
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 
απόστολοι μαζί Του. 
Kαι τους είπε: Πολύ 
επιθύμησα να φάω  
με σας αυτό το 
Πάσχα, προτού να 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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Ύμνος
Δόξα στο Θεό

Βιβλικό Ανάγνωσμα

Ψαλμός 96’

Ύμνος

Ψάλλετε τα μεγαλεία Του
Ύμνος

Ιησού μου, Σωτήρα
Ύμνος

Φως τ΄ Ουρανού
Ύμνος

Όλα τα έργα Σου

Βιβλικό Ανάγνωσμα

Α’ Πέτρου 1 (α’) 1-6

Ομιλία

Η ζωντανή μας ελπίδα
Γιώργος Π. Αλεξανδρής

Ύμνος

Πιο πάνω απ’ όλα

Δείπνο Κυρίου
Εισήγηση

Προσευχές ευχαριστίας

Ύμνος
Τη στιγμή

Ύμνος

Ποιος μπορεί με Σε να συγκριθεί

Η ζωντανή μας ελπίδα

α’ πετρου 1, 1-6

1 Πέτρος, απόστολος Ιησού Χριστού, προς τους παρεπιδήμους 
τους διεσπαρμένους εις Πόντον, Γαλατίαν, Καππαδοκίαν, Ασίαν και 
Βιθυνίαν, 
2 εκλεκτούς κατά πρόγνωσιν Θεού Πατρός, διά του αγιασμού του 
Πνεύματος, εις υπακοήν και ραντισμόν του αίματος του Ιησού 
Χριστού· πληθυνθείη χάρις και ειρήνη εις εσάς.
3 Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, 
όστις κατά το πολύ έλεος αυτού ανεγέννησεν ημάς εις ελπίδα 
ζώσαν διά της αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών, 
4 εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντον και αμάραντον, 
πεφυλαγμένην εν τοις ουρανοίς δι' ημάς
5 οίτινες με την δύναμιν του Θεού φυλαττόμεθα διά της πίστεως, 
εις σωτηρίαν ετοίμην να αποκαλυφθή εν τω εσχάτω καιρώ· 
6 διά το οποίον αγαλλιάσθε, αν και τώρα ολίγον, εάν χρειασθή, 
λυπηθήτε εν διαφόροις πειρασμοίς

Στις σημοσκοπήσεις που γίνονται τελευταία, το πιο σημαντικό 
συμπέρασμα είναι όχι το ποιο κόμμα προηγείται, αλλά το ότι οι 
Έλληνες δεν έχουν πια καμιά ελπίδα για το μέλλον. Έστω κι αν η 
ελπίδα πεθαίνει τελευταία, φαίνεται πως στην κοινωνία μας έχει 
πεθάνει...

Όμως η Βίβλος διακηρύττει ότι ο χριστιανός είναι ο κατεξοχήν 
άνθρωπος ελπίδας. Θα ζήσει εκ πίστεως που είναι ελπιζομένων 
πεποίθησις...

Στο κείμενό μας βλέπουμε κατά βάση 4 αλήθειες:

1. Η θεία Τριάδα εξύφανε έργο μέσα στους αιώνες προκειμένου να 
είμαστε άνθρωποι ελπίδας (εδ. 2)

2. Η  ελπίδα μας έχει σαν  θεμέλιό της την Ανάσταση του Χριστού       
(εδ. 3)

3.  Η ελπίδα μας δοκιμάζεται στην παρούσα ζωή (εδ. 6)

4.  Ισως η πιο σημαντική αλλά και πιο παρεξηγημένη αλήθεια  όμως, 
είναι το ποιά είναι αυτη η ελπίδα μας (εδ. 4... και όλη η Βίβλος!)


