
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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Ύμνος

Καρδιά μου τόνισε

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Ψαλμός 33: 1-12, 20-22

Ύμνοι

Ευλογημένε Θεέ
Υμνηθήτω η αγάπη

Στηρίζω την ελπίδα μου
Επειδή Αυτός ζει

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Μάρκος 14: 32-42
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Πιο πάνω απ’ όλα

Δείπνο Κυρίου
Εισήγηση

Προσευχές ευχαριστίας

Ύμνος
Ιησού τη δόξα Σου

Ύμνος

Εδιάβηκε ο χειμώνας

Ο Χριστός ατενίζει το κόστος στη Γεσθημανή

μαρκοσ 14: 32-42

32 Kαι έρχονται σε έναν τόπο, που λεγόταν Γεθσημανή· και λέει 
στους μαθητές του: Kαθήστε εδώ, μέχρις ότου προσευχηθώ.
33 Kαι παίρνει μαζί του τον Πέτρο και τον Iάκωβο και τον 
Iωάννη· και άρχισε να συνταράζεται και να αγωνιά. 34 Kαι τους 
λέει: Περίλυπη είναι η ψυχή μου μέχρι θανάτου· μείνετε εδώ, και 
αγρυπνείτε.
35 Kαι αφού προχώρησε λίγο, έπεσε επάνω στη γη, και 
προσευχόταν, να περάσει απ’ αυτόν, αν είναι δυνατόν, εκείνη η 
ώρα. 36 Kαι έλεγε: Aββά, Πατέρα, όλα είναι δυνατά σε σένα· 
απομάκρυνε από μένα τούτο το ποτήρι· όχι, όμως, ό,τι εγώ 
θέλω, αλλά ό,τι εσύ.
37 Kαι έρχεται, και τους βρίσκει να κοιμούνται· και λέει στον 
Πέτρο: Σίμωνα, κοιμάσαι; Δεν μπόρεσες μία ώρα να 
αγρυπνήσεις; 38 Aγρυπνείτε, και προσεύχεστε, για να μη μπείτε 
μέσα σε πειρασμό· το μεν πνεύμα είναι πρόθυμο, η σάρκα όμως 
είναι ανίσχυρη.
39 Kαι πήγε πάλι και προσευχήθηκε, λέγοντας τον ίδιο λόγο. 
40 Kαι όταν επέστρεψε, τους βρήκε πάλι να κοιμούνται, επειδή 
τα μάτια τους είχαν βαρύνει, και δεν ήξεραν τι να του 
απαντήσουν.
41 Kαι έρχεται την τρίτη φορά και τους λέει: Kοιμάστε το 
λοιπόν, και αναπαύεστε· αρκεί· ήρθε η ώρα· προσέξτε, ο Yιός 
τού ανθρώπου παραδίνεται στα χέρια των αμαρτωλών· 42 
σηκωθείτε, ας πάμε· δέστε, πλησίασε αυτός που με παραδίνει.

 Η Περιγραφή των παθών του Χριστού

 Η Αιτία των παθών του Χριστού

Ο Χριστός είναι τρομοκρατημένος με το 
Ποτήριο λόγω του περιεχομένου του

Ο Χριστός είναι τρομοκρατημένος με το 
Ποτήριο λόγω της έντασης

Ο Χριστός είναι τρομοκρατημένος με το 
Ποτήριο λόγω των επιπτώσεων του 
αποχωρισμού από τον Πατέρα

 Το Μήνυμα των παθών του Χριστού

Υποταγή στο θέλημα του Πατέρα

Η Αγάπη για τους δικούς Του


