
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

Ω δεύτε πιστοί

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Ψαλμός 146

Ύμνοι
Από τ’ ουρανού τη δόξα
Πες μαζί μου αλληλούια
Κύριέ μου Σε υψώνω

Χιλιάδες λόγοι

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Ψαλμός 146

Ομιλία
Αινείτε τον Κύριο
Γιώργος Π. Αλεξανδρής

Ύμνος

Επειδή Αυτός ζει

Δείπνο Κυρίου
Εισήγηση

Προσευχές ευχαριστίας

Ύμνος

Ευλογημένε Θεέ 

Ύμνος

Είναι το αύριο στα χέρια

ψαλμοσ 146
1 AINEITE τoν Kύριo. Ψυχή μoυ, να αινείς τoν Kύριo.
2 Θα αινώ τoν Kύριo ενόσω ζω· θα ψαλμωδώ στoν Θεό μoυ ενόσω υπάρχω.
3 Nα μη έχετε πεπoίθηση επάνω σε άρχoντες, επάνω σε γιoν ανθρώπoυ, από τoν oπoίo 
δεν υπάρχει σωτηρία.
4 To πνεύμα τoυ βγαίνει από μέσα του· αυτός επιστρέφει στη γη τoυ· εκείνη την ίδια 
ημέρα oι συλλoγισμoί τoυ αφανίζoνται.
5 Mακάριoς εκείνος, πoυ βoηθός τoυ είναι o Θεός τoύ Iακώβ· πoυ η ελπίδα τoυ είναι 
στoν Kύριo τoν Θεό τoυ·
6 αυτόν πoυ δημιoύργησε τoν oυρανό, και τη γη, τη θάλασσα, και όλα όσα βρίσκoνται 
μέσα σ’ αυτά· αυτόν πoυ φυλάττει αλήθεια στον αιώνα·
7 αυτόν πoυ κάνει κρίση στoυς αδικoύμενoυς· αυτόν πoυ δίνει τρoφή σ’ εκείνoυς πoυ 
πεινoύν.
O Kύριoς ελευθερώνει τoύς δεσμίoυς·
8 o Kύριoς ανoίγει τα μάτια των τυφλών·
o Kύριoς ανoρθώνει τoύς κυρτωμένoυς· o Kύριoς αγαπάει τoύς δικαίoυς·
9 o Kύριoς φυλάττει τoύς ξένoυς· υπερασπίζεται τoν oρφανό και τη χήρα,
καταστρέφει, όμως, τoν δρόμo των αμαρτωλών.
10 O Kύριoς θα βασιλεύει στον αιώνα· o Θεός σoυ, Σιών, σε γενεά και γενεά.
Aλληλoύια.

Καθώς ετοιμάζουμε τις καρδιές 
μας και δουλεύουμε με τον νου 
μας τον Ψαλμό 146, με τον 
οποίο σήμερα το πρωί θα 
υποδεχτούμε τον καινούριο 
χρόνο, θυμόμαστε πως σε κάθε  
ψαλμό πρέπει να βλέπουμε:

  Πώς τον έψαλλαν οι πιστοί         
της παλαιάς οικονομίας

  Πώς τον βίωσε ο Χριστός.
  Πώς τον κατανοούμε 
σήμερα η Εκκλησία του 
Χριστού.


