
                                 ΤΟ ΑΓΙΟ ∆ΙΣΚΟΠΟΤΗΡΟ 

 

                                                                                  Του Αλέκου Χαραλαµπόπουλου 

 

                                        ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 Πολλά θα έχετε ακούσει για το άγιο ∆ισκοπότηρο. Όταν πριν την σύλληψη  

του Χριστού έγινε ο µυστικός δείπνος, αυτός ήπιε από το άγιο δισκοπότηρο. Αλλά 

επειδή µπορεί να υπάρχει σύγχυση, προέβηκα στο άρθρο αυτό, που στηρίζεται στα 

κανονικά Ευαγγέλια. 

 

                              ΤΟ ΤΡΥΒΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΗΡΙΟ 

 

     Αν πάτε στο κατά Ματθαίο κστ΄,21 ευαγγέλιο θα βρείτε: 

 

     «Οψίας δε γενοµένης ανέκειτο µετά των δώδεκα. Και εσθιόντων αυτών είπεν. Αµήν 

λέγω υµίν ότι εις εξ υµών παραδώσει µε. Και λυπούµενοι σφόδρα ήρξαντο λέγειν αυτώ 

έκαστος αυτών. Μήτι εγώ ειµί Κύριε; 

Ο δε αποκριθείς είπεν. Ο εµβάψας µετ’ εµού  τω τρυβλίω την χείρα, ούτός µε 

παραδώσει.». 

 

     «Όταν βράδιασε, κάθονταν στο τραπέζι (ο Χριστός) µε τους δώδεκα (µαθητές). 

Και όταν έτρωγαν είπε. Αµήν σας λέγω ότι ένας από εσάς θα µε παραδώσει σε 

σύλληψη . Και αφού λυπήθηκαν αυτοί πολύ, άρχισε να λέει σ’ αυτόν  καθένας από 

τους µαθητές. Μήπως εγώ είµαι Κύριε; 

Αυτός αφού αποκρίθηκε είπε. Αυτός που βούτηξε το χέρι µε το ψωµί του στο 

τρυβλίο, αυτός θα µε παραδώσει.». 

 

     Αλλά και στο ιδ΄ ,20 κατά Μάρκον, αναφέρεται: 

 

     «….εις εκ των δώδεκα, ο εµβαπτόµενος µετ’ εµού εις το τρυβλίον.». 

 

     «…ένας από τους δώδεκα, αυτός που θα βουτήξει µε µένα στο τρυβλίο.». 

 



     Αµέσως πάµε στο λεξικό του Ησύχιου (5
ος  

αιώνας): τρύβλιον= µυστικόν 

ποτήριον. 

     Συνεπώς το τρύβλιο είναι το µυστικό ποτήρι, το άγιο ∆ισκοπότηρο. 

     Αλλά αν συνεχίσετε να διαβάσετε παρακάτω τα Ευαγγέλια, θα δείτε στο κατά Μ 

ατθαίον κστ΄,26 : 

 

     «Εσθιόντων δε αυτών λαβών ο Ιησούς τον άρτον και ευχαριστήσας έκλασε και 

εδίδου τοις µαθηταίς και είπε. Λάβετε φάγετε. Τούτό εστι το σώµα µου. 

Και λαβών το ποτήριον και ευχαριστήσας έδωκεν αυτοίς λέγων. Πίετε εξ αυτού 

πάντες.». 

 

     «Ενώ έτρωγαν αυτοί, αφού έλαβε τον άρτο ο Ιησούς και τους ευχαρίστησε, τον 

έκοψε και τον έδωσε στους µαθητές και είπε. Λάβετε φάγετε. Αυτό είναι το σώµα 

µου. 

Και αφού πήρε το ποτήρι και αφού τους ευχαρίστησε, έδωσε σε αυτούς λέγοντας. 

Πιείτε από αυτό όλοι.». 

 

     Αλλά και στο κατά Μάρκον, ιδ΄,23, θα βρείτε: 

 

     «και λαβών το ποτήριον ευχαριστήσας έδωκεν αυτοίς, και έπιον εξ αυτού πάντες.». 

 

     «και αφού πήρε το ποτήρι, ευχαρίστησε και έδωσε σ’ αυτούς και ήπιαν όλοι απ’ 

αυτό.». 

 

     ∆ιαπιστώνετε ότι στον µυστικό δείπνο, υπήρχαν το τρύβλιο και το ποτήριο. Είναι 

διαφορετικά. Από το τρύβλιο ήπιε µόνο ο Χριστός και βούτηξε το ψωµί του ο Ιούδας 

και από το ποτήριο ήπιαν όλοι, όπως γίνεται και µε την Θεία Κοινωνία.  

        

 

                                                        


