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Μυστικός δείπνος 
 

 
 

  
• Τέλος παλαιού κόσμου 
 
• Αρχή της Θ. Ευχαριστίας 
 
• Παράδοση του μυστηρίου  
 

 
 

 
 
 

 

•                     Μεθ΄ ημών ειμί πάσας τας ημέρας της ζωής σας. 



Θεία Ευχαριστία 

• Ταύτιση με την Εκκλησία 

• Βίωση της παρουσίας του Χριστού (Σώμα και Αίμα) 

• Επανάληψη του Μυστικού Δείπνου 

• (επαναλαμβανόμενη θυσία –προσφορά του Χριστού)  



• Λάβετε φάγετε τούτο εστί  το σώμα μου 

• Πίετε εξ αυτού πάντες τούτο εστί το αίμα μου 

• Τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνησιν 



• Εγώ αυτό παρέλαβα από τον ίδιο τον 
Κύριο, κι αυτό σας παρέδωσα: ο 
Κύριος Ιησούς, τη νύχτα που ήταν να 
παραδοθεί στους σταυρωτές του, 
πήρε ψωμί και, αφού έκανε 
ευχαριστήρια προσευχή, το τεμάχισε 
και είπε: «Λάβετε και φάγετε- αυτό 
είναι το σώμα μου, που τεμαχίζεται 
για χάρη σας. Αυτό να κάνετε στην 
ανάμνησή μου». Παρόμοια, όταν 
τελείωσε το δείπνο, πήρε το ποτήρι 
και είπε: «Αυτό το ποτήριο είναι η 
νέα διαθήκη που επικυρώνεται με το 
αίμα μου. Όποτε πίνετε από αυτό το 
ποτήριο, να το κάνετε στην ανάμνησή 
μου. Γιατί ωσότου να έρθει ο Κύριος, 
πάντοτε, όποτε τρώτε αυτό το ψωμί 
και πίνετε αυτό το ποτήριο, 
διακηρύττετε το θάνατο του Κυρίου. 
(Α'Κορ. 11, 23-26). 



Αποστολική εποχή 

• Δείπνα αγάπης 

• Προσευχή, ψαλμοί 

• Ευλογία άρτου και οίνου 

• κοινωνία 



• Κατά την ημέρα που αποκαλείται «μέρα του ήλιου», συγκεντρώνονται σ' 
ένα συγκεκριμένο τόπο όλοι όσοι κατοικούν στις πόλεις ή τους αγρούς. 
(Κατά τη σύναξη αυτή) διαβάζονται τα απομνημονεύματα των 
αποστόλων ή τα συγγράμματα των προφητών μέχρι να συγκεντρωθούν 
όλοι. Έπειτα, αφού τελειώσει η ανάγνωση, αυτός που προΐσταται της 
σύναξης συμβουλεύει και προτρέπει να μιμηθούν όλα τα καλά (που 
άκουσαν). Έπειτα σηκωνόμαστε όλοι και αναπέμπουμε ευχές και, όπως 
ήδη είπαμε, αφού σταματήσουμε τις προσευχές προσφέρεται ψωμί, 
κρασί και νερό. Παρομοίως, αυτός που προΐσταται αναπέμπει ευχές και 
ευχαριστίες με όση δύναμη έχει και ο λαός επευφημεί λέγοντας το 
«Αμήν». Ακολούθως δίνεται στον καθένα από τους παριστάμενους η Θεία 
Μετάληψη και οι διάκονοι τη μεταφέρουν σ' αυτούς που δεν ήταν 
παρόντες. 



Μεταποστολική εποχή 

• Ανάγνωση επιστολών 

• Ασπασμός 

• Ευχή Ευχαριστία -συστατικοί λόγοι  

• Επίκληση αγίου πνεύματος  

• Καθαγιασμός 

• κοινωνία 



• Αυτοσχέδιες ευχές (Ιουστίνος) 

• Ικανότητα και έμπνευση λειτουργών 

• Προφορικές τοπικές παραδόσεις 

• Καταγραφή λειτουργικών κειμένων 



4ος  αιώνας 

 

 
Πατέρες  

• Καταγραφή νέων λειτουργικών ευχών 

• Ιακώβου αδελφοθέου 

• Χρυσοστόμου          

• Βασιλείου   



• Χρυσοστόμου  

• Βασιλείου  10 φορές ετησίως 

• Ιακώβου την ημέρα  της εορτής  



Θεία Ευχαριστία 

 



Κοινωνία =Ένωση με το Χριστό 

 


