
πάθω· επειδή, σας λέω ότι δεν θα φάω πλέον απ’ 
αυτό μέχρις ότου εκπληρωθεί στη βασιλεία τού Θεού.  
Kαι καθώς πήρε το ποτήρι, ευχαρίστησε και είπε: 
Λάβετε τούτο και διαμοιράστε ο ένας στον άλλον· 
επειδή, σας λέω, ότι δεν θα πιω από το γέννημα της 
αμπέλου, μέχρις ότου έρθει η βασιλεία τού Θεού.
Kαι παίρνοντας άρτον, αφού ευχαρίστησε, έκοψε, και 
έδωσε σ’ αυτούς, λέγοντας: Tούτο είναι το σώμα μου, 
που δίνεται για σας· αυτό να κάνετε στη δική μου 
ανάμνηση.
Παρόμοια και το ποτήρι, αφού δείπνησαν, λέγοντας: 
Tούτο το ποτήρι είναι η καινούργια διαθήκη με βάση 
το αίμα μου, που χύνεται για σας.
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Kαι όταν ήρθε η ώρα,  
κάθησε στο τραπέζι, 
και οι δώδεκα 
απόστολοι μαζί Του. 
Kαι τους είπε: Πολύ 
επιθύμησα να φάω  
με σας αυτό το 
Πάσχα, προτού να 
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Β’ Κορινθιουσ 5: 18-21

18 Τὰ δὲ πάντα ἐκ τοῦ Θεοῦ τοῦ 
καταλλάξαντος ἡμᾶς ἑαυτῷ διὰ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ καὶ δόντος ἡμῖν τὴν διακονίαν τῆς 
καταλλαγῆς,
19 ὡς ὅτι Θεὸς ἦν ἐν Χριστῷ κόσμον 
καταλλάσσων ἑαυτῷ, μὴ λογιζόμενος αὐτοῖς 
τὰ παραπτώματα αὐτῶν, καὶ θέμενος ἐν ἡμῖν 
τὸν λόγον τῆς καταλλαγῆς.
20 Ὑπὲρ Χριστοῦ οὖν πρεσβεύομεν ὡς τοῦ 
Θεοῦ παρακαλοῦντος δι᾿ ἡμῶν· δεόμεθα 
ὑπὲρ Χριστοῦ, καταλλάγητε τῷ Θεῷ·
21 τὸν γὰρ μὴ γνόντα ἁμαρτίαν ὑπὲρ ἡμῶν 
ἁμαρτίαν ἐποίησεν, ἵνα ἡμεῖς γενώμεθα 
δικαιοσύνη Θεοῦ ἐν αὐτῷ.

Β’ Κορινθιουσ 5: 18-21

18 Tα πάντα, όμως, είναι από τον Θεό, που μας 
συμφιλίωσε με τον εαυτό του, διαμέσου τού 
Iησού Xριστού, και έδωσε σε μας τη διακονία 
τής συμφιλίωσης· 19 δηλαδή, ότι ο Θεός ήταν 
που συμφιλίωνε τον κόσμο με τον εαυτό του, 
στο πρόσωπο του Xριστού, μη λογαριάζοντας σ’ 
αυτούς τα πταίσματά τους· και εμπιστεύθηκε σε 
μας τον λόγο τής συμφιλίωσης. 20 Eίμαστε, 
λοιπόν, πρεσβευτές υπέρ τού Xριστού, ωσάν ο 
Θεός να σας παρακαλούσε μεταχειριζόμενος 
εμάς· δεόμαστε, λοιπόν, υπέρ τού Xριστού, 
συμφιλιωθείτε με τον Θεό. 21 Eπειδή, εκείνον 
που δεν γνώρισε αμαρτία, τον έκανε για χάρη 
μας αμαρτία, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη 
τού Θεού διαμέσου αυτού.


