ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ από. . .

το Πάσχα κατά την περίοδο της Παλαιάς ∆ιαθήκης. Το ΑΡΝΙ που
θα θυσίαζαν συµβόλιζε τον ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ που θα ερχόταν να θυσιαστεί για µας, γι’ αυτό ο Θεός τους είπε: «Το (δε) αρνίον σας θέλει
είσθαι τέλειον, αρσενικός, ενιαύσιον..» (ΙΒ:5). Ο Ιησούς ήταν τέλειος,
άµωµος (αναµάρτητος) και θυσιάστηκε σε ώριµη ηλικία (ενιαύσιον).
. . . τον ΑΛΚΙΒΙΑ∆Η ΤΖΕΛΕΠΗ
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Η Αγία Γραφή ρητά αναφέρει ότι πρέπει οι πιστοί να τηρούν
την τελετή που ονοµάζεται «∆είπνος του Κυρίου». Ο όρος αυτός
µόνο µια φορά αναφέρεται στην Καινή ∆ιαθήκη (βλ. Α΄ Κορινθίους Ι΄:20).
Στις Πράξεις Β:42 ονοµάζεται «κλάση του άρτου». Ευρύτατα όµως
χρησιµοποιούνται οι όροι «Θεία Κοινωνία» και «Μεταλαβιά», χωρίς
όµως αυτοί να αναφέρονται στη Βίβλο.

Ο Κυριακός ∆είπνος θεσπίστηκε από τον ίδιο τον Ιησού:
«Και ενώ έτρωγον, λαβών ο Ιησούς τον ΑΡΤΟΝ, και ευλογήσας, έκοψε
και έδιδεν εις τους µαθητάς, και είπε “Λάβετε, φάγετε, τούτο είναι ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ”. Και λαβών το ΠΟΤΗΡΙΟΝ, και ευχαριστήσας, έδωκεν εις αυτούς, λέγων “Πίετε εξ αυτού πάντες, διότι τούτο είναι ΤΟ ΑΙΜΑ ΜΟΥ…».
(Ματθαίος Κς΄:26-28). Το ίδιο δίδασκαν οι µαθητές Του και όλη η πρώτη αποστολική εκκλησία (βλ. Α΄ Κορινθίους ΙΑ:23-25).
Ο ίδιος ο Ιησούς εξηγεί για ποιο λόγο πρέπει να τελείται ο
∆είπνος: «Τούτο ποιείτε εις την εµήν ΑΝΑΜΝΗΣΙΝ». (Λουκάς ΚΒ:19).
Το ίδιο ακριβώς δίδασκε και η πρώτη εκκλησία. Ο Παύλος γράφει:
«∆ιότι εγώ παρέλαβον από του Κυρίου, εκείνο το οποίον και παρέδωκα
εις εσάς, ότι ο Κύριος Ιησούς εν τη νυκτί καθ’ ήν παρεδίδετο, έλαβεν
ΑΡΤΟΝ, και ευχαριστήσας έκοψε και είπε, Λάβετε, φάγετε, τούτο είναι
το σώµα µου το υπέρ υµών κλώµενον, τούτο κάµνετε εις την ΑΝΑΜΝΗΣΙΝ
Μου. Οµοίως και το ΠΟΤΗΡΙΟΝ, αφού εδείπνησε, λέγων, Τούτο το
ποτήριον είναι η καινή διαθήκη εν τω αίµατί µου, τούτο κάµνετε, οσάκις
πίνητε, εις την ΑΝΑΜΝΗΣΙΝ µου” (Α΄Κορινθίους ΙΑ:23-25). Είναι µια αναµνη-

στική τελετή µε την οποία θυµόµαστε ότι ο Ιησούς πρόσφερε το
σώµα Του (άρτος) και το αίµα Του (ποτήριον-οίνος) για τη λύτρωσή
µας. Κάθε φορά που συµµετέχουµε στο ∆είπνο γνωστοποιούµε το
θάνατο του Κυρίου: «∆ιότι οσάκις αν τρώγητε τον άρτον τούτον, και
πίνητε το ποτήριον τούτο, ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΤΕ,
µέχρι της ελεύσεως Αυτού» (Α΄ Κορινθ. ΙΑ:26).
Ο ∆είπνος του Κυρίου είναι ο εορτασµός του Πάσχα του πιστού κατά την περίοδο της Καινής ∆ιαθήκης. Στην Έξοδο κεφ.ΙΒ΄
αναφέρεται µε λεπτοµέρειες ο τρόπος που οι Ισραηλίτες εόρταζαν
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Ο «άρτος» συµβολίζει το ΣΩΜΑ του Ιησού,
Ιησού που κόπηκε για να λυτρωθούµε εµείς, γι’ αυτό ο άρτος που χρησιµοποιούµε
σαν σύµβολο ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ (σύµφωνα µε τη Γραφή) ΣΥΜΒΟΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ, και ένα τέτοιο στοιχείο είναι η ζύµη, που είναι σύµβολο υποκρισίας, ψευδοδιδασκαλίας, κακίας, πονηρίας και πορνείας (βλ. Λουκάς ΙΒ:1 /Ματθαίος Ις΄:5-12
/Γαλάτας Ε:9 /κλπ). Για το λόγο αυτό ο Θεός είχε διατάξει του Ισραηλίτες «Και θέλουσι φάγει το κρέας την νύκταν εκείνην, ΟΠΤΟΝ ΕΝ
ΠΥΡΙ, µε ΑΖΥΜΑ, (και) µε ΠΙΚΡΑ ΧΟΡΤΑ…» (ΙΒ:8). Τα άζυµα που
έφτιαχναν για να εορτάσουν το Πάσχα ήταν από αλεύρι, νερό,
λάδι και αλάτι, τα οποία όλα συµβολίζουν τον Ιησού Χριστό.
Ο άρτος που θα χρησιµοποιούµε για την τέλεση του ∆είπνου
του Κυρίου θα πρέπει να είναι ΑΖΥΜΟΣ, αλλιώς χαλάει ο τύπος
που συµβολίζουν, τον Ιησού: «∆εν θέλεις προσφέρει το αίµα της θυσίας
µε άρτον ΕΝΖΥΜΟΝ» (Έξοδος ΚΓ:18). Το ένζυµο (προζύµι) φουσκώνει
το ψωµί, κάτι που συµβολίζει την υπερηφάνεια, αλλά ο Ιησούς
Χριστός ήταν ταπεινός και υπάκουος κατά πάντα στο θέληµα του
Πατέρα. Εάν χρησιµοποιούµε “ένζυµο άρτο”, διακηρύττουµε, ακούσια ή εκούσια, ότι πέθανε για µας, όχι ο “αζυµος (αναµάρτητος)
Ιησούς” αλλά ο “ένζυµος (αµαρτωλός) Ιησούς”. Μη γένοιτο όµως
να συµβαίνει κάτι. Όσοι λαµβάνουν µέρος στο ∆είπνο του Κυρίου,
µε ένζυµο άρτο, γιατί δεν έχουν διδαχθεί την αλήθεια του Λόγου
του Θεού και κατά συνέπεια δεν έχουν επίγνωση του συµβολισµού, πιστεύω ότι ο Θεός δέχεται αυτό που κάνουν, γιατί εξετάζει
την καρδιά τους. Εφόσον όµως έχουν αποκάλυψη της αλήθειας για
τον «άζυµο» άρτο και δεν εφαρµόζουν το συµβολισµό που ο
Κύριος έχει δώσει, µε το να λαµβάνουν µέρος σε Κυριακό ∆είπνο,
που χρησιµοποιείται “ένζυµος” άρτος, ο Θεός ∆ΕΝ ΕΥΑΡΕΣΤΕΙΤΑΙ
µε την ενέργεια αυτή και ο πιστός ∆ΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ µέτοχος των ευλογιών του Κυρίου, που απορρέουν από την υπακοή στο Λόγο Του.
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Το «ποτήριον» (ο οίνος) συµβολίζει
συµβολίζει το ΑΙΜΑ του Ιησού
που χύθηκε για την κάλυψη των δικών µας αµαρτιών και επειδή το
αίµα είναι κόκκινο, πρέπει και ο οίνος που χρησιµοποιείται στο

∆είπνο του Κυρίου να είναι κόκκινος, για να µη χαλάει ο τύπος της
διδαχής. Ολόκληρη η Καινή ∆ιαθήκη περιέχεται σε τύπους µέσα
στην Παλαιά ∆ιαθήκη, γι’ αυτό δεν πρέπει να τους αλλοιώνουµε.
Ο Παύλος γράφει: «Το πάσχα ηµών εθυσιάσθη υπέρ ηµών ο
Χριστός» (Α΄ Κορινθίους Ε:6-8). Ο ∆είπνος του Κυρίου είναι το “πάσχα”
µας, δηλαδή το “πέρασµά” µας από τη σκλαβιά της αµαρτίας στην
ελευθερία του Ιησού Χριστού και τελούµε το ∆είπνο σε ανάµνηση
της θυσίας Του και έτσι κάθε φορά που λαµβάνουµε µέρος
καταγγέλλουµε (γνωστοποιούµε) το θάνατό Του: «∆ιότι οσάκις αν
τρώγητε τον άρτον τούτον, και πίνητε το ποτήριον τούτο, ΤΟΝ
ΘΑΝΑΤΟΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΤΕ, µέχρι της ελεύσεως Αυτού»
(Α΄ Κορινθίους ΙΑ:26).
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Για να συµµετέχει κάποιος στο ∆είπνο του Κυρίου απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει αναγνωρίσει τον Ιησού σαν προσωπικό του σωτήρα και λυτρωτή, να είναι δηλαδή αναγεννηµένο
µέλος του σώµατος της εκκλησίας του Χριστού. Στις Πράξεις των
Αποστόλων διαβάζουµε ότι µετείχαν του ∆είπνου µόνον οι πιστοί
και κανείς άλλος (βλ. Πράξεις Β:41-47, Κς΄:7, κλπ.).
Ο απ. Παύλος επισηµαίνει τις φοβερές συνέπειες αυτών που
συµµετέχουν στο ∆είπνο ανάξια: «Ώστε, όστις τρώγη τον άρτον
τούτον, ή πίνη το ποτήριον του Κυρίου ΑΝΑΞΙΩΣ, ένοχος θέλει είσθαι
του σώµατος και του αίµατος του Κυρίου. Ας δοκιµάζη δε εαυτόν ο
άνθρωπος και ούτως ας τρώγη εκ του άρτου και ας πίνη εκ του
ποτηρίου. ∆ιότι ο τρώγων και ο πίνων ΑΝΑΞΙΩΣ, τρώγει και πίνει
κατάκρισιν εις εαυτόν, ΜΗ ∆ΙΑΚΡΙΝΩΝ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ» (Α΄
Κορινθίους ΙΑ:27-29). Αυτοί που είναι αναγεννηµένοι, αλλά δεν διακρίνουν το θυσιασθέν σώµα του Κυρίου Ιησού και γενικά αυτοί που
δεν έχουν λυτρωθεί µε το αίµα της θυσίας του Ιησού, µετέχουν
αναξίως του ∆είπνου. Ο Παύλος αναφέρεται και στο αποτέλεσµα
αυτής της κατάστασης: «∆ια τούτο υπάρχουν µεταξύ σας πολλοί
ΑΣΘΕΝΕΙΣ, και ΑΡΡΩΣΤΟΙ, και ΑΠΟΘΝΗΣΚΟΥΣΙ ικανοί» (Α΄ Κορινθ.
ΙΑ:30). Υπάρχουν πνευµατικά ασθενείς, σωµατικά άρρωστοι και
πολλοί θάνατοι.
Απαραίτητη επίσης προϋπόθεση για να συµµετέχει κάποιος
στο ∆είπνο είναι, εάν έχει κάτι εναντίον κάποιου, να συµφιλιωθεί
µαζί του για να είναι η θυσία και η λατρεία της καρδιάς του ευπρόσδεκτη στον Κύριο, πρέπει η καρδιά του να καθαριστεί από
κάθε τι «ένζυµον». Οι Ισραηλίτες έπρεπε, πριν σφάξουν το αρνί,

να αποβάλλουν από τα σπίτια τους κάθε ένζυµο άρτο. Πρέπει και
εµείς πριν λάβουµε µέρος στο ∆είπνο του Κυρίου να καθαρίσουµε
το σώµα µας, που είναι ο πνευµατικός οίκος του Θεού, από κάθε τι
το ένζυµο, από κάθε αµαρτία που φιλοξενούµε.
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Το θρησκευτικό κατεστηµένο διδάσκει ότι για να «κοινωνήσει» κάποιος πρέπει να έχει νηστέψει δυο-τρεις ηµέρες πριν και
την ίδια ηµέρα να µην φάει απολύτως τίποτα. Αυτή η διδαχή λέγει
ο Παύλος είναι διδασκαλία δαιµονίων και πνευµάτων πλάνης «εµποδιζόντων τον γάµον, (προσταζόντων) ΑΠΟΧΗ ΒΡΩΜΑΤΩΝ, τα οποία
ο Θεός έκτισε διά να µεταλαµβάνωσι µετά ευχαριστίας οι πιστοί και
ΟΙ ΓΝΩΡΙΣΑΝΤΕΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ» (Α’ Τιµόθεου Α:1-4). Παρατηρείται
το θλιβερό φαινόµενο ότι ο άνθρωπος ενώ προσπαθεί από τη µια
µεριά να µην φάει για να καθαριστεί σωµατικά και να λάβει µέρος
στο ∆είπνο, από την άλλη όµως µεριά η καρδιά του να µην είναι
καθαρή και ευθεία ενώπιον του Θεού. Ο Ιησούς είπε: «∆εν µολύνει
τον άνθρωπον το εισερχόµενον εις το στόµα, αλλά (µολύνει) το εξερεξερχόµενον εκ του στόµατος…» (Ματθαίος ΙΕ:11). Ο Κύριος δεν θέλει να
νηστέψουµε το φαγητό για να µετέχουµε του ∆είπνου, αλλά να νηστέψουµε» την αµαρτία.
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Ολόκληρος ο άρτος που χρησιµοποιείται στο ∆είπνο, πριν
κοπεί, συµβολίζει το «ένα σώµα» των λυτρωµένων πιστών. Το
αλεύρι από το οποίο έγινε ο άρτος, προέρχεται από πολλούς κόκκους σίτου, που πιθανόν να αναπτύχθηκαν χωριστά σε διαφορετικούς αγρούς, αλλά µε τη µέθοδο της αρτοποιίας ενώθηκαν και έγιναν «είς» άρτος. Έτσι γίνεται και µε τα παιδιά του Θεού (πολλοί, σε
διάφορα µέρη και χωρισµένοι µεταξύ τους), δια του αίµατος του Ιησού
ενώθηκαν και η φύση τους µεταβλήθηκε από αµαρτωλή σε άγια
και έγιναν: «ΕΙΣ άρτος, ΕΝ σώµα….επειδή πάντες εκ του ΕΝΟΣ άρτου µετέχοµεν…». Ο «ένας άρτος» αντιπροσωπεύει την ενότητα πιστών µέσα στο άγιο σώµα του Ιησού, ο οποίος είναι ο «άρτος της
ζωής, ο καταβάς εκ του ουρανού» και πρέπει ο πιστός να τρώγει
συνέχεια από τον «άρτο» αυτό για να συντηρείται πνευµατικά.
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