
“ Λάβετε φάγετε…”  
 

O Μυστικός Δείπνος  
και η συμφωνία του 

Ιούδα για την παράδοση 
του Ιησού 

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


Το τελετουργικό του εβραϊκού Πάσχα 

Γιορταζόταν σε ανάμνηση της εξόδου (Πάσχα = πέρασμα) των 
Εβραίων από την Αίγυπτο. 
Άρχιζε στις 15 του μήνα Νισάν (άνοιξη) και διαρκούσε μια 
εβδομάδα (εβδομάδα αζύμων).  
Στις 14 του Νισάν κάθε οικογένεια έσφαζε ένα χρονιάρικο αρνί ή 
κατσίκι που έπρεπε να είναι άψογο και αρσενικό και το έτρωγαν 
ολόκληρο χωρίς να του σπάσουν τα κόκκαλα, μαζί με πικρά χόρτα 
και άζυμο ψωμί.  
Το πασχαλινό τραπέζι ήταν πανηγυρικό. Συγκεντρώνονταν μετά τη 
δύση του ήλιου και φορούσαν ταξιδιωτικά ρούχα για να 
θυμηθούν την ετοιμότητα που είχαν όταν πρωτογιόρτασαν το 
Πάσχα φεύγοντας από την Αίγυπτο.  
Έτσι γιόρταζαν οι Εβραίοι το Πάσχα που ήταν γιορτή σε ανάμνηση 
της Εξόδου από τη γη της δουλείας. 



Εβραϊκό Πάσχα 

http://loveforzion.blogspot.com/2009/06/235-161-8.html


α΄ 
Μτ 26,1 ... ο Ιησούς... είπε στους μαθητές του:  
2 "Ξέρετε ότι σε δύο μέρες είναι η γιορτή του Πάσχα· και αυτός 
που σας μιλάει θα παραδοθεί για να σταυρωθεί".  
3 Συγκεντρώθηκαν τότε οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι 
πρεσβύτεροι του Συνεδρίου1 στο παλάτι του αρχιερέα... Καϊάφα2,  
4 και αποφάσισαν να συλλάβουν με δόλο τον Ιησού και να τον 
θανατώσουν.  
5 "Όχι όμως πάνω στη γιορτή", έλεγαν, "για να μη ξεσηκωθεί ο 
λαός"...  
14 Τότε ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ένας από τους δώδεκα μαθητές, 
σηκώθηκε και πήγε στους αρχιερείς και τους είπε:  
15 "Τι θα μου δώσετε; Και εγώ θα σας τον παραδώσω ". Και αυτοί 
του έδωσαν τριάντα αργύρια. 
16 Από τότε ζητούσε να βρει κατάλληλη ευκαιρία για να τον 
παραδώσει3.  

http://www.tyxikos.gr/04-5-4.html


«Σήμερον ὁ Ἰούδας 
καταλιμπάνει τόν Διδάσκαλον 
καί παραλαμβάνει τόν 
διάβολον· τυφλοῦται τῷ πάθει 
τῆς φιλαργυρίας, ἐκπίπτει τοῦ 
φωτός ὁ ἐσκοτισμένος∙ πῶς γάρ 
ἠδύνατο βλέπειν ὁ τόν 
φωστῆρα πωλήσας τριάκοντα 
ἀργυρίων; ἀλλ᾽ ἡμῖν ἀνέτειλεν 
ὁ παθών ὑπέρ τοῦ κόσμου∙ 
πρός ὅν βοήσωμεν∙ Ὁ παθών 
καί συμπαθῶν ἀνθρώποις, 
δόξα σοι». 
Σήμερα ὁ Ιούδας εγκαταλείπει 
το Διδάσκαλο και παίρνει σαν 
φίλο το διάβολο· τυφλώνεται (η 
ψυχή του) από το πάθος της 
φιλαργυρίας, ξεπέφτει από το 
φώς ὁ σκοτισμένος νους του· 
διότι, πώς μπορούσε να βλέπει 
(ο οφθαλμός της ψυχής του) 
αυτός, που πούλησε τον Ήλιο 
(το Χριστό) αντί τριάκοντα 
αργυρίων; Για μας όμως 
ανέτειλε αυτός που έπαθε υπέρ 
του κόσμου, προς τον οποίο ας 
φωνάξουμε δυνατά: Δόξα 
ανήκει σ’ εσένα, Κύριε, που 
έπαθες και τρέφεις συμπάθεια 
στους ανθρώπους. 

http://vatopaidi.wordpress.com/2009/04/15/%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%AD%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%86%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82/


β'  
 Μτ 26,17 ...πήγαν στον Ιησού οι μαθητές και του είπαν: 
"Πού θέλεις να σου ετοιμάσουμε... το πασχαλινό 
δείπνο;"  
18 Και αυτός τους είπε: "Να πάτε στην πόλη, στον τάδε, 
και να του πείτε ότι ο Διδάσκαλος λέει: Κοντεύει η ώρα 
μου· θα γιορτάσω στο σπίτι σου το Πάσχα μαζί με τους 
μαθητές μου".  
19 Οι μαθητές έκαναν όπως τους πρόσταξε ο Ιησούς και 
ετοίμασαν το πασχαλινό τραπέζι. 
20 Όταν βράδιασε, κάθισε στο τραπέζι με τους δώδεκα.  
 Λκ 22, 15 Και τους είπε: "Πάρα πολύ επιθύμησα να 
φάω αυτό το πασχαλινό δείπνο μαζί σας, πριν από τον 
θάνατό μου".  



3. "Θα γιορτάσω στο σπίτι 
σου το Πάσχα..." (Μτ 26, 18).  
 
Πρόκειται για το ανώγειο κατοικίας 
σε αγρόκτημα γνωστών του Ιησού 
που βρισκόταν - κατά πάσα 
πιθανότητα - στη Βηθφαγή, 
τοποθεσία μεταξύ Ιεροσολύμων και 
Βηθανίας, κοντά και πίσω από το 
ύψωμα του Όρους των Ελαιών. (Το 
όνομά της το συναντάμε στους Μτ 
21, 1 και Λκ 19, 29 και 37). Κατά μία 
αρχαία παράδοση, το αγρόκτημα 
ανήκε στη μητέρα του (μετέπειτα 
ευαγγελιστή) Μάρκου, Μαρία.  

http://www.pi-schools.gr/books/gymnasio/thrisk_b/bm/bm_100-144.pdf


Η λέξη μυστικός παράγεται από το «μύστης» και αυτό από το «μυώ». Άρα 
ο Δείπνος αυτός δεν έγινε κρυφά και απομονωμένα, αλλά για να 
αποκαλύψει, παρουσιάσει και διδάξει στους δώδεκα μαθητές Του ο 
Κύριος, ότι το μυστήριο της Σταυρικής Του Θυσίας ήδη έχει συντελεσθεί. 
Ο Δείπνος εκείνης της Πέμπτης λέγεται και είναι «ΜΥΣΤΙΚΟΣ», διότι 
εμύησε ο Κύριος τους Μαθητές Του και διά των Μαθητών εμάς στη 
σωτήρια θυσία: Ιερούργησε ο ίδιος τη Σταυρική Θυσία του Γολγοθά.  
Με τον Μυστικό Δείπνο ο Χριστός με τρόπο ασύλληπτο από τον 
ανθρώπινο νου και την κοινή λογική, προλαβαίνει τα γεγονότα της 
προδοσίας, της Δίκης, των Παθών, του Γολγοθά και της Θυσίας πάνω 
στον Σταυρό. Και τα προλαμβάνει διότι είναι παρόντα στην τροφή του 
Παναγίου Σώματος και του Τιμίου Αίματος Του… «Φάγετε από το Σώμα 
μου», τους λέγει, «και πίετε από το Αίμα μου». Είμαι το «Εσφαγμένο 
Αρνίον».  
Για να μας ομιλεί έτσι ο Κύριος, σημαίνει ότι η Θυσία έχει ήδη 
συντελεσθεί και συνεχίζει με την δική μας Θεία Λειτουργία να 
συντελείται! 

Γιατί ονομάζεται «Μυστικός Δείπνος»; 



Ο Ιερός Νιπτήρας: συμβολική έκφραση ταπεινοφροσύνης. Ὑπόδειγμα γάρ 
δέδωκα ὑμῖν. (Iω.13,15). 
Σε ένδειξη ταπεινοφροσύνης και αγάπης ο Κύριος μας, Ιησούς Χριστός, σηκώνεται 
από το τραπέζι του δείπνου, αποχωρίζεται τα ιμάτια Του, ζώνεται το λέντιον και 
πλένει τα πόδια των μαθητών Του. 

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


Μτ 26, 21 Και εκεί που έτρωγαν είπε: "Αλήθεια σας λέω, ένας 
από σας θα με παραδώσει". 
22 Αυτοί λυπήθηκαν κατάκαρδα και άρχισαν ένας ένας να 
ρωτούν: "Μήπως εγώ, Κύριε;" 
23 Και αυτός τους έδωσε ετούτη την απάντηση: "Όποιος βούτηξε 
μαζί μου το χέρι στην πιατέλα, αυτός θα με παραδώσει.  
24 ... Αλίμονο όμως στον άνθρωπο εκείνον που θα παραδώσει 
αυτόν που σας μιλάει. Θα 'ταν καλύτερα γι' αυτόν να μην είχε 
γεννηθεί".  
25 Ρώτησε και ο Ιούδας... "Μήπως είμαι εγώ, Διδάσκαλε"  Και 
του είπε: " Συ είπες, ότι είσαι συ ". (Φράση που σημαίνει: Το 
είπες μόνος σου, όπως είπες, έτσι είναι· συ πράγματι είσαι αυτός 
που θα με παραδώσει). 

Η προδοσία του Κυρίου υπό του Ιούδα 



Ο Μυστικός Δείπνος. El Greco (περίπου 1568). 

https://www.cnn.gr/focus/story/76429/megali-pempti-oi-symvolismoi-toy-mystikoy-deipnoy


Ένας ύμνος της Μεγάλης Πέμπτης 

Άραγε ποιο φέρσιμο, Ιούδα, σε 
ώθησε να γίνεις προδότης του 
Σωτήρα; Μήπως από την ομάδα 
των Αποστόλων σε απομάκρυνε; 
Μήπως το χάρισμα να γιατρεύεις 
σου το στέρησε; Μήπως 
συνδείπνησε με εκείνους και 
σένα από το τραπέζι σ’ έδιωξε; 
Μήπως τα πόδια των άλλων 
έπλυνε και τα δικά σου 
περιφρόνησε; Πόσα καλά 
λησμόνησες! Και η μεν δική σου 
αχάριστη στάση κατακρίνεται, η 
δική του όμως απέραντη 
μακροθυμία και ευσπλαχνία 
διαλαλούνται. 

Ποῖός σε τρόπος Ἰούδα, προδότην 
τοῦ Σωτῆρος εἰργάσατο; μὴ τοῦ 
χοροῦ σε τῶν Ἀποστόλων 
ἐχώρισε; μὴ τοῦ χαρίσματος τῶν 
ἰαμάτων ἐστέρησε; μὴ 
συνδειπνήσας ἐκείνοις, σὲ τῆς 
τραπέζης ἀπώσατο; μὴ τῶν ἄλλων 
νίψας τοὺς πόδας, τοὺς σοὺς 
ὑπερεῖδεν; ὢ πόσων ἀγαθῶν, 
ἀμνήμων ἐγένου! καὶ σοῦ μὲν ἡ 
ἀχάριστος, στηλιτεύεται γνώμη, 
αὐτοῦ δὲ ἡ ἀνείκαστος, 
μακροθυμία κηρύττεται, καὶ τὸ 
μέγα ἔλεος. 



Μτ 26 Και ενώ έτρωγαν, πήρε ο Ιησούς το ψωμί και, αφού είπε 
ευχαριστήρια προσευχή, το έκοψε κομμάτια και το έδωσε στους 
μαθητές λέγοντας: "Λάβετε και φάγετε αυτό είναι το σώμα μου  
 Λκ 22, 19 ... που παραδίνεται για χάρη σας' αυτό που κάνω 
τώρα να το κάνετε σε ανάμνηση μου4".  

Η παράδοση σ’ εμάς υπό του Κυρίου του Μυστηρίου 
της θείας Ευχαριστίας 



Η θεία Μετάδοση 

http://agiografikesmeletes.blogspot.gr/2010_07_01_archive.html


Μτ 26,27  Ύστερα πήρε το ποτήρι και, αφού είπε ευχαριστήρια 
προσευχή, τους το έδωσε λέγοντας: "Πιείτε από αυτό όλοι, 
28 γιατί αυτό είναι το αίμα μου, που επισφραγίζει τη νέα 
διαθήκη5, και χύνεται για χάρη όλων, για να τους συγχωρηθούν 
οι αμαρτίες"... 



Η θεία Μετάληψη 

http://agiografikesmeletes.blogspot.gr/2010_07_01_archive.html


4. "Να το κάνετε σε ανάμνησή μου".  
 

Σε αυτό το αποχαιρετιστήριο πασχαλινό δείπνο ο Ιησούς, 
συσχετίζοντας το ψωμί και το κρασί (τον άρτο και τον οίνο) με 
τη σταυρική του θυσία, τους δήλωσε ότι αυτά είναι το Σώμα και 
το Αίμα του.  
Τρώγοντας και πίνοντας από αυτά οι μαθητές ενώθηκαν μαζί 
Του και μεταξύ τους, "κοινώνησαν".  
Έκτοτε οι χριστιανοί, επαναλαμβάνοντας με το Μυστήριο της 
Θείας Ευχαριστίας αυτό που έγινε εκείνο το βράδυ, ομολογούν 
ότι ο Χριστός σταυρώθηκε για όλους, και ενώνονται με τον Ίδιο 
και μεταξύ τους.  
Έτσι παίρνουν δύναμη να αγωνίζονται για όσα και Εκείνος.  



Ο Ιούδας αρχικά πρέπει να ήταν καλός. Όπως και οι άλλοι μαθητές του Χριστού, 
εγκατέλειψε κι αυτός για τον Μεσσία και συγγενείς και δουλειά. Σίγουρα θα υπέμεινε 
ταλαιπωρίες κατά τις πεζοπορίες των τριών χρόνων της δημόσιας δράσης του Χριστού. Ο 
Χριστός έστελνε κατά τις περιοδείες Του σε χωριά και πόλεις μαθητές Του για να 
προετοιμάσουν τους ανθρώπους. Οι μαθητές τότε, μαζί και ο Ιούδας, κήρυτταν για τον 
Μεσσία που ήλθε, κι επιβεβαίωναν τα λόγια τους με θαύματα (Ματθ. 10,1-8). Ο Ιούδας 
τιμήθηκε ιδιαίτερα από το Χριστό με το να κρατάει το κοινό ταμείο.  Όταν ο Χριστός 
ξεκίνησε από τη Γαλιλαία προς την Ιουδαία για να θυσιασθεί, Τον ακολούθησε και ο 
Ιούδας.  
Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει πως ο Ιούδας είχε ήδη το πάθος της φιλαργυρίας (12,6).  
Η αιτία της προδοσίας δεν ήταν τόσο η φιλαργυρία, όσο ο εγωισμός του. Αν ήταν 
αποκλειστικά φιλάργυρος, θα έφευγε πιο νωρίς από το φτωχό δάσκαλο Χριστό. Αν και 
στο παρελθόν έκλεβε χρήματα, δεν εγκατέλειψε, όμως, το Χριστό. Τώρα τον εγκαταλείπει, 
γιατί θίχθηκε ο εγωισμός του. Αν δεν είχε μεγάλο εγωισμό, θα συνέχιζε να κλέβει και δεν 
θα πρόδιδε το δάσκαλό του. Βέβαια είχε και φιλαργυρία, γιατί πήρε και χρήματα  για να 
προδώσει το Χριστό.  
Ίσως ο Ιούδας, όταν έχασε την πίστη του στη θεία προέλευση του Χριστού, άρχισε να 
εξηγεί τα θαύματα του Χριστού, όπως οι Φαρισαίοι, ως δαιμονικές ενέργειες. Ο εγωισμός 
σκοτίζει τον άνθρωπο, ώστε να μη διακρίνει το σωστό. 

Ο Ιούδας τυφλώθηκε από τη φιλαργυρία, τον εγωισμό και το διάβολο και δεν 
έβλεπε τι πήγαινε να κάνει. 

Γιατί ο Ιούδας πρόδωσε το Δάσκαλό του;  



Ο Ιούδας  
αποχωρεί  
από τον  

Μυστικό Δείπνο. 
Πίνακας του Carl Bloch 

http://en.wikipedia.org/wiki/Judas_Iscariot


Μτ 26, 30 Αφού έψαλαν τους καθιερωμένους ψαλμούς, βγήκαν 
για να πάνε στο Όρος των Ελαιών. Τους λέει τότε ο Ιησούς:  
31 "Αυτή τη νύχτα όλοι σας θα χάσετε την εμπιστοσύνη σας σ' 
εμένα, όπως άλλωστε το λέει η Γραφή: Θα σκοτώσω τον βοσκό, και 
θα σκορπιστούν τα πρόβατα του κοπαδιού. (Ζαχ. 13, 7)  
32 Μετά την ανάστασή μου όμως θα σας περιμένω στη Γαλιλαία, 
όπου θα πάω πριν από σας".  
33 Του αποκρίθηκε ο Πέτρος: "Κι αν όλοι χάσουν την εμπιστοσύνη 
τους σ' εσένα, εγώ ποτέ δεν θα τη χάσω".  
34 Του είπε ο Ιησούς: "Σε βεβαιώνω πως αυτή τη νύχτα, προτού 
λαλήσει ο πετεινός, θα με απαρνηθείς τρεις φορές".  
35 Ο Πέτρος όμως του λέει: "Δεν θα σε απαρνηθώ, έστω και αν 
χρειαστεί να πεθάνω μαζί σου". Τα ίδια είπαν και όλοι οι άλλοι 
μαθητές. 

Μετά το δείπνο βγήκαν όλοι στο όρος των Ελαιών 



Γεθσημανή, Όρος των Ελαιών (σήμερα). 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%B8%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AE


Επεξεργασία 

1. Ποιον τίτλο θα βάζατε στο κείμενο α';  

Ο Ιησούς προειδοποιεί τους μαθητές του για το θάνατό 
του και τους προετοιμάζει. 



2. Διηγηθείτε όσα συνέβησαν στο τελευταίο δείπνο του 
Ιησού με τους μαθητές του, καθώς και στον δρόμο προς 
το Όρος των Ελαιών. Ποια ήταν τα συναισθήματα του 
Ιησού και των μαθητών του στη διάρκεια αυτής της 
συνάντησής τους; 

 Αγωνία 
 Λύπη 
 Πόνος 
 Αγανάκτηση; 
 Βεβαιώσεις εμπιστοσύνης 



Τοιχογραφία  
από την Ι.Μ. Βατοπαιδίου 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:m3L5sFgC4JMJ:vatopaidi.wordpress.com/2011/04/21/%CE%BF-%CE%BC%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CF%80%CE%BD%CE%BF%CF%82/+%CE%BC%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CE%B4


3. Υπογραμμίστε στο κείμενο β' τα λόγια του Ιησού προς τους 
μαθητές του κατά τον Μυστικό Δείπνο, τα οποία ακούμε στην 
εκκλησία κάθε φορά που τελείται το μυστήριο της Θείας 
Ευχαριστίας.  

Κάθε Θεία Λειτουργία είναι η επανάληψη αυτού του Δείπνου 

"Λάβετε φάγετε· τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά μου".  
 
"Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες· τοῦτο γάρ ἐστι τὸ αἷμά 
μου τὸ τῆς καινῆς διαθήκης τὸ περὶ πολλῶν 
ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν". (Ματθ. κστ΄26-28). 



O Μυστικός Δείπνος : Η πρώτη θεία Λειτουργία πάνω στη γη. 

https://www.dogma.gr/diafora/giati-onomazetai-mystikos-deipnos/23162/


Ενσωματώνεται ο πιστός στο Χριστό 

«Ἕν σῶμα γινόμεθα καὶ μέλη ἐκ 
τῆς σαρκὸς αὐτοῦ καὶ ἐκ τῶν 
ὀστέων αὐτοῦ… Ἡμεῖς καὶ ὁ 
Χριστὸς ἕν ἐσμεν».   
 

Ι. Χρυσόστομος, Ομιλία ΜΣΤ΄ εις το κατά Ιωάννην, 
Μigne P.G.  59, 260 

 

«Γινόμαστε μέλη του Χριστού, και ο Χριστός μέλη δικά μας 
και  χέρι ο Χριστός και πόδι ο Χριστός δικό μου του παναθλίου,  
και εγώ ο άθλιος γίνομαι χέρι του Χριστού και πόδι του Χριστού·  
κινώ το χέρι, και το χέρι μου είναι όλος ο Χριστός·  
διότι πρέπει να εννοείς αμέριστη τη θεία θεότητα ! 
Κινώ το πόδι και ιδού αστράφτει όπως Εκείνος·  
μην πεις ότι βλασφημώ, αλλά δέξαι αυτά 
και προσκύνησε τον Χριστό που σε κάνει τέτοιο!» 
 

Άγ. Συμεών ο Νέος Θεολόγος, SC 156,288 

http://oiaggeloitoufwtos.blogspot.gr/2013/10/blog-post_2.html


“Τοῦ δείπνου σου τοῦ μυστικοῦ, σήμερον Υἱὲ Θεοῦ κοινωνόν με 
παράλαβε· οὐ μὴ γὰρ τοῖς ἐχθροῖς σου τὸ μυστήριον εἴπω· οὐ φίλημά σοι 
δώσω, καθάπερ ὁ Ἰούδας· ἀλλ' ὡς ὁ λῃστὴς ὁμολογῶ σοι· Μνήσθητί μου 
Κύριε ἐν τῇ βασιλείᾳ σου”. 

Στον Δείπνο σου τον Μυστικό  
σήμερα, Γιε του Θεού,  
δέξου με ομοτράπεζό σου.  
Εγώ στους εχθρούς σου 
δεν θα σε προδώσω,  
δεν θα σου δώσω φίλημα  
σαν  εκείνο του Ιούδα. 
Αλλ’  όπως ο ληστής  
θα πω κι εγώ τον λόγο:  
Κύριε, θυμήσου με στη 
Βασιλεία σου. 

Κοινωνικό της Μ. Πέμπτης 

http://ouranianostalgia.blogspot.gr/2013/07/blog-post_8.html


4. 0ι χριστιανοί, όταν κοινωνούν σώμα και αίμα Χριστού), παίρνουν 
δύναμη να αγωνίζονται για όσα είπε και έκανε ο Ιησούς για τον 
καινούριο κόσμο. Σε ποιες περιπτώσεις μπορούν οι χριστιανοί σήμερα 
να φανερώνουν αυτή τη δύναμη και την αγωνιστικότητα στην 
καθημερινή τους ζωή; (βλ. και Ερμ. 4) 

• Όταν αγωνιζόμαστε  να πράξουμε όσα κήρυξε και 
έπραξε ο Ιησούς 

• Αγώνας για να συγχωρούμε, για αγάπη, δικαιοσύνη, 
ειρήνη, ισότητα, αδελφοσύνη. 



Βασικά στοιχεία του μαθήματος 
 Συγκλονιστική η τελευταία συνάντηση του Ιησού με τους 

Δώδεκα. Δείπνο, λόγια συγκινητικά, προαγγελία της παράδοσης 
από μαθητή του. 

 Ζητά να τον θυμούνται πάντα και τους δείχνει τον τρόπο γι' 
αυτή την "ανάμνηση". 

 Συνδέει το Δείπνο με την αυτοθυσία του και με το Μυστήριο 
της Θείας Ευχαριστίας, που από τότε και για πάντα θα τελείται 
από τους χριστιανούς παντού στον κόσμο. 



Παρατηρήστε την εικόνα του Μυστικού Δείπνου και αναγνωρίστε 
σ’  αυτήν στοιχεία του κειμένου. 

Η εικόνα είναι από τη Μονή Σταυρονικήτα του Θεοφάνη από την Κρήτη. 
Κεντρικό πρόσωπο, πιο ψηλά από τα υπόλοιπα, ο Χριστός. Έχει 
υψωμένο το χέρι και ευλογεί.  Ήδη έχει προηγηθεί η ευλογία του 
ψωμιού και του κρασιού και το μοίρασμα στους μαθητές, γι’  αυτό και 
τα βλέπουμε πάνω στο τραπέζι. 
Στο στήθος του Ιησού ακουμπά ο Ιωάννης. Είναι ένας από τους μαθητές 
που όταν ο Χριστός είπε «Αλήθεια σας λέω ένας από σας θα με 
παραδώσει», ρώτησε: «Μήπως εγώ Κύριε;». Ο Χριστός του 
αποκαλύπτει μυστικά ότι ο προδότης θα είναι εκείνος που βούτηξε μαζί 
Του το ψωμί.  
Δεξιά φαίνεται ο Ιούδας, ο οποίος βουτά το ψωμί στην πιατέλα. Είναι 
το σημάδι με το οποίο ο Χριστός είπε στον Ιωάννη ότι θα 
αναγνωρίσουν αυτόν που θα Τον προδώσει.    



Μυστικός Δείπνος 
Θεοφάνης ο Κρης 
Ι. Μ. Σταυρονικήτα 

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

