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Οι πέντε πράξεις του δράματος του Ιησού (Πάθος ) 
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Ο ΙΗΣΟΥΣ & ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΕΙΠΝΟ ΤΟΥ 
 

1η 
πράξη Μκ 14,1-11 Βηθανία

2η 
πράξη Μκ 14,12-26 Το τελευταίο δείπνο

3η 
πράξη Μκ 14,27-53α Γεσθημανή

5η 
πράξη Μκ 14, 53β -15,15 Θανατική καταδίκη

6η 
πράξη Μκ 15,16-47 · 16,1-8 Γολγοθάς, Αποθέωση 
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Η γιορτή του Εβραϊκού Πάσχα  (Εξ 12,1-27)
& 

Η τελετουργία του Εβραϊκού πασχάλιου δείπνου (σέντερ)

Το τελευταίο δείπνο του Ιησού (Μκ 14,12-26 πρλ.)

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΕΙΠΝΟ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ



Το εβραϊκό Πάσχα

• Οικογενειακή  γιορτή. Γιορτάζονταν  νύχτα, στην  πανσέληνο  της  εαρινής 

ισημερίας, την 14η ημέρα του μήνα Νισάν (Μάρτιο με Απρίλιο).

Το τυπικό της γιορτής
• Αρνί ή κατσίκι χρονιάρικο αρσενικού και χωρίς σωματικό ελάττωμα 

• Σφαγή του προς το βράδυ

• Επίχριση της θύρας του σπιτιού με το αίμα του ζώου

• Ψήσιμο και βρώση του πασχαλίου θύματος (χωρίς θραύση των οστών του) 

μαζί με άζυμο άρτο, και πικρά χόρτα 

• Ατμόσφαιρα  βιαστικής  αναχώρησης. Οι  παρόντες  στο  δείπνο  φορούσαν 

ζώνη στη μέση, και κρατούσαν ραβδί στο χέρι.
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Το εβραϊκό Πάσχα - Το τυπικό της γιορτής

Θρησκευτική μεταρρύθμιση του Ιωσία
• Το  Πάσχα  επιτρεπόταν  να  γιορτάζεται  μόνο  στην  Ιερουσαλήμ 

(ιεροαποδημικός χαρακτήρας) 

• Η σφαγή των αρνιών ή κατσικιών γινόταν στον Ναό της Ιερουσαλήμ, 

• Το δείπνο όμως γινόταν στο σπίτι. 

• Το πασχάλιο δείπνο περιλάμβανε, εκτός των όσων αναφέραμε παραπάνω, 

ευλογία  του  άζυμου  άρτου  από  τον  αρχηγό  της  οικογένειας, αφήγηση 

σχετική με το ιστορικό της εξόδου από την Αίγυπτο και την απελευθέρωση 

από τη δουλεία, υμνολογία και οινοποσία. (Οι ιδιοκτήτες των σπιτιών στην 

Ιερουσαλήμόφειλαν  να  διαθέτουν  χώρους  στους  προσκυνητές  από  την 

επαρχία για τη γιορτή)
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Το εβραϊκό Πάσχα - Το τυπικό της γιορτής
Θρησκευτική μεταρρύθμιση του Ιωσία

• Σύνδεση της θυσίας του Πάσχα με τη γιορτή των Άζυμων (Εξ 13,3-10). 

• Γιορτή των αζύμων: βρώση άζυμου άρτου  σε σχήμα λαγάνας διαμέτρου 

20-50 εκατοστών και πάχους 0,2-1 εκατοστών (αλλοίωση των συστατικών. 

Πρβλ. Εξ 23,18· Λευ 2,11· 7,12). 

• Κατά την περίοδο του Εβραϊκού Πάσχα, δεν έπρεπε να υπάρχει ζύμη στα 

σπίτια (πρβλ. Εξ 12,18-20). 

• Η  γιορτή των  άζυμων ήταν  εφταήμερη γιορτή, η  οποία  άρχιζε από  την 

επομένη  της γιορτής του Πάσχα, δηλαδή  διαρκούσε  από 15 μέχρι 21 του 

μήνα Νισάν. 

• Εξαιτίας   της  σύνδεσης  των  δύο  εορτών: οι  όροι  «Πάσχα» και  «Άζυμα» 

ταυτόσημοι (πρβλ. και Α΄ Κορ 5,6-8).
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Σέντερ (= σειρά) : 

Η τελετουργία του Εβραϊκού πασχάλιου δείπνου (1ος αι. μ.Χ. / μετά το 70 μ.Χ. )

• I. Προετοιμασία του πασχαλίου δείπνου

• Απομάκρυνση από το σπίτι οτιδήποτε έχει σχέση με ένζυμο άρτο.

• Προετοιμασία όλου του σπιτικού για τη γιορτή.

• Σύναξη της οικογένειας γύρω από το πασχάλιο τραπέζι. Οι θέσεις είναι 
προκαθορισμένες. Ο  αρχηγός  της  οικογένειας  κάθεται  στο  κεφάλι  του 

γιορτινού τραπεζιού και διευθύνει τα δρώμενα. Στα δεξιά του κάθεται ο 

νεότερος για να εκπληρώσει αργότεραέναν ειδικό ρόλο στη διάρκεια της 

γιορτής. Αριστερά του κάθεται ο τιμώμενος επισκέπτης, θέση που μερικές 

φορές κρατιέται για τον προφήτη Ηλία.
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Σέντερ (= σειρά) : 

Η τελετουργία του Εβραϊκού πασχάλιου δείπνου (1ος αι. μ.Χ. / μετά το 70 μ.Χ. )

• II. Πασχάλιο δείπνο

• Έναρξη του τελετουργικού του σέντερ από τη μητέρα του σπιτιού. 

• Η τελετή των τεσσάρων ποτηριών (Εξ 6,6-7)

• 1ο ποτήρι : Ο πατέρας μοιράζει το πρώτο ποτήρι κλπ.. Σηκώνει το ποτήρι 
και  απαγγέλλει  την  προσευχή  για  την  ευλογία  του  οίνου. Εξ  6,6α (: «Εγώ 

είμαι  ο  Κύριος. Θα  σας  απαλλάξω  από  το  βάρος  της  δουλείας  που  σας 

έχουν  επιβάλλει  οι  Αιγύπτιοι». Το  πλύσιμο  των  χεριών, βρώση  πράσινου 

λαχανικού, κόψιμο  του  μεσαίου  αζύμου  - ματζά, τέσσερεις  ερωτήσεις  του 

νεότερου μέλους της οικογένειας για το Πάσχα και την τελετουργία του.
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Σέντερ (= σειρά) : 

• 2ο ποτήρι :Μεταξύ των άλλων, οι παριστάμενοι πίνουν το δεύτερο ποτήρι 
του  οίνου  και  ο  πατέρας  απαντά  τις  ερωτήσεις. Εξ  6,6β «(Εγώ  είμαι  ο 

Κύριος) ... θα  σας  λυτρώσω  από  την  καταπίεσή  τους». Το  βούτηγμα  του 

άζυμου άρτου (ματζά). 

Πλύσιμο χεριών για δεύτερη φορά Μετά ο πατέρας παίρνει το πάνω ματζά 

και το υπόλοιπο από το μεσαίο ματζά, τα κομματιάζει και τα διαμοιράζει 
σε όλους. 

Μοίρασμα του δείπνου, που αποτελούνταν από ψητό αρνί, σερβιρισμένο με 
πικρά χόρτα κι άζυμο άρτο
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Σέντερ (= σειρά) : 

• 3ο ποτήρι: Το ποτήρι της λύτρωσης. Εξ 6,6γ (: «(Εγώ είμαιο Κύριος)...θα σας 

ελευθερώσω με τη μεγάλη μου δύναμη ….

Σύνδεση  με  τον  ερχομό  του  Μεσσία. Μετά  το  τρίτο  ποτήρι  του  οίνου, 

στέλνουν ένα παιδί στην μπροστινή πόρτα για να υποδεχθεί γεμάτο ελπίδα 

τον  προφήτη  Ηλία. (πρβλ. Μαλ  3,23 : «Εγώ θα  σας  στείλω  τον  Ηλία  τον 

προφήτη, προτού  έρθει  η  μεγάλη  και  φοβερή  ημέρα, που  εγώ  ο  Κύριος  θα 

επιφέρω την τιμωρία μου».

• 4ο ποτήρι : Το ποτήρι της αποδοχής ή του αίνου.  Εξ 6,7 (: «Θα σας κάνω λαό 

μου και θα είμαι ο Θεός σας…». Τελικός ύμνος: Ψαλμοί 115-118 [ΜΚ]. Επόμενο 

Πάσχα στην Ιερουσαλήμ.

• Με τη τελετουργία του Σέντερ αποκωδικοποιούμε σκηνές από την αφήγηση 

του Μάρκου για το τελευταίο δείπνο του Ιησού.
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Το τελευταίο δείπνο του Ιησού (Μκ 14,12-26

1. Η ΑΦΗΓΟΥΜΕΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ του ΜΑΡΚΟΥ (και των Μτ & Λκ) ΟΧΙ  στο Ιω 

• Περιληπτική  αναφορά  στα  του  τελευταίου  δείπνου  του  Ιησού: Εντολή  του 

Ιησού, ευρύχωρο  σπίτι, συμμετοχή  στο  δείπνο  πολλών  και  όχι  μόνο  των 

μαθητών

• Ο  Μάρκος  και  οι  Ματθαίος  & Λουκάς: θεωρούν  ότι  ΗΤΑΝ  ΠΑΣΧΑΛΙΟ  ΤΟ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΕΙΠΝΟ

• ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ: Αν ήταν πασχάλιο, τότε ο Ιησούς ακολούθησε την τελετουργία 

του Σέντερ 
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Το τελευταίο δείπνο του Ιησού (Μκ 14,12-26)

1. Η ΑΦΗΓΟΥΜΕΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ του ΜΑΡΚΟΥ (και των Μτ & Λκ)

• Τα λόγια του Ιησού κατά τη διάρκεια του Σέντερ: 

:Καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν λαβὼν ἄρτον εὐλογήσας ἔκλασεν καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς 

καὶ  εἶπεν·  λάβετε, τοῦτό  ἐστιν  τὸ  σῶμά  μου. καὶ  λαβὼν  ποτήριον 

εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς, καὶ ἔπιον ἐξ αὐτοῦ πάντες. καὶ εἶπεν αὐτοῖς· 
τοῦτό ἐστιν τὸ αἷμά μου τῆς διαθήκης τὸ ἐκχυννόμενον ὑπὲρ πολλῶν. ἀμὴν 

λέγω  ὑμῖν  ὅτι  οὐκέτι  οὐ  μὴ  πίω  ἐκ  τοῦ  γενήματος  τῆς   ἀμπέλου  ἕως  τῆς 

ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ (Μκ 14,22-25) 

• Τα λόγια αυτά αναφέρονται από τον Μάρκο ότι τα είπε ο Ιησούς.

• Δεν θα μάθουμε ποτέ με σιγουριά τι ακριβώς συνέβη τότε: ΙΣΤΟΡΙΚΟΚΡΙΤΙΚΗ 

ΑΝΑΛΥΣΗ: Ακόμη εξετάζει το θέμα
       ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: Τα δέχεται στο πλαίσιο της αφήγησης
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Το τελευταίο δείπνο του Ιησού (Μκ 14,12-26)

1. Η ΑΦΗΓΟΥΜΕΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ του ΜΑΡΚΟΥ (και των Μτ & Λκ)

• Αν  ο  Ιησούς  τα  είπε  πράγματι  τα  λόγια  αυτά, τότε  άλλαξε  τη 

νοηματοδότηση του Εβραϊκού Πάσχα και το συνέδεσε με την εαυτό του και 
την ΒτΘ 

• Αν ο Μάρκος διατύπωσε τα λόγια αυτά διαμορφώνοντας αφηγηματικά την 

προφορική  παράδοση, τότε  πάλι  άλλαξε  η  νοηματοδότηση  του  Εβραϊκού 

Πάσχα και συνδέθηκε από τους πρώτους  χριστιανούς με τον Ιησού και την 

ΒτΘ  . ΠΡΟΣΟΧΗ  ΚΑΙ  Ο  ΠΑΥΛΟΣ  ΜΑΣ  ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ  ΤΑ  ΛΟΓΙΑ  (Α΄ Κορ  11.23-26). 

Αυτό δηλώνει ότι υπήρχε η προφορική παράδοση για τα λόγια του Ιησού

• Και  στις  δυο  περιπτώσεις  έχουμε  πρόσληψη  του  Εβραϊκού  Πάσχα  και 
επομένως  επανερμηνεία του 
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Το τελευταίο δείπνο του Ιησού (Μκ 14,12-26) - Συμπεράσματα
 

• Η  τελετουργία   του  Εβραϊκού  πασχάλιου  δείπνου  (Εξ 12 κ.ά.) και  του 

Σέντερ (1ος αιώνας μ.Χ.) αποσκοπούν να τονίσουν την διαχρονική ενότητα 

της  Ισραηλιτικής  κοινότητας. Αυτή  επιβεβαιώνεται  με  τη  συμμετοχή  των 

μελών  της  Ισραηλιτικής  κοινότητας  στο  Εβραϊκό  πασχάλιο  δείπνο, που 

συμβολίζει τη σωτηρία των Ισραηλιτών από τον Θεό.

• Η τελετουργία του τελευταίου δείπνου του Ιησού με τους μαθητές του κ.ά. 

αποσκοπεί  να  ξεχωρίσει  τη  χριστιανική  κοινότητα  από  την  Ισραηλιτική 

κοινότητα  και  να  αναδείξει  την  ταυτότητα  της  χριστιανικής  κοινότητας. 

Αυτά επιτυγχάνονται μέσα από τη συμμετοχή των μελών της χριστιανικής 

κοινότητας στο τελευταίο δείπνο του Ιησού με τους μαθητές του (θεία 
Ευχαριστία), που συμβολίζει τη σωτηρία των χριστιανών από τον Θεό 
μέσω του Ιησού στο πλαίσιο της ΒτΘ.
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Α΄Κορ 11,23-26

Ἐγὼ γὰρ παρέλαβον  ἀπὸ τοῦ κυρίου, ὃ καὶ παρέδωκα ὑμῖν, ὅτι ὁ κύριος
Ἰησοῦς ἐν τῇ νυκτὶ ᾗ παρεδίδετο ἔλαβεν ἄρτον καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ 
εἶπεν·  τοῦτό μού ἐστιν τὸ σῶμα τὸ ὑπὲρ  ὑμῶν·  τοῦτο  ποιεῖτε  εἰς  τὴν  ἐμὴν  
ἀνάμνησιν. ὡσαύτως  καὶ  τὸ  ποτήριον  μετὰ  τὸ  δειπνῆσαι  λέγων·  τοῦτο  τὸ 
ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐστὶν ἐν τῷ ἐμῷ αἵματι· τοῦτο ποιεῖτε, ὁσάκις ἐὰν 

πίνητε, εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. ὁσάκις γὰρ ἐὰν ἐσθίητε τὸν ἄρτον τοῦτον καὶ τὸ 

ποτήριον πίνητε, τὸν θάνατον τοῦ κυρίου καταγγέλλετε ἄχρι οὗ ἔλθῃ.

Μκ 14,22-25

Καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν λαβὼν ἄρτον εὐλογήσας ἔκλασεν καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς
καὶ εἶπεν· λάβετε, τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου. καὶ λαβὼν ποτήριον εὐχαριστήσας 

ἔδωκεν  αὐτοῖς, καὶ  ἔπιον  ἐξ  αὐτοῦ  πάντες. καὶ  εἶπεν  αὐτοῖς·  τοῦτό  ἐστιν  τὸ 

αἷμά  μου  τῆς  διαθήκης  τὸ  ἐκχυννόμενον  ὑπὲρ  πολλῶν. ἀμὴν  λέγω  ὑμῖν  ὅτι 
οὐκέτι οὐ μὴ πίω ἐκ τοῦ γενήματος τῆς  ἀμπέλου ἕως τῆς
ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ.
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Μτ 26,26-29

Ἐσθιόντων  δὲ  αὐτῶν  λαβὼν  ὁ  Ἰησοῦς  ἄρτον  καὶ  εὐλογήσας  ἔκλασεν  καὶ  δοὺς  τοῖς 

μαθηταῖς  εἶπεν·  λάβετε  φάγετε, τοῦτό  ἐστιν  τὸ  σῶμά  μου. καὶ  λαβὼν  ποτήριον  καὶ 
εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων· πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες, τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ αἷμά μου 

τῆς  διαθήκης  τὸ  περὶ  πολλῶν  ἐκχυννόμενον  εἰς  ἄφεσιν  ἁμαρτιῶν. λέγω  δὲ  ὑμῖν, οὐ  μὴ 

πίω  ἀπ᾿ ἄρτι ἐκ τούτου τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ 

πίνω μεθ᾿ ὑμῶν καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρός μου.

Λκ 14,22, 15-20

καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς· ἐπιθυμίᾳ ἐπεθύμησα τοῦτο τὸ πάσχα φαγεῖν μεθ᾿ ὑμῶν πρὸ τοῦ 

με παθεῖν· λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ φάγω αὐτὸ ἕως ὅτου πληρωθῇ ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ 

θεοῦ. καὶ  δεξάμενος  ποτήριον  εὐχαριστήσας  εἶπεν·  λάβετε  τοῦτο  καὶ  διαμερίσατε  εἰς 

ἑαυτούς· λέγω γὰρ ὑμῖν, [ὅτι] οὐ μὴ πίω  ἀπὸ τοῦ νῦν  ἀπὸ τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου 

ἕως  οὗ  ἡ  βασιλεία  τοῦ  θεοῦ  ἔλθῃ. καὶ  λαβὼν  ἄρτον  εὐχαριστήσας  ἔκλασεν  καὶ  ἔδωκεν 

αὐτοῖς λέγων· τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου τὸ ὑπὲρ ὑμῶν διδόμενον· τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν 

ἐμὴν ἀνάμνησιν. καὶ τὸ ποτήριον ὡσαύτως μετὰ τὸ δειπνῆσαι, λέγων· τοῦτο τὸ ποτήριον 

ἡ καινὴ διαθήκη ἐν τῷ αἵματί μου τὸ ὑπὲρ ὑμῶν ἐκχυννόμενον.
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Παρατηρήσεις : 

• Το  κείμενο  διαφοροποιείται  στον  Παύλο  και  στους  συνοπτικούς  που  σημαίνει 
παρέμβαση του συγγραφέα

• Ο  απ. Παύλος  και  οι  Συνοπτικοί  Ευαγγελιστές  εντάσσουν  τις  φράσεις  αυτές  στη 
διήγηση για το τελευταίο δείπνο του Ιησού με τους μαθητές του, πριν το Πάθος του. 

• ο Παύλος 7 οι Συνοπτικοί συνδέουν με τις παραπάνω φράσεις την θεία Ευχαριστία 

με τον θάνατο του Ιησού

• Ο Παύλος & ο Λουκάς αναφέρουν την φράση “εις την εμην ανάμνησιν”, που σημαίνει 
ότι η θεία ευχαριστία έχει αναμνηστικό χαρακτήρα 
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Ο Ιωάννης και η θεια ευχαριστία

• Ο Ιωάννης παραλείπει τις φράσεις του Παύλου και των Συνοπτικών

• Ίσως θέλει να προσδώσει διαφορετική μορφή στον χαρακτήρα της θείας 

Ευχαριστίας, χωρίς τη σύνδεσή της με τον θάνατο του Ιησού.

• Στο Ιω 6,25-59 παραθέτει μια εκτεταμένη ομιλία του Ιησού για τον άρτο της 

ζωής  που   κατεβαίνει  από  τον  ουρανό, μι  σαφείς  αναφορές  στην  θεία 

ευχαριστία. Π.χ. 

• Ο Ιησούς ταυτίζει τον εαυτό του με τον εξ ουρανού άρτο

• «οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων, ἵνα τις ἐξ αὐτοῦ φάγῃ καὶ μὴ  

ἀποθάνῃ. ἐγώ  εἰμι  ὁ  ἄρτος  ὁ  ζῶν  ὁ  ἐκ  τοῦ  οὐρανοῦ  καταβάς· ἐάν  τις  φάγῃ  ἐκ 

τούτου τοῦ ἄρτου ζήσει εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐγὼ δώσω ἡ σάρξ μού 

ἐστιν ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς» (Ιω 6,50-51).

• «ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα», (ενότητα Ιω 6,51-58)

18

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ:  ΠΑΥΛΟΣ -ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ & ΙΩΑΝΝΗΣ 



Η θεια ευχαριστία 

• Υπάρχουν 3 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ της θειας ευχαριστίας 

• 1η πρόσληψη: Σύνδεση του τελευταίου δείπνου του Ιησού με το θάνατο του 

Ιησού 

• 2η πρόσληψη: Η θεία ευχαριστία έχει αναμνηστικό χαρακτήρα  

• 3η πρόσληψη: Η   θεία  ευχαριστία  συνιστά  την  οδό  μέσω  της  οποίας  οι 
πιστοί  οικειοποιούνται  τον  άρτο  της  ζωής  που  έρχεται  από  τον  ουρανό, 

τον Ιησού Χριστό. Όταν πιστεύουν στον Ιησού ως τον εξ ουρανού άρτο και 
τρώνε  την  σάρκα  του  και  πίνουν  το  αίμα  του  κατά  την  θεία  Ευχαριστία, 

τότε αποκτούν την αληθινή ζωή και ελπίζουν στην μελλοντική ανάστασή 

τους.

ΕΞΕΤΑΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ ΠΟΥ 

ΔΙΑΤΥΠΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ COVID -19 
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