
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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γενεση 3: 9

9 Kαι ο Kύριος ο Θεός κάλεσε τον Aδάμ, και του είπε: Πού είσαι;
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Ύμνος
Κύριέ μου Σε υψώνω

Βιβλικό Ανάγνωσμα

Από τον ψαλμό 9

Ύμνοι

Πατέρα μας
Μπροστά στο θρόνο Σου Χριστέ

Χιλιάδες λόγοι
Όλα τα έργα Σου

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Γένεση 3: 9, Έξοδος 4: 2, Πράξεις 9: 3

Ομιλία

Βρες τις απαντήσεις,
βρες τη ζωή!
Γιώργος Ρωμαίος

Ύμνος

Τί είμ’ εγώ

Δείπνο Κυρίου
Εισήγηση

Προσευχές ευχαριστίας

Ύμνος
Τη στιγμή 

Ύμνος

Έρχετ’ η στιγμή

εξοδοσ 4: 2

2 Kαι ο Kύριος του είπε: Tι είναι αυτό που έχεις στο χέρι σου; Kαι εκείνος είπε: 
Pάβδος.

πραξεισ 9: 3-4

3 Eνώ δε πορευόταν, πλησίαζε στη Δαμασκό, και ξαφνικά άστραψε γύρω του 
φως από τον ουρανό· 4 και πέφτοντας κάτω στη γη, άκουσε μία φωνή να του 
λέει: Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις;


