
«Περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου»

Θ προςευχι ςτθ Γεκςθμανι και
Θ ςφλλθψθ του Λθςοφ 

https://iconandlight.wordpress.com/2014/04/page/5/


Ο Λθςοφσ Χριςτόσ προςεφχεται προσ τον ουράνιο
Ρατζρα για τουσ μακθτζσ του και για τθν
Εκκλθςία.
Οι μακθτζσ του είναι εκείνοι που του δόκθκαν
από τον Ρατζρα· τουσ δίδαξε και τουσ φφλαξε και
δεν χάκθκε απ’ αυτοφσ παρά μόνο «ο υιόσ τθσ
απωλείασ», εκείνοσ που από μόνοσ του
προτίμθςε και κζλθςε να χακεί. Ιλκε θ ϊρα κι ο
διδάςκαλοσ τϊρα κα φφγει, ενϊ οι μακθτζσ του
κα μείνουν, ςθκϊνοντασ το βάροσ μιασ τιμισ και
μιασ ευκφνθσ. Θ τιμι τουσ είναι ότι τουσ κάλεςε ο
Κεόσ· θ ευκφνθ τουσ ότι, μζνοντασ αυτοί ςτον
κόςμο, πρζπει να ποιμάνουν τθν Εκκλθςία. Και
πρϊτα απ’ όλα να μείνουν ενωμζνοι και να
κρατιςουν ενωμζνουσ τουσ πιςτοφσ.
Στθν προςευχι του πζντε φορζσ ο Μζγασ
Αρχιερζασ παρακαλεί τον ουράνιο Ρατζρα για τθν
ενότθτα τθσ Εκκλθςίασ· «ἵνα ὦςιν ἕν κακϊσ
ἡμείσ».

Αρχιερατικι προςευχι του Κυρίου

https://iconandlight.wordpress.com/2014/04/page/5/


αϋ
Ιω 14,1 "Ασ μθν ταράηεται θ καρδιά ςασ· να 'χετε εμπιςτοςφνθ 
ςτον Κεό, και ς' εμζνα να 'χετε πίςτθ. 
6 ... Εγϊ είμαι θ οδόσ και θ αλικεια και θ ηωι... 
27 Φεφγω και ςασ αφινω τθν ειρινθ. Τθ δικι μου ειρινθ ςασ 
δίνω... 
Ιω 15, 9 Ππωσ με αγάπθςε ο Ρατζρασ, ζτςι ςασ αγάπθςα κι εγϊ... 
11 ... θ χαρά θ δικι μου να είναι μζςα ςασ...
Ιω 16, 1 Αυτά ςασ τα είπα για να μθ κλονιςτεί θ πίςτθ ςασ... 
32 Να που ζρχεται θ ϊρα, ζφταςε κιόλασ, να ςκορπιςτείτε ... και 
εμζνα να με αφιςετε μόνον".
Ιω 17, 1 ...ςικωςε τα μάτια του ςτον ουρανό και είπε: "Ρατζρα, 
ζφταςε θ ϊρα...
11 ...διατιρθςζ τουσ ςτθν πίςτθ... για να μείνουν ενωμζνοι όπωσ 
εμείσ". 



3. Ο πειραςμόσ, δθλ. θ δοκιμαςία που κα περάςουν οι μακθτζσ, κα είναι πάρα πολφ μεγάλοσ
και κα κινδυνζψουν. Διότι ςε λίγο, αλλά και ςτθ ςυνζχεια, κα ζβλεπαν τον Δάςκαλό τουσ να τον
ταπεινϊνουν, να τον εξευτελίηουν, να τον βαςανίηουν και τζλοσ να τον ςταυρϊνουν. Πλα αυτά
δεν μποροφςαν οφτε καν να τα φανταςτοφν. Υπιρχε φόβοσ να τουσ κυριζψει θ αμφιβολία και θ
απελπιςία, ϊςτε να μθν πιςτζψουν πια ότι ιταν ο αλθκινόσ Μεςςίασ.

http://leipsanothiki.blogspot.gr/2013/01/50.html


β' 
Μτ 26, 36 Τότε ο Λθςοφσ πθγαίνει μαηί τουσ ςε ζναν τόπο που λζγεται Γεκςθμανι1 και λζει 
ςτουσ μακθτζσ: "Κακίςτε αυτοφ, κα πάω λίγο παραπζρα να προςευχθκϊ". 
37 Και αφοφ πιρε μαηί του τον Ρζτρο και τουσ δφο γιουσ του Ηεβεδαίου, άρχιςε να λυπάται 
και να αγωνιά. 
38 Τότε τουσ λζει ο Λθςοφσ: "Ρερίλυπθ μζχρι κανάτου είναι θ ψυχι μου. Ρεριμζνετε εδϊ 
και μείνετε ξάγρυπνοι μαηί μου".
39 Και αφοφ απομακρφνκθκε λίγο, ζπεςε με το πρόςωπο ςτθ γθ και προςευχόταν με τοφτα 
τα λόγια: "Ρατζρα μου, αν είναι δυνατόν, ασ μθν πιω αυτό το ποτιρι2· όμωσ ασ μθ γίνει το 
δικό μου κζλθμα αλλά το δικό ςου". 
Λκ 22, 44 Θ αγωνία τον κυρίεψε και προςευχόταν πιο πολλι ϊρα. 0 ιδρϊτασ του γινόταν 
ςαν ςταγόνεσ 
Μτ 26, 40 αίματοσ και ζπεφτε ςτθ γθ. Και ζρχεται ςτουσ μακθτζσ και τουσ βρίςκει να 
κοιμοφνται· τότε λζει ςτον Ρζτρο: “Oφτε μια ϊρα δεν μπορζςατε να μείνετε ξάγρυπνοι μαηί 
μου; 
41 Μζνετε άγρυπνοι και προςεφχεςτε, για να μθ ςασ νικιςει ο πειραςμόσ3· το πνεφμα είναι 
πρόκυμο, θ ςάρκα όμωσ αδφναμθ".
42 Για δεφτερθ φορά απομακρφνκθκε και προςευχικθκε...
43 Και ιρκε και τουσ βρικε πάλι να κοιμοφνται... 
44 Τουσ άφθςε όπωσ ιταν και ξανάφυγε για να προςευχθκεί για τρίτθ φορά με τα ίδια 
λόγια.
45 Τότε ζρχεται ςτουσ μακθτζσ και τουσ λζει: "Κοιμάςτε ακόμα και αναπαφεςτε; Νά, 
ζφταςε θ ϊρα και ο Υιόσ του Ανκρϊπου4 παραδίνεται ςτα χζρια ανκρϊπων αμαρτωλϊν. 
46 Σθκωκείτε...νά, ζφταςε αυτόσ που κα με παραδϊςει".



https://www.google.gr/search?source=hp&q=Mosaics+in+MONREALE+(Palermo)&oq=Mosaics+in+MONREALE+(Palermo)&gs_l=psy-ab.12..33i22i29i30k1.1904.1904.0.3518.1.1.0.0.0.0.194.194.0j1.1.0....0...1.2.64.psy-ab..0.1.193....0.xHwnyrqE5Gg


1. Ο κιποσ Γεκςθμανι (ςτουσ πρόποδεσ
του λόφου των Ελαιϊν) ιταν ζνα από τα
αγαπθμζνα μζρθ του Λθςοφ. Βριςκόταν ςε
απόςταςθ 1300 μ. από τθν Λερουςαλιμ
(βλ. χάρτθ). Θ λζξθ ςθμαίνει ελαιοτριβείο.

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B118/106/848,3177/


Γεκςθμανι ςιμερα

http://istologio.org/?p=1552


47 Μιλοφςε ακόμα ο Λθςοφσ όταν ζφταςε ο Λοφδασ5... μαηί του ιρκε ζνα πλικοσ από 
ανκρϊπουσ οπλιςμζνουσ με ξίφθ και ρόπαλα, ςταλμζνουσ από τουσ αρχιερείσ και τουσ 
πρεςβυτζρουσ του Συνεδρίου. 
48 Αυτόσ που κα τον παράδινε τουσ είχε δϊςει τοφτο το ςυνκθματικό ςθμάδι: "Πποιον 
φιλιςω, αυτόσ είναι· πιάςτε τον". 
Ιω 18, 4 Ο Λθςοφσ... προχϊρθςε προσ το μζροσ τουσ και τουσ ρωτάει: "Ροιον γυρεφετε;"
5 "Τον Λθςοφ από τθ Ναηαρζτ", του αποκρίνονται. Τουσ λζει ο Λθςοφσ: "Εγϊ είμαι". Ο 
Λοφδασ...ςτεκόταν και αυτόσ εκεί ανάμεςά τουσ.
6 Μόλισ λοιπόν τουσ είπε ο Λθςοφσ "Εγϊ είμαι", πιςωδρόμθςαν και ζπεςαν καταγισ. 
7 Τότε τουσ ρϊτθςε πάλι: "Ροιον γυρεφετε;" Και αυτοί είπαν: "Τον Λθςοφ από τθ 
Ναηαρζτ". 
8 "Σασ είπα ότι εγϊ είμαι", τουσ αποκρίκθκε ο Λθςοφσ· "αν λοιπόν γυρεφετε εμζνα, 
αφιςτε τουσ αυτοφσ να φφγουν".
Μτ 26, 49 Αμζςωσ (ο Λοφδασ) πλθςίαςε τον Λθςοφ και του είπε: "Χαίρε, Διδάςκαλε!" και 
τον φίλθςε κερμά. 
Λκ 22, 48 Ο Λθςοφσ όμωσ του είπε: "Λοφδα, με φίλθμα παραδίνεισ τον Υιό του 
Ανκρϊπου;"
Μτ 26, 50 ... Τότε πλθςίαςαν, ςυνζλαβαν τον Λθςοφ και τον ζδεςαν. 
55 Γφριςε φςτερα ςτο πλικοσ ο Λθςοφσ και είπε: "Λθςτισ είμαι, και βγικατε να με 
ςυλλάβετε με ξίφθ και ρόπαλα; Κάκε μζρα κακόμουν ςτον Ναό και δίδαςκα, και όμωσ 
δεν με ςυλλάβατε".
56 ... Τότε οι μακθτζσ του τον εγκατζλειψαν όλοι και ζφυγαν. 



Οι μακθτζσ Τον εγκατζλειψαν.

Πχι από δειλία αλλά από ζλλειψθ κατανόθςθσ, από ςφγχυςθ και
απογοιτευςθ. Ραρά όςα τουσ είχε προείπει, δεν μποροφςαν να εννοιςουν
τθν αυτοκυςία του.
Πμωσ δεν ςτράφθκαν εναντίον του, όπωσ ζπραξε ο Ιοφδασ.

Ο Ιούδας αρχικά πρζπει να ήταν καλός.
Όπωσ και οι άλλοι μακθτζσ του Χριςτοφ,
εγκατζλειψε κι αυτόσ για τον Μεςςία και
ςυγγενείσ και δουλειά. Σίγουρα κα
υπζμεινε ταλαιπωρίεσ κατά τισ
πεηοπορίεσ των τριϊν χρόνων τθσ
δθμόςιασ δράςθσ του Χριςτοφ. Ο Χριςτόσ
ζςτελνε κατά τισ περιοδείεσ Του ςε χωριά
και πόλεισ μακθτζσ Του για να
προετοιμάςουν τουσ ανκρϊπουσ. Οι
μακθτζσ τότε, μαηί και ο Ιοφδασ,
κιρυτταν για τον Μεςςία που ιλκε, κι
επιβεβαίωναν τα λόγια τουσ με
καφματα.

http://esperinos.gr/%CF%84%CE%B1-30-%CE%B1%CF%81%CE%B3%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CF%8C%CF%83%CE%B1-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CE%B5-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CF%8C%CF%83%CE%B1/


Η προδοςία του Ιοφδα
Ο Ευαγγελιςτισ Λωάννθσ γράφει πωσ ο Λοφδασ είχε ιδθ το πάκοσ τθσ φιλαργυρίασ (12,6).
Φαίνεται πωσ υπζπεςε ςτο πάκοσ αυτό και οδθγικθκε ςτθν απιςτία προσ το Χριςτό. Η
φιλαργυρία άνοιξε τθν ψυχι του ςτο ςατανά, ζδωςε δικαιϊματα ςτον πονθρό.
Ρριν ςυνεννοθκεί ο Λοφδασ με τουσ αρχιερείσ για τθν παράδοςθ, ο ςατανάσ ειςιλκε μζςα
του.
Στθ Βθκανία άλειψε τα πόδια του Χριςτοφ μία γυναίκα με πολφτιμο μφρο. Ο Λοφδασ με
κάποιουσ μακθτζσ διαμαρτυρικθκαν αγανακτιςμζνοι (Ματκ. 26,8 και Ιωάν. 12,4-6). Θ
διαμαρτυρία είναι δείγμα αμφιςβιτθςθσ του αλάκθτου του Χριςτοφ: πϊσ επζτρεψε αυτι
τθν απϊλεια; Πταν ο Χριςτόσ επενζβθ και ηιτθςε να μθν πικραίνουν τθ γυναίκα για τθν
εκδιλωςθ τθσ αγάπθσ τθσ, επειδι ετοίμαςε το ςϊμα Του για τον ενταφιαςμό, οι άλλοι
ςιϊπθςαν ταπεινά, ο Λοφδασ όμωσ, ενοχλθμζνοσ και επθρεαςμζνοσ από το ςατανά, πιγε
για τθν προδοςία. Ο εγωιςμόσ τον τφφλωςε. Σίγουρα ο Λοφδασ δεν πίςτευε ςτθ κεότθτα
του Χριςτοφ. Ζνασ Κεόσ αξίηει κάκε τιμισ και κυςίασ και δεν προδίδεται.
Η αιτία τθσ προδοςίασ δεν ιταν τόςο θ φιλαργυρία, όςο ο εγωιςμόσ του. Αν ιταν
αποκλειςτικά φιλάργυροσ, κα ζφευγε πιο νωρίσ από το φτωχό δάςκαλο Χριςτό. Αν και ςτο
παρελκόν ζκλεβε χριματα, δεν εγκατζλειψε, όμωσ, το Χριςτό. Τϊρα τον εγκαταλείπει,
γιατί κίχκθκε ο εγωιςμόσ του. Αν δεν είχε μεγάλο εγωιςμό, κα ςυνζχιηε να κλζβει και δεν
κα πρόδιδε το δάςκαλό του.
Ο Χριςτόσ προγνϊριηε τθν προδοςία, αλλά δεν τθν προκακόριςε.
Δεν φταίει θ πρόγνωςθ του Θεοφ, αλλά θ ελευκερία του Ιοφδα.
Ο Χριςτόσ κα ςυλλαμβανόταν και κα κυςιαηόταν και χωρίσ τθ μεςολάβθςθ του Ιοφδα.
Αν ζκανε κεάρεςτο ζργο ο Ιοφδασ, δε κα τον άφθνε ο Θεόσ να αυτοκτονιςει.



Η Προδοςία του Ιοφδα. Τοιχογραφία ςτον Εξωνάρκθκα Λ.Μ. Βατοπαιδίου

http://agioritikesmnimes.blogspot.gr/2012_04_11_archive.html


Επεξεργαςία

1. Ξαναδιαβάςτε τα λόγια του Χριςτοφ προσ τουσ μακθτζσ (κείμενο α'):
2. Ροια ςυναιςκιματα και ποιεσ ζγνοιεσ φανερϊνει να ζχει γι' αυτοφσ;
3. Ροιεσ αλικειεσ ηωισ τοφσ προτρζπει να προςζξουν;

1. Ο Χριςτόσ αγαπάει βακιά τουσ μακθτζσ του. Τουσ κζλει
χαροφμενουσ με απόλυτθ εμπιςτοςφνθ ςτο κζλθμα του
Κεοφ. Θ αγάπθ του γι’ αυτοφσ και για όλο τον κόςμο κα
Τον οδθγιςει ςτο πάκοσ. Δεν κα ικελε λοιπόν, κι αυτι
είναι θ ζγνοια Του, να κλονιςτεί θ αγάπθ και θ πίςτθ τουσ.
Επικυμεί και μεταξφ τουσ να παραμείνουν ενωμζνοι για να
γίνουν κεμζλιο για τθ γνωςτοποίθςθ του καινοφργιου
κόςμου του Κεοφ ς’ όλο τον κόςμο.

2. Εμπιςτοςφνθ ςτο Κεό, αλικεια, ειρινθ, χαρά ,  ενότθτα.



2. Βρείτε ςτο κείμενο β' τα ςθμεία που δείχνουν τθν αγωνία του Λθςοφ ςτον
κιπο τθσ Γεκςθμανι. Τι είναι αυτό που κάνει τθν αγωνία του τόςο μεγάλθ; (βλ.
και Ερμ. 2)

Το ποτιρι του Χριςτοφ δεν είναι οι πόνοι ςτο ςϊμα.
Εκτόσ από τουσ πόνουσ ςτο ςϊμα ο Χριςτόσ δοκίμαςε πόνουσ ςτθν ψυχι. Κι αυτοί είναι οι
μεγαλφτεροι. Ο ψυχικόσ πόνοσ είναι πιο οδυνθρόσ.
Και ο Χριςτόσ, που δεν υπιρξε πιο ευαίςκθτθ καρδιά απ᾽ τθ δικι του, ςυγκλονίςτθκε βακειά τθν
θμζρα των πακϊν. Δοκίμαςε πόνο όταν είδε τον Λοφδα να τον προδίδει για τριάκοντα αργφρια, τουσ
μακθτζσ να κοιμοφνται, τον Ρζτρο να τον αρνείται τρεισ φορζσ με όρκο μπροςτά ςε μία υπθρζτρια,
όλουσ να τον εγκαταλείπουν. Αιςκάνκθκε πικρία από τθν αδικία, όταν άκουςε τισ ψευδομαρτυρίεσ
και τθν καταδίκθ ςτο ςυνζδριο, και μετά ςτο πραιτόριο χιλιάδεσ κόςμο να προτιμοφν το Βαραββά
και να ουρλιάηουν γι’ αυτόν ςαν τςακάλια «Σταφρωςον ςταφρωςον αὐτόν» (Λουκ. 23,21). Ποφ
είναι οι τυφλοί, οι κουτςοί, οι παράλυτοι, οι πειναςμζνοι, όλοι οι ευεργετθμζνοι; Ζνιωςε οδφνθ
βλζποντασ τθν αχαριςτία κι ακοφγοντασ τισ ειρωνείεσ, τισ βλαςφθμίεσ, τισ προκλιςεισ. Αυτό είναι
το ποτιρι του Χριςτοφ.
Ο Χριςτόσ δε βρίςκεται πάνω ςτο ςταυρό ςαν ζνασ απλόσ άνκρωποσ, όπωσ λ.χ. ὁ Σωκράτθσ. Τθν
ϊρα τοφτθ αυτόσ υπιρξε ο αντιπρόςωπόσ μασ, ο πλθρεξοφςιοσ όλθσ τθσ ανκρωπότθτασ, εκείνοσ
που εκαλείτο να υποςτεί ό,τι κα υφιςτάμεκα εμείσ για τισ αμαρτίεσ μασ. Ο Χριςτόσ πζκανε «ὑπὲρ
ἡμῶν καὶ ἀντὶ ἡμῶν», όπωσ λζει ο Μζγασ Ακανάςιοσ και άλλοι πατζρεσ. Αυτὸ προείδε ο Θςαΐασ 800
χρόνια πριν και είπε· «Οὗτοσ τὰσ ἁμαρτίασ ἡμῶν φζρει καὶ περὶ ἡμῶν ὀδυνᾶται, καὶ ἡμεῖσ δὲ
ἐλογιςάμεκα αὐτὸν εἶναι ἐν πόνῳ καὶ ἐν πλθγῇ ὑπὸ Κεοῦ καὶ ἐν κακϊςει» (Ἠς. 53,4). Συνεπϊσ,
μζςα ςτο ποτιρι που ιπιε ο Χριςτόσ υπάρχουν και οι ςταγόνεσ οι δικζσ μασ (τα αμαρτιματα τα
δικά μου, τα δικά ςασ, όλου του κόςμου).



http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/86476


3. Ο Λθςοφσ, λίγο πριν αλλά και κατά τθ ςτιγμι τθσ παράδοςισ του,
πϊσ ακριβϊσ αντιδρά;

Ο Λθςοφσ όχι μόνο δεν φζρνει καμία αντίςταςθ, αλλά τουσ
διευκολφνει να τον ςυλλάβουν. Άλλωςτε γνϊριηε καλά ωσ Κεόσ
που ιταν «όλα όςα Τον περίμεναν». Είναι νθφάλιοσ και χωρίσ
ταραχι, τουσ ρωτάει ποιον γυρεφουν. Πταν οι Λουδαίοι του λζνε
ότι ηθτοφν τον Λθςοφ, χωρίσ περιςτροφζσ τουσ πλθροφορεί ότι
είναι ο ίδιοσ και ότι είναι ζτοιμοσ να τον ςυλλάβουν. Στον Λοφδα
απευκφνει μόνο το ερϊτθμα «με φίλθμα προδίνεισ τον Υιό του
Ανκρϊπου;» για να δείξει ς’ εκείνον και ςε όλουσ που
παρευρίςκονταν το μζγεκοσ τθσ διαςτροφισ του προδότθ. Δεν
βρίηει, οφτε καταριζται τον προδότθ και τον όχλο, επειδι
γνωρίηει ότι όλα ιταν κζλθμα του Κεοφ, μζροσ του ςχεδίου για
τθ ςωτθρία του κόςμου.



4. Με τθν ζκφραςθ "Υιόσ του
Ανκρϊπου" εννοεί τον Εαυτό
του ωσ Μεςςία, τον αλθκινό
και φιλάνκρωπο, ο οποίοσ κα
κυςιαςτεί για χάρθ των
ανκρϊπων και που ςτο τζλοσ
του κόςμου κα επιςτρζψει
ζνδοξα.

http://imverias.blogspot.gr/2012/05/blog-post_02.html


4. Ρϊσ ςυμπεριφζρκθκαν οι μακθτζσ προσ τον Λθςοφ, όταν αυτόσ προςευχόταν
και όταν τον ςυνζλαβαν; Συηθτιςτε το με τον/θν διπλανό/ι ςασ και
προςπακιςτε να εξθγιςετε τθ ςτάςθ τουσ.

Οι μακθτζσ του Χριςτοφ είναι κυριευμζνοι από αμφιβολία και
απελπιςία. Νιϊκουν προδομζνοι από τα ανκρϊπινα πάκθ.
Βλζπουν τθν ανκρϊπινθ δικαιοςφνθ να μθν μπορεί οφτε ςτο
ελάχιςτο να λειτουργιςει και όςουσ είχαν ευεργετθκεί από τον
Λθςοφ να παραςφρονται από τθ δθμαγωγία, που διακζτει
πλοφςια το κρθςκευτικό και πολιτικό αρχοντολόι των
ςυμπατριωτϊν τουσ. Πλα αυτά τουσ προξενοφν βαρυκυμία,
αδυναμία να ςτακοφν με τρυφεράδα κοντά ςτον Λθςοφ. Είναι
ςαν παρόντεσ απόντεσ, ανζτοιμοι να αντιδράςουν και ςτο
παραμικρό.



Buoninsegna (1308)

http://panathinaeos.wordpress.com/2010/04/02/agony-in-the-garden/


5. Τι προςζφερε ο Λοφδασ με τθν προδοςία του;

α. Τον τόπο όπου ιταν
ο Λθςοφσ,

β. τθν ϊρα που κα τον
ζβριςκαν εκεί και

γ. (με το φίλθμά του
ςτο ςκοτάδι) ποιοσ
από όλουσ εκεί ςτον
κιπο ιταν αυτόσ
που ηθτοφςαν.

http://vatopaidi.wordpress.com/tag/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%AF%CE%B1/


Η ϊρα ζφταςε

Σιμερα ο Ρλάςτθσ
του ουρανοφ και τθσ γθσ
ζλεγε ςτουσ μακθτζσ του : 
"Ρλθςίαςε θ ϊρα κι ζφταςε 
ο Λοφδασ που κα με παραδϊςει.
Ασ μθ με αρνθκεί κανζνασ ςασ
βλζποντάσ με καρφωμζνον ςτον ςταυρό
ανάμεςα ςε δυο λθςτζσ.
Γιατί υπομζνω τθ ςταφρωςθ ωσ άνκρωποσ
και ςϊηω ωσ Κεόσ φιλάνκρωποσ
όςουσ πιςτεφουνε ςε μζνα".

Ψάλλεται τθ Μ. Πζμπτθ βράδυ μεταξφ του 2ου και 3ου Ευαγγελίου

Σήμερον ἔλεγεν ὁ
Κτίστης ούρανοῦ καὶ
γῆς τοῖς ἑαυτοῦ
μαθηταῖς· ἤγγικεν ἡ
ὥρα καὶ ἔφθασεν
Ἰούδας ὁ παραδιδούς
με· μή τις με
ἀρνήσηται, βλέπων
με ἐν τῷ σταυρῷ έν
μέσῳ δύο ληστῶν·
πάσχω γὰρ ὡς
ἄνθρωπος καὶ σώζω
ὡς φιλάνθρωπος.



Βαςικά ςτοιχεία του μακιματοσ
 Ο Λθςοφσ αποχαιρετά τουσ 11 μακθτζσ με λόγια ςυγκινθτικά και

βαρυςιμαντα.
 Στθ Γεκςθμανι περνάει ςτιγμζσ βακφτατθσ αγωνίασ.
 Με αξιοπρζπεια αυτοπαραδίδεται ςτθν ζνοπλθ φρουρά που

οδιγθςε εκεί ο Λοφδασ.
 Μπροςτά ςτο απίςτευτο τθσ ςφλλθψισ του οι μακθτζσ τον

εγκαταλείπουν κατάμονο.



Θ προςευχι ςτθ Γεκςθμανι

http://www.saint.gr/273/saint.aspx


Θ αγωνία του Χριςτοφ, 
El Greco (1595)

http://www.apostoliki-diakonia.gr/GR_MAIN/catehism/theologia_zoi/art/12/el-greco.jpg


Gethsemane

http://www.jerusalemshots.com/Jerusalem_en130-14655.html


Church of All Nations – Gethsemane
Λατινικὸ προσκύνημα τοῦ Ναοῦ τῶν ᾿Εθνῶν, ἐντὸς τοῦ ὁποίου φυλάσσεται βράχος, ὅπου κατὰ παράδοσιν ὁ 

Κύριός μας ἐτέλεσε τὴν ὑπερφυᾶ Προσευχὴ πρὸς τῆς Παραδόσεώς Του.

http://www.jerusalemshots.com/Jerusalem_en130-14530.html

