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Ύμνος

Καρδιά μου τόνισε

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Ψαλμός

Ύμνοι

Θα Τον δοξολογώ
Ευλογημένε Θεέ
Επειδή Αυτός ζει
Δόξα και τιμή και αίνος

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Φιλιππησίους 2: 19-30

Ομιλία

Επαφρόδιτος

Ύμνος
Πολύτιμος Κύριος

Εισήγηση
Προσευχές ευχαριστίας
Δείπνο Κυρίου

Ύμνος

Για τη δόξα Σου

Ύμνος

Να ψάχνεις πάψε
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19 Ελπίζω µε τη βοήθεια του Κυρίου Ιησού να σας στείλω σύντοµα τον Τιµόθεο, για να πάρω κι εγώ 
θάρρος µαθαίνοντας τα νέα σας. 20 Γιατί κανέναν άλλο δεν έχω τόσο έµπιστο, που να φροντίζει 
πραγµατικά για τα ζητήµατά σας. 21 Όλοι φροντίζουν να κάνουν αυτά που αρέσουν στον εαυτό τους κι 
όχι στον Ιησού Χριστό. 22 Ξέρετε ότι ο Τιµόθεος απέδειξε έµπρακτα την αξία του· δούλεψε µαζί µου 
για τη διάδοση του ευαγγελίου και µε βοήθησε όπως ένα παιδί τον πατέρα του. 23 Ελπίζω να τον 
στείλω αµέσως, µόλις δω πιο καθαρά τι θ’ απογίνει µ’ εµένα· 24 έχω µάλιστα πεποίθηση στον Κύριο 
ότι κι εγώ ο ίδιος θα έρθω σύντοµα.
25 Θεώρησα όµως απαραίτητο να σας στείλω τον αδερφό και σύντροφό µου στη δουλειά και στον 
αγώνα, τον Επαφρόδιτο, που µου τον είχατε στείλει βοηθό στις δύσκολες ώρες που περνώ. 26 Σας 
αποζητούσε όλους και ήταν όλο έγνοια που µάθατε ότι αρρώστησε. 27 Πραγµατικά, αρρώστησε τόσο 
βαριά, που κόντεψε να πεθάνει· ο Θεός όµως τον σπλαχνίστηκε, κι όχι µόνο αυτόν αλλά κι εµένα, 
ώστε να µη δοκιµάσω τη µια θλίψη πάνω στην άλλη. 28 Βιάστηκα, λοιπόν, να σας τον στείλω, για να 
τον δείτε πάλι και να χαρείτε, κι έτσι ν’ αλαφρώσει και η δική µου λύπη. 29 Υποδεχθείτε τον όπως 
ταιριάζει σε αδερφό χριστιανό, µε µεγάλη χαρά. Τέτοιους ανθρώπους σαν κι αυτόν να τους τιµάτε 
ιδιαίτερα, 30 γιατί έφτασε κοντά στο θάνατο για το έργο του Χριστού, βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή του, 
για να φέρει αυτός τη βοήθεια που δεν µπορούσατε εσείς οι ίδιοι να µου φέρετε.
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Επαφρόδιτος


