέρει όλα αυτά τα 

πάθη σιωπηλά. 

 

 Ο Χριστός, ταλαιπωρημένος από τα πά-

θη, σηκώνει στους ώμους του τον σταυρό 

κι ανηφορίζει για τον Γολγοθά, έναν λόφο 

έξω από τα Ιεροσόλυμα. Μα ο σταυρός 

είναι βαρύς κι ασήκωτος. Άνεβαίνει με δυ-

σκολία τον δρόμο του μαρτυρίου. Λυγίζει 

και πέφτει. Δυσκολεύεται να συνεχίσει. 

Τότε, οι στρατιώτες αναζητούν άνθρωπο, 

για να μεταφέρει τον σταυρό. Βρίσκουν 

τον Σίμωνα τον Κυρηναίο και του φορτώ-

νουν τον σταυρό.  

 Εκεί στον Γολγοθά σταυρώνουν τον Χριστό μεταξύ 

δύο ληστών. Ο ένας βρίσκεται στα αριστερά και ο 

άλλος στα δεξιά του. Μερικοί από τους στρατιώτες 

τον κοροϊδεύουν λέγοντας: «Άφού είσαι γιος του 

Θεού, γιατί δεν κατεβαίνεις από τον σταυρό;». Ο Ιη-

σούς υψώνει τα μάτια του στον ουρανό και λέει: 

«Πατέρα μου, συγχώρεσέ τους. Δεν ξέρουν τι κάνουν». 

     Κάτω από τον σταυρό βρίσκεται η Μαρία, η μητέρα 

του Χριστού. Μαζί της κι ο αγαπημένος μαθητής του 

Χριστού, ο Ιωάννης. Ο Ιησούς γυρίζει το κεφάλι του 

προς το μέρος της Μαρίας και της λέει: «Μητέρα, να ο 

γιος σου». Μετά κοιτάζει τον Ιωάννη και του λέει: 

«Ιωάννη, να η μητέρα σου». Άπό εκείνη την ώρα ο    

Ιωάννης ανέλαβε τη φροντίδα της Παναγίας. 

 Ο Χριστός πεθαίνει πάνω στον σταυρό. Τότε, γίνεται μεγάλος σεισμός. Ο Ρωμαίος 

αξιωματικός έκπληκτος ομολογεί: «Στα αλήθεια, αυτός ο άνθρωπος ήταν ο γιος του 

Θεού».  (Λουκάς, 23 • Ιωάννης, 19)                                                                                      

Η Σταύρωση του Χριστού 

Εικ. 63 

Εικ. 64 

Εικ. 65 
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1. Κυκλώνουμε τις λέξεις που ταιριάζουν με την εικόνα.  

 

                                               

 

 μανδύας 

φιλί 

λεκάνη 

Ιούδας 

Πιλάτος 

χτυπήματα 

στεφάνι 

καλάμι 

κοροϊδία 

Χριστός 

2. Βάζουμε στην επιγραφή (λεζάντα), που ταιριάζει με την εικόνα.  

....... Ο Χριστός ανακρίνεται από τον 

Πιλάτο.   

 

 

 

 

 

....... Ο Χριστός οδηγείται στον Γολγο-

θά, για να σταυρωθεί.  

 

 

 

 

 

....... Ο Χριστός συλλαμβάνεται από 

τους στρατιώτες. 

3. Εντοπίζουμε στο κείμενο και υπογραμμίζουμε τι σημαίνουν τα λόγια του 

 Χριστού.  

4. Συζητούμε στην τάξη.        

Ά) Σε ποιον απευθύνεται ο Χριστός και τι του ζητά;  

Β) Ποια σημασία έχουν τα λόγια του Χριστού για μας 

σήμερα;  

 

Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς·  

οὐ γὰρ οἴδασιν τί ποιοῦσιν. 
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Εικ. 66 

Εικ. 67 

Εικ. 68 
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4 
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5. Ονομάζουμε τα πρόσωπα της εικόνας της Σταύρωσης. 

6. Διαβάζουμε τον ύμνο και μετά τον ψάλλουμε. 

7. Εντοπίζουμε και υπογραμμίζουμε στον πιο πάνω ύμνο:  

 Γιατί ο Χριστός δέχτηκε να σταυρωθεί; 

2. ................................................ 

4. ................................................ 

6. ................................................ 

1. ................................................ 

3. ................................................ 

5. ................................................ 

«Τὰ πάθη τὰ σεπτὰ ἡ παροῦσα ἡμέρα, ὡς φῶτα σωστικά, ἀνατέλλει τῷ κόσμῳ· 

Χριστὸς γὰρ ἐπείγεται τοῦ παθεῖν ἀγαθότητι· ὁ τὰ σύμπαντα ἐν τῇ δρακὶ          

περιέχων καταδέχεται ἀναρτηθῆναι ἐν ξύλῳ τοῦ σῶσαι τὸν ἄνθρωπον». 

 

 

Άπόδοση 

΄Οπως ο ήλιος προβάλλει το πρωί τις ακτίνες και φωτίζει τον κόσμο, έτσι και η         

σημερινή μέρα προβάλλει στον κόσμο τα Πάθη του Χριστού, που σαν φώτα οδηγούν 

τον άνθρωπο στη σωτηρία. Διότι ο Χριστός με πολλή προθυμία δέχεται το Πάθος από   

αγάπη για τον άνθρωπο. Άυτός που κρατεί μέσα στην παλάμη του όλο τον κόσμο   

καταδέχεται να κρεμαστεί στο ξύλο του σταυρού, για να σώσει τον άνθρωπο.                                                           

Εικ. 69 
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