
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 
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Ύμνος

Κύριέ μου Σε υψώνω

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Από τον Ψαλμό 57’

Ύμνοι

Επειδή Αυτός ζει
Ω Κύριέ μου, πόσο Σε θαυμάζω

Σε εμπιστεύομαι
Την τιμή και λατρεία

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Εβραίους 12: 1-3

Ομιλία

Η υπομονή στον αγώνα
της πίστης

Κωνσταντίνος Αποστόλου

Ύμνος

Στη σκιά Σου

Δείπνο Κυρίου
Εισήγηση

Προσευχές ευχαριστίας

Ύμνος
Τη στιγμή

Ύμνος

Έρχετ’ η στιγμή

Η υπομονή στον αγώνα της πίστης

Εβραιους 12: 1-3

1 Kαι εμείς, λοιπόν, καθώς είμαστε περικυκλωμένοι από  
ένα τόσο μεγάλο σύννεφο μαρτύρων, ας απορρίψουμε 
κάθε βάρος και την αμαρτία που εύκολα μας 
περιπλέκει, και ας τρέχουμε με υπομονή τον αγώνα που 
είναι μπροστά μας· 2 αποβλέποντας στον Iησού, τον 
αρχηγό και τελειωτή τής πίστης, ο οποίος, εξαιτίας τής 
χαράς που ήταν μπροστά του, υπέφερε σταυρό, 
καταφρονώντας τη ντροπή, και κάθησε στα δεξιά τού 
θρόνου τού Θεού. 3 Γι’ αυτό, συλλογιστείτε αυτόν που 
υπέμεινε μια τέτοια αντιλογία στον εαυτό του από τους 
αμαρτωλούς, για να μη αποκάμετε, αποθαρρύνοντας 
τις ψυχές σας.

Υπομένω σημαίνει:

  απορρίπτω τα βάρη

  τρέχω τον αγώνα

  αποβλέπω στον Ιησού


