
Τα Πάθη και η 

Ανάσταση του 

Κυρίου



Η Ανάσταση του Λαζάρου
• Ο Λάζαρος ήταν άρρωστος. Οι 

αδερφές του, Μάρθα και Μαρία, 
έστειλαν και ειδοποίησαν τον 
Ιησού.

• Όταν ο Ιησούς πήγε στο σπίτι 
τους, βρήκε το νεκρό Λάζαρο να 
είναι μέσα στον τάφο τέσσερις 
μέρες. Είπε στις αδερφές του: «Ο 
αδερφός σας θα αναστηθεί».

• Έφτασε μπροστά στον τάφο και 
είπε: «Λάζαρε, έβγα έξω». Και 
βγήκε έξω ο πεθαμένος και του 
είπε να πάει στο σπίτι του. 



Η Κυριακή των Βαΐων
• Πλησίαζε το Πάσχα των 

Ισραηλιτών και ο Ιησούς ήθελε να 
το γιορτάσει με τους μαθητές του 
στα Ιεροσόλυμα.

• Όταν πλησίασε, έστειλε δύο από 
τους μαθητές του λέγοντας: 
«Πηγαίνετε στο κοντινό χωριό, 
όπου θα βρείτε ένα πουλάρι 
δεμένο, που πάνω του δεν έχει 
καθίσει ποτέ άνθρωπος». Οι δυο 
μαθητές το βρήκαν και ανέβασαν 
πάνω τον Ιησού.

• Στα Ιεροσόλυμα ο κόσμος τον 
υποδεχόταν με βάγια.



Ο Μυστικός Δείπνος
• Στο τελευταίο δείπνο που είχε ο Ιησούς με τους 

μαθητές του, το Μυστικό Δείπνο, τους είπε: «Τούτο το 
Πάσχα, επιθυμώ να το γιορτάσω και να φάω μαζί σας, 
πριν έρθω στο μαρτύριο και το θάνατο».

• Ενώ έτρωγαν, πήρε ο Ιησούς ένα κομμάτι ψωμί, το 
ευλόγησε και το έκοψε σε κομμάτια και είπε: «Λάβετε, 
φάγετε, αυτό είναι το σώμα μου».

• Έπειτα, πήρε το ποτήρι με το κρασί και ήπιαν όλοι 
από το ίδιο ποτήρι. 



Ο Ιησούς πλένει τα πόδια των μαθητών
• Ο Ιησούς σηκώθηκε από το τραπέζι, 

έβγαλε το ιμάτιό του και ζώστηκε στη 
μέση με μια πετσέτα. 

• Αφού έριξε νερό σε μια λεκάνη, άρχισε 
να πλένει τα πόδια των μαθητών και να 
τα σκουπίζει με την πετσέτα. Ο Ιησούς 
είπε: «Με αυτό που έκανα, σας έδωσα ένα 
παράδειγμα, ώστε να φέρεστε με 
ταπείνωση».

• Στη συνέχεια είπε: «Ένας από σας θα με 
παραδώσει στους εχθρούς μου. Είναι 
αυτός στον οποίο θα δώσω το κομμάτι 
του ψωμιού».

• Βούτηξε το ψωμί στο ζουμί και το έδωσε 
στον Ιούδα Ισκαριώτη. Εκείνος έφυγε 
μέσα στη νύχτα... 



Ο Χριστός συλλαμβάνεται
• Όταν τελείωσε το δείπνο, ο Ιησούς με 

τους μαθητές πήγαν στο όρος των 
Ελαιών, για να προσευχηθούν.

• Αφού προχώρησε μόνος σε μια άκρη, 
προσευχήθηκε λέγοντας: «Πατέρα μου, 
αν είναι δυνατό, ας μη δοκιμάσω το 
πικρό ποτήρι του μαρτυρίου. Αλλά, ας 
γίνει όπως θέλεις Εσύ».

• Ήρθε κοντά στους μαθητές Του και τους 
βρήκε να κοιμούνται. Τους είπε: 
«Σηκωθείτε! Ήρθε εκείνος που θα με 
προδώσει».

• Φάνηκαν αμέσως Ρωμαίοι στρατιώτες 
οπλισμένοι και μπροστά ο Ιούδας.

• Πλησίασε τον Κύριο, τον φίλησε και του 
είπε: «Χαίρε, διδάσκαλε». Αυτό ήταν το 
σύνθημα.



Μπροστά στον Πόντιο Πιλάτο
• Οι Αρχιερείς οδήγησαν τον Ιησού 

μπροστά στον Πόντιο Πιλάτο, που ήταν ο 
Ρωμαίος ηγεμόνας της Ιουδαίας. Ο 
Πιλάτος του έκανε διάφορες ερωτήσεις 
και κατάλαβε ότι ήταν αθώος.

• Ρώτησε τότε το πλήθος: «Ποιον από 
τους δύο θέλετε να ελευθερώσω, το 
Βαραββά ή τον Ιησού;». Ο Βαραββάς 
ήταν ένας ληστής. Αυτοί φώναξαν: «Το 
Βαραββά».

• Ο Πιλάτος πήρε, τότε, νερό και ένιψε τα 
χέρια του, λέγοντας: «Είμαι αθώος από 
το αίμα του δίκαιου τούτου ανθρώπου, 
σεις θα έχετε την ευθύνη και την 
αμαρτία». 

• Τότε ο Πιλάτος παρέδωσε τον Ιησού να 
σταυρωθεί.



Μετά την καταδίκη
• Οι στρατιώτες πήραν τον Ιησού και 

τον οδήγησαν στην αυλή. Τον 
γύμνωσαν, του φόρεσαν μια χλαμύδα 
κόκκινη και έκαναν ένα στεφάνι από 
αγκάθια, αντί για στέμμα.

• Τον κορόιδευαν λέγοντας: «Χαίρε, συ 
που είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων». 
Τον έφτυναν στο πρόσωπο και τον 
χτυπούσαν στο κεφάλι.

• Έπειτα του φόρτωσαν το βαρύ σταυρό 
και τον πήραν για να τον σταυρώσουν. 

• Στο δρόμο, επειδή ήταν πολύ 
εξαντλημένος, λύγισε και έπεσε. Οι 
Ρωμαίοι έπιασαν το Σίμωνα τον 
Κυρηναίο και τον υποχρέωσαν να 
σηκώσει το σταυρό.



Η Σταύρωση του Κυρίου
• Η σταύρωση του Κυρίου έγινε στο 

Γολγοθά. Στα δεξιά και στα αριστερά 
του σταύρωσαν δύο κακούργους.

• Οι στρατιώτες πήραν τα ρούχα του και 
τα μοίρασαν στα τέσσερα. Για το 
χιτώνα του, όμως, έριξαν κλήρο, για να 
δουν ποιος θα τον πάρει. 

• Εκεί συγκεντρώθηκε πολύς κόσμος και 
έλεγαν: «Αν είσαι Υιός του θεού, 
κατέβα από το σταυρό». Ο Κύριος για 
άλλη μια φορά τους συγχώρεσε, 
λέγοντας: «Πατέρα, συγχώρεσέ τους, 
δεν ξέρουν τι κάνουν». 

• Ο Ιησούς είπε: «Διψώ». Ένας 
στρατιώτης, αμέσως, έτρεξε, βούτηξε 
ένα σφουγγάρι στο ξίδι και το έφερε 
στα χείλη του. 



Η ταφή
• Στο μεταξύ, σκοτάδι είχε σκεπάσει τη γη. Έγινε σεισμός 

μεγάλος. Ο Ναός σχίστηκε στα δύο και τα μνήματα άνοιξαν. 
• Ο Ιησούς φώναξε με δυνατή φωνή: «Πατέρα μου, στα χέρια σου 

παραδίνω το πνεύμα μου». Έπειτα είπε: «Τετέλεσται» και, αφού 
έγειρε το κεφάλι, πέθανε.

• Μια μέρα έμεινε το σώμα του Ιησού πάνω στο σταυρό. Ένας από 
τους κρυφούς μαθητές του Ιησού, ο Ιωσήφ από την Αριμαθαία, 
ζήτησε άδεια για να ενταφιάσει το σώμα του.

• Στο Γολγοθά βρήκε τους μαθητές του Ιησού. Αποκαθήλωσαν 
το σώμα του, το τύλιξαν σε ένα άσπρο σεντόνι και ύστερα το 
έθαψαν σε μνήμα σκαλισμένο σε βράχο. Έκλεισαν την     
είσοδο με μια τεράστια πέτρα. 



Οι Μυροφόρες στον τάφο
• Την Κυριακή, η Μαρία η Μαγδαληνή, 

η Μαρία του Κλωπά και η Σαλώμη, 
αφού πήραν μαζί τους αρώματα, πήγαν 
στον τάφο.

• Μπήκαν μέσα στο μνημείο και δε 
βρήκαν το σώμα του Κυρίου. Είδαν 
έναν άγγελο να κάθεται και 
φοβήθηκαν.

• Ο άγγελος τους είπε: «Μη φοβάστε. 
Αναστήθηκε, όπως είχε πει. Πηγαίνετε 
και πέστε το στους μαθητές του στη 
Γαλιλαία. Εκεί θα τον δείτε».

• Εκείνες, όταν το άκουσαν, βγήκαν από 
το μνημείο με μεγάλη χαρά. 

• Ενώ πήγαιναν, συνάντησαν τον Ιησού, 
που τους είπε: «Χαίρετε, μη φοβάστε. 
Πηγαίνετε και πέστε στους αδερφούς 
μου να πάνε στη Γαλιλαία. Εκεί θα με    
δουν.»



Η Ανάσταση του Κυρίου

• Ο Ιησούς ήρθε ανάμεσα στους 
μαθητές και τους είπε: «Ειρήνη σε 
σας». Αυτοί ξαφνιάστηκαν και 
φοβήθηκαν.

• Εκείνος, όμως, τους είπε: «Γιατί 
αμφιβάλλετε; Κοιτάξτε τα χέρια μου 
και τα πόδια μου. Ψηλαφήστε με». 
Εκείνοι έπεσαν και προσκύνησαν. 

• «Πηγαίνετε και κάνετε όλους τους 
ανθρώπους μαθητές μου. Να τους 
βαπτίζετε στο όνομα του Πατρός και 
του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. 
Θα κηρύξετε σε όλους τους λαούς. 
Εσείς, θα μαρτυρήσετε για όλα αυτά 
που είδατε».



Όλα χαίρονται
Η Ανάσταση είναι το πιο μεγάλο 

θαύμα που γνώρισε ο κόσμος. Ο 
Χριστός, με τη μαρτυρική του 
σταύρωση και την ανάστασή 
του, νίκησε το θάνατο.

Το Πάσχα είναι η μεγαλύτερη 
γιορτή της εκκλησίας μας και 
όλοι εμείς οι Χριστιανοί τη 
γιορτάζουμε με ξεχωριστή 
λαμπρότητα. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ


