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Ιησού τη δόξα Σου

Βιβλικό Ανάγνωσμα
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Ύμνοι

Ο Θεός είναι Άξιος και Άγιος Θεός
Μπροστά στο θρόνο Σου Χριστέ
Πάλι
Επειδή Αυτός ζει
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Ομιλία

Τα άλλα πρόβατα

Ύμνος

Είμαστε ενωμένοι 

Εισήγηση
Προσευχές ευχαριστίας
Δείπνο Κυρίου

Ύμνος
Τη στιγμή
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Έρχετ’ η στιγμή
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7 Τους είπε λοιπόν πάλι ο Ιησούς: «Σας βεβαιώνω πως εγώ 
είμαι η θύρα για τα πρόβατα. 8 Όλοι όσοι ήρθαν πριν από μένα  
ήταν κλέφτες και ληστές· έτσι, τα πρόβατα δεν τους 
αναγνώρισαν. 9 Εγώ είμαι η θύρα· όποιος περάσει από μένα θα  
βρει σωτηρία· και θα μπαίνει και θα βγαίνει και θα βρίσκει 
βοσκή. 10 Ο κλέφτης δεν έρχεται, παρά μόνο για να κλέψει, να 
σφάξει και να εξολοθρέψει· εγώ όμως ήρθα για να έχουν τα 
πρόβατά μου ζωή, και μάλιστα ζωή περίσσια.
11 »Εγώ είμαι ο καλός ποιμένας· ο καλός ποιμένας θυσιάζει τη 
ζωή του για χάρη των προβάτων. 12 Ο μισθωτός όμως, που δεν 
είναι ο βοσκός και δεν είναι δικά του τα πρόβατα, όταν βλέπει 
το λύκο να έρχεται, αφήνει τα πρόβατα και φεύγει. Έτσι ο 
λύκος τ’ αρπάζει και τα διασκορπίζει. 13 Ο μισθωτός φεύγει, 
γιατί είναι μισθωτός και τα πρόβατα δεν είναι δικά του. 
14-15 Εγώ είμαι ο καλός βοσκός. Όπως ο Πατέρας 
αναγνωρίζει εμένα κι εγώ αυτόν, έτσι κι εγώ αναγνωρίζω τα 
δικά μου πρόβατα κι εκείνα αναγνωρίζουν εμένα· και θυσιάζω 

τη ζωή μου για χάρη των προβάτων. 16 Έχω κι άλλα 
πρόβατα, που δεν ανήκουν σ’ αυτή την μάντρα· πρέπει κι 
εκείνα να τα οδηγήσω. Θα γνωρίσουν τη φωνή μου και θα 
γίνουν ένα ποίμνιο με έναν ποιμένα. 17 Γι’ αυτό ο Πατέρας 
με αγαπάει, γιατί εγώ θυσιάζω τη ζωή μου, ώστε να την 
ξαναπάρω πίσω. 18 Κανείς δε μου την παίρνει· εγώ από μόνος 
μου την προσφέρω. Από μένα εξαρτάται να την προσφέρω κι 
από μένα εξαρτάται να την ξαναπάρω πίσω. Αυτήν την εντολή 
έλαβα από τον Πατέρα μου».
19 Εξαιτίας αυτών των λόγων διχάστηκαν πάλι οι Ιουδαίοι. 20 
Και πολλοί απ’ αυτούς έλεγαν: «Είναι δαιμονισμένος και 
τρελός· τι τον ακούτε;» 21 Άλλοι όμως έλεγαν: «Αυτά τα λόγια 
δεν είναι λόγια δαιμονισμένου· μήπως μπορεί το πονηρό 
πνεύμα ν’ ανοίγει μάτια τυφλών;»
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