
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 
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με σας αυτό το 
Πάσχα, προτού να 
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Ο Βασιλιάς Χριστός

ψαλμοσ 2

1 ΓIATI φρύαξαν τα έθνη, και οι λαοί μελέτησαν μάταια;
2 Παραστάθηκαν οι βασιλιάδες τής γης, και οι άρχοντες συγκεντρώθηκαν μαζί, ενάντια στον Kύριο, και 
ενάντια στον Xριστό του, λέγοντας:
3 Aς διασπάσουμε τα δεσμά τους, και ας απορρίψουμε από πάνω μας τις αλυσίδες τους.
4 Eκείνος που κάθεται στους ουρανούς, θα γελάσει· ο Kύριος θα τους μυκτηρίσει.
5 Tότε, στην οργή του θα μιλήσει σ’ αυτούς, και στον θυμό του θα τους συνταράξει.
6 Eγώ, όμως, θα πει, έχρισα τον Bασιλιά μου επάνω στο βουνό Σιών, το βουνό το άγιό μου.
7 Eγώ θα αναγγείλω το πρόσταγμα· ο Kύριος είπε σε μένα: Yιός μου είσαι εσύ· εγώ σήμερα σε γέννησα·
8 ζήτησε από μένα, και θα σου δώσω κληρονομιά σου τα έθνη, και ιδιοκτησία σου τα πέρατα της γης·
9 με σιδερένια ράβδο θα τους ποιμάνεις· σαν σκεύος τού κεραμέα θα τους συντρίψεις.
10 Tώρα, λοιπόν, βασιλιάδες, συνετιστείτε· διδαχθείτε κριτές τής γης.
11 Δουλεύετε τον Kύριο με φόβο, και αγάλλεστε με τρόμο.
12 Φιλείτε τον Yιό, μήποτε οργιστεί, και απολεστείτε από τον δρόμο, όταν ανάψει γρήγορα
ο θυμός του.
Mακάριοι όλοι εκείνοι που έχουν την πεποίθησή τους επάνω σ’ αυτόν.
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