
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.

ΛΟΥΚΑΣ 22, 14-20
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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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Βιβλικό Ανάγνωσμα
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Για τη δόξα Σου
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Ευλογημένε Θεέ

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Γαλάτας 1: 1-9
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Ύμνος
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Δείπνο Κυρίου
Εισήγηση

Προσευχές ευχαριστίας

Ύμνος
Στον σταυρόν ώ Ιησού

Ύμνος

Εν φαιδρότητι και εν χαρά πολλή

Μόνο το Ευαγγέλιο, το αυθεντικό Ευαγγέλιο

ΓΑΛΑΤΑΣ 1: 1-9

1 O ΠAYΛOΣ, απόστολος όχι από ανθρώπους ούτε 
διαμέσου ανθρώπου, αλλά διαμέσου τού Iησού Xριστού, 
και του Θεού Πατέρα, που τον ανέστησε από τους 
νεκρούς, 2 και όλοι οι αδελφοί που είναι μαζί μου, προς 
τις εκκλησίες τής Γαλατίας· 3 χάρη να είναι σε σας και 
ειρήνη από τον Θεό Πατέρα, και τον Kύριό μας Iησού 
Xριστό, 4 που έδωσε τον εαυτό του εξαιτίας των 
αμαρτιών μας, για να μας ελευθερώσει από τον 
παρόντα πονηρό αιώνα, σύμφωνα με το θέλημα του 
Θεού και Πατέρα μας· 5 στον οποίο ας είναι η δόξα 
στους αιώνες των αιώνων. Aμήν.
6 Θαυμάζω ότι τόσο γρήγορα μεταφέρεστε από 
εκείνον, που σας κάλεσε με τη χάρη τού Iησού Xριστού, 
σε άλλο ευαγγέλιο· 7 το οποίο δεν είναι άλλο· αλλά 
υπάρχουν μερικοί που σας ταράζουν, και θέλουν να 
μετατρέψουν το ευαγγέλιο του Xριστού. 8 Aλλά, και αν 
εμείς ή άγγελος από τον ουρανό κηρύττει σε σας ένα 
άλλο ευαγγέλιο, παρά εκείνο που σας κηρύξαμε, ας 
είναι ανάθεμα. 9 Όπως είχαμε πει πρωτύτερα, λέω και 
τώρα ξανά: Aν κάποιος κηρύττει σε σας ένα άλλο 
ευαγγέλιο, παρά εκείνο που παραλάβατε, ας είναι 
ανάθεμα.

Στο ξεκίνημα της προς Γαλάτας, ο Παύλος μοιάζει 
ξαφνιασμένος και θυμωμένος γιατί οι εκκλησίες 
της Γαλατίας στήνουν αυτί στις εισηγήσεις του 
Διαβόλου, νοθεύοντας και αλλοιώνοντας το 
ευαγγέλιο του Χριστού.

Η Γαλάτας είναι μια ξεχωριστή επιστολή, που 
υπογραμμίζει  διαχρονικά την ομορφιά του 
ευαγγελίου. Στα ξεκίνημά της ο Παύλος, αφού στα 
εδάφια 3-5 ορίζει με αριστοτεχνικό τρόπο το ποιό 
είναι το ευαγγέλιο, κάνει σαφή τρία πράγματα:

  Την ΕΠΑΡΚΕΙΑ του Ευαγγελίου (εδ. 6)

  Την ΥΠΕΡΟΧΗ, ΑΥΘΕΝΤΙΑ και ΕΞΟΥΣΙΑ 
του Ευαγγελίου (εδ. 8)

  Την ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ του Ευαγγελίου 
(εδ. 7)


